
 

 
 
 
 
 
 

USNESENÍ  ZE 5. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ 

KONANÉHO DNE 03.09.2015 
 
Jednání se zúčastnili: 
 
Předseda:                   Ing. Vít Bobysud 
Místopředsedkyně:     Yveta Kvapilová 
Členové:                     Miloš Drha, doc. Ing. Petr Praus, CSc. 
Tajemník:                    Evžen Mošovský         
Zapsala:                      Nikola Peslová 
 
Omluvena:                  Ludmila Tichá 
 
Host: 
 
Zástupkyně starosty:        RNDr. Marcela Plesníková     
                                         Bc. Petr Syrový 
 
Program: 

1) Informace o zapojení vybraných ZŠ do projektu kvality   
2) Informace o projektu zdravá škola    
3) Informace o senior akademii  
4) Informace o dni škol (Škol festu)  
5) Názvy školek 
6) Výše nájmů NP ve školských zařízeních na Praze 13 
7) Festival volného času 
8) Různé 

 
 
1/  Informace o zapojení vybraných ZŠ do projektu kvality    
 
MČ Praha 13 může nastoupit do dvou projektů. První z nich je projekt, který má možnost 
přínosu Národní ceny. Je to prestižnější forma, která by více reprezentovala Městskou část 
Praha 13, případné předávání ceny se odehrává na Pražském hradě. Druhá varianta 
projektu je na magistrátní úrovni. MČ Praha 13 prozatím získává poznatky o projektech. 
 
Výzva bude rozeslána do jednotlivých ZŠ a následně bude školení k tomuto programu. 
 
Usnesení č. 21/2015:     
 
Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva MČ Praha 13 velice pozitivně hodnotí zájem o projekty 
a aktivitu našich škol a městské části.                              



2/  Informace o projektu zdravá škola    
Vzhledem k tomu, že situace a aktuální stav žáků se zhoršuje vlivem špatného stravování       
a narůstá počet dětí trpících obezitou, MČ Praha 13 realizuje projet, který tuto situaci bude 
minimalizovat. 
 
V projektu jsou zahrnuty ukázky jídel podle metodických pokynů a přednášky konkrétním 
třídám šité na míru. Dále budou zapojeni i rodiče, kterým budou poskytnuty ukázky, jak 
připravovat svačiny, obědy aj. a jak dodržovat pitný režim dětí. To vše bude předvedeno 
stravovacími odborníky. 
V říjnu 2015 bude osloveno 4 – 5 škol, kdy budou zapojeni děti od II. stupně. 
Tento projekt je podporován Magistrátem hl. m. Prahy a MČ Praha 13 je první v Praze, která 
tento projekt bude realizovat.  
 
Usnesení č. 22/2015:     
 
VVV souhlasí a doporučuje realizaci projektu zdravá škola.  
 
 
3/  Informace o senior akademii  
 
Tento projekt bude spuštěn v období 30. 9. 2015 – 16. 12. 2015 a to každou středu od 14:00 
– 16:00 hod. 
 
Je zaměřen na prevenci kriminality, jeho součástí je možnost navštívit Dohledové centrum a 
Muzeum PČR. Účastníci projdou 10-ti denní přednáškou a po absolvování kurzu dostanou 
certifikát. 
 
Organizační část zajišťuje MČ Praha 13, kdy náklady budou minimální. Obsah a praktickou 
část projektu zajišťuje Městská policie. 
 
Usnesení č. 23/2015:     
 
Členové VVV vzali na vědomí informace o projektu senior akademie. Výbor celou akci podporuje        
a souhlasí s reallizací.  
 
 
4/  Informace o dni škol (Škol festu) 
 
Dne 22. 11. 2015 MČ Praha 13 pořádá „Škol fest“ (o názvu se bude ještě jednat). 
Tato akce je určena pro základní školy, které se budou aktivně účastnit.  
Jednotlivé školy si připraví vystoupení, kterými budou svou školu reprezentovat. 
Podle úspěšnosti tohoto ročníku se MČ Praha 13 rozhodne, zda pokračovat i v dalších 
letech. 
 
Usnesení č. 24/2015:     
 
VVV vzal na vědomí akci městské části a bude podporovat aktivní účast základních škol. 
 
 
5/  Názvy školek 
 
Většina školek na území MČ Praha 13 má již své názvy, jako např. Rozmarýnek, Havaj, 
Píšťalka. Zbylé školky mají názvy podle ulic, kde sídlí. Proto jednotlivé MŠ mají možnost si 
nový název vymyslet a podat žádost na Městskou část Praha 13, kdy tato žádost bude 
předložena na jednání RMČ. 



Usnesení č. 25/2015:     
 
VVV bude podporovat rozhodnutí mateřských škol. 
 
 
6/  Výše nájmů NP ve školských zařízeních na Praze 13 
 
Na MČ Praha 13 byla podána žádost od organizace, která zabezpečuje kroužky pro děti        
na snížení nájmu ve školských zařízeních, kde kroužky probíhají. 
 
Firma požádala o zařazení do sítě škol, kde je potřeba uvést adresu provozovny.  
MČ Praha 13 ze zásady nepovoluje nikomu zapsat si adresu provozovny a to 
z bezpečnostních důvodů. Např. dluhu, exekuce, či zkrachování firmy. Pokud firma bude 
zapsána do rejstříku škol, bude dostávat normativ na žáka, 50% normativu 
bude ve prospěch žáka resp. rodičů, nikoliv ve prospěch školy, či Městské části a kurzovné 
bude poníženo o tuto částku. 
Pan E. Mošovský požádal ředitele a ředitelky, aby si vzaly ceníky firem z loňského roku        
a porovnali snížení.  
MČ Praha 13 a organizace zabezpečující kroužky pro děti na toto přistoupila. 
Organizace požadavky plní, ale požaduje snížení nájemného a o poníženou částku by opět 
snížila kurzovné. V tomto kroku již pan E. Mošovský nevyhověl. 
 
Usnesení č. 26/2015:     
 
VVV souhlasí s rozhodnutím vedoucího odboru školství pana Evžena Mošovského.  
 
 
7/  Festival volného času 
 
Ing. V. Bobysud přítomné členy pozval na akce pořádané MČ Praha 13 a zároveň poskytl 
program připravovaných akcí. 
 
Usnesení č. 27/2015:     
 
Členové VVV vyslechli pana Ing. Bobysuda a seznámili se s programem připravovaných akcí. 
 
 
8/  Různé 
 
V bodě různé se projednávalo zateplení škol a končící záruční lhůta těchto prací. 
V této chvíli odbor školství vyhodnocuje výši poškození a řeší situaci s jednotlivými firmami, 
zda opravné práce spadají do reklamace, či nikoliv. 
 
Dalším tématem byl projekt na integraci cizinců „Společná adresa Praha 13“. Projekt je 
součástí celorepublikové konference. Součástí je vzdělávání v MŠ a ZŠ + vzdělávání 
pedagogů, jak lépe a efektivněji vyučovat Český jazyk. 
 
Projekt „Zpět do práce po mateřské dovolené“ je určen maminkám s dětmi do 4 let. Bude 
probíhat formou e-learningových kurzů. 
 
V rámci projektu „Safer internet“ proběhnou tyto semináře: 
„Škola bezpečného internetu pro pedagogy“, která proběhne dne 17. září 2015, od 8:00    
do 15:00 hod. 
„Seminář pro sociální pracovníky a pomáhající profesionály Prahy 13“ proběhne dne     
6. 10. 2015, od  8:00 do 15:00 hod. 



  
Semináře proběhnou v rámci projektu „Praha bezpečně online“. Projekt realizuje hlavní 
město Praha ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu. Kurz je určen pro 
sociální pracovníky OSPOD, kurátory pro mládež a další sociální pracovníky, psychology, 
psychoterapeuty a další pomáhající profesionály pracující s dětmi, mládeží a ohroženými 
rodinami. Díky podpoře Ministerstva vnitra ČR a hlavního města Prahy je účast na kurzu 
bezplatná.  
 
Program je akreditovaný MPSV v rámci systému dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních 
službách. Účastníci obdrží certifikát o absolvování programu.  
  
Na semináře navazuje Kasuistický seminář zaměřený na řešení konkrétních případů z praxe, 
který bude společný pro pomáhající profesionály, pedagogy a policisty.  
Termín kasuistického semináře pro Prahu 13 je: 12.10. 2015, od 8:00 do 16:00 hodin.  
Tento seminář je určený pro absolventy kurzů pro sociální pracovníky, pedagogy a policisty 
působící na území městské části Praha 13.  
 
Usnesení č. 28/2015:     
 
VVV diskutoval o různých tématech a bude podporovat zajímavé projekty, o kterých byl informován. 
VVV požádal odbor školství o průběžné informace týkající se končící pětileté záruční lhůty vztahující 
se k zateplení škol a školských zařízení.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ing. Vít Bobysud 
                                                                                               předseda výboru 
 
 
 
 
 
 
Evžen Mošovský 
tajemník výboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 3. 9. 2015 Nikola Peslová 
 
 
 


