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Zápis z 1. jednání komise pro výchovu a vzdělávání 
Rady městské části Praha 14 dne 6. 3. 2019

Mgr. Vojtěch Tomášek, Ing. Pavla Boturová, Mgr. Eva Jiříkové, p. Pavel Mašek, 
pí Klára Holá, pí Karolína Chovancová, pí Simona Sarkoziová (příchod 17.20 hodin), 
pí Jaroslava Popovská (tajemnice komice)

PhDr. Martin Staněk, PhDr. Eva Nováková, Mgr. David Beňák, p. Jaromír Krátký, 
Mgr. Petr Vršecký

Mgr. Marie Poesová - vedoucí oddělení OŘEŠ

1. Schválení jednacího řádu.

2. Výhled činnosti komise pro její nové funkční období - prezentace možných oblastí 

agendy, diskuze nad náměty členů komise.

3. Různé.

Ad Úvod

Předseda komise přivítal členy komise a seznámil přítomné s návrhem programu jednání.

Komise souhlasí a schvaluje program.
PRO 6 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 0

Ad 1 - Schválení jednacího řádu

Komise souhlasí a schvaluje jednací řád.
PRO 6 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 0

Ad 2 - Výhled činnosti komise pro Její nové funkční období - prezentace možných oblastí 
agendy, diskuze nad náměty členů komise.

• předseda komise představil prezentaci ohledně možných témat, která komise bude 
projednávat, sestavených na základě dotazníkového šetření mezí členy komise,

• komise se dohodla, že na příští jednání bude přizván vedoucí Odboru Evropských fondů 
- Ing. Zdeněk Mašin s žádostí o prezentací aktuálních projektů uskutečňovaných 
městskou částí Prahy 14, stavu jejich implementace a čerpání, s jejich podmínkami 
(výstupy a indikátory) a související administrativou a také s žádostí o seznámení 
s dalšími projektovými záměry městské části v oblasti školství



Ad 3 “ Různé

• Mgr. Poesová informovala o zápisech do mateřských škol, které proběhnou v termínu 
od 2. května do 16. května 2019. Zápisy do základních škol proběhnou v termínu od 1. 
dubna do 30. dubna 2019. Předběžné počty zapsaných dětí budou jedním z bodu 
programu dalšího jednání komise. V souvislosti se zápisy do základních škol došlo ke 
změně Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, která bude 
platit od 1. 4. 2019, ke změnám ulic došlo hlavně u ZŠ Šimanovské a ZŠ Chvaletické,

• Školské rady v daném termínu na žádné škole neproběhly,
• byla vypsána dvě konkurzní řízení na funkce ředitele ZŠ Hloubětínská a MŠ Hostavice,

Komise diskutovala možnosti frekvence zasedání komise v roce 2019 a dohodla se, že kromě 
jednání dne 15. 5. 2019 zváží členové ještě předběžný termín dalšího setkání v červnu, pokud to 
bude v jejich časových možnostech.

Příští jednání komise se uskuteční dne 15.5.2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti v 7. patře budovy 
Úřadu m. č. Praha 14, čp. 1073.

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hodin a ukončeno v 18.45 hodin.

Mgr. Vojtěch Tomášek

Jaroslava Popovská 
tajemnice komise
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