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ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ 

SKUPINY VZDĚLÁVÁNÍ HLAVNÍHO 
MĚSTA PRAHY 

 
KONANÉHO DNE 22. 9. 2016 OD 13:00 DO 15:00 V REZIDENCI PRIMÁTORKY 

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 98/1, PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO 
 

Přítomní členové/náhradníci členů (27/41): 
 
Mgr. Zbyněk Boublík, Mgr. Jan Čižinský, Ing. Marcela Davídková, Ph.D., PaedDr. Stanislav Drbout, 
ak. mal. Bohumír Gemrot, Mgr. Matouš Homola, Mgr. Miroslav Hřebecký, PaedDr. Věra 
Jakoubková, Ing. David Janata, Mgr. Zdeněk Kostříž, Mgr. Radim Jendřejas, Mgr. Jaromíra 
Kotíková, Mgr. Bc. Filip Kuchař, Jan Lebeda, prof. Dr. RNDr.Pavel Matějka, Ing. Drahoslav 
Matonoha, Ing. Mgr. Marcela Mertinová, MgA. Robert Mimra, Mgr. Lenka Němcová, Mgr. Lenka 
Pachlová, Bc. Anna Poláčková, Mgr. Martin Procházka, PhDr. Renata Schejbalová, Ph.D., doc. 
PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., Mgr. Petra Zahradníková, MBA, Mgr. Filip Zeman, Mgr. Richard Žert  
 
Nepřítomní členové (14): 
 
Mgr. Ing. Irena Ropková, Ing. Jiří Zajíček, Karel Dvořák, Mgr. Marie Hotmarová, Mgr. Bc. Václav 
Hlinka, PhDr. Michal Řezáč, prof. Ing. Boris Šimák, CSc., prof. Ing. Iva Kislingerová, CSc., Ing. Miloš 
Rathouský, Pavel Hulák, Eva Dvořáčková, Ing. Mgr. Libor Bezděk, PhDr. Ivan Duškov, PhDr. 
Kateřina Sadílková, MBA  
 
Přítomní hosté (7): 
 
Mgr. Pavel Dvořák, Mgr. Stanislav Jantoš, Mgr. Lukáš Henzl, Radek Hlaváček, Bc. Petr Zamazal, 
Petra Urbanová, Alena Skřiváčková 
 
Tajemnice PSV: Ing. Alice Stuchlíková 
 
Navržený program: 
1. Zahájení 
2. Projednání Rámce pro podporu infrastruktury 
3. Seznámení s pracovní verzí KAP1, diskuse nad obsahem dokumentu 
4. Prezentace projektových záměrů hl. m. Prahy k podpoře cílů KAP1 
 



 
 

1. Bod programu: Zahájení jednání 
 
Zasedání bylo zahájeno v 13:13 úvodním slovem místopředsedkyně PSV Mgr. Lenky Němcové.  

 
Místopředsedkyně PSV ze zasedání omluvila předsedkyni PSV Mgr. Ing. Irenu Ropkovou. Poté 
zmínila 1. zasedání PSV konané dne 25. 5. 2016, úkoly PSV a program tohoto zasedání. 
Místopředsedkyně uvedla body navrženého programu:  
1. Zahájení  
2. Projednání Rámce pro podporu infrastruktury 
3. Seznámení s pracovní verzí KAP1, diskuse nad obsahem dokumentu 
4. Prezentace projektových záměrů hl. m. Prahy k podpoře cílů KAP1 
 
Následně místopředsedkyně PSV  vyzvala členy k diskusi nad navrženým programem. 
K navrženému programu nezazněly žádné připomínky. Navržený program byl PSV schválen. 
 
Místopředsedkyně PSV vyzvala přísedící u stolu k vzájemnému představení. Každý z přítomných 
sdělil své jméno a instituci, kterou zastupuje.  
 

1. Místopředsedkyně PSV – Mgr. Lenka Němcová 
2. Odborný garant KAP - Ing. Mgr. Marcela Mertinová 
3. Odborník na komunikaci se školami, člen realizačního týmu - Mgr. Bc. Filip Kuchař 
4. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska - Mgr. Radim Jendřejas 
5. Zástupce Odboru evropských fondů MHMP – Mgr. Lenka Pachlová 
6. Asociace základních uměleckých škol ČR – MgA. Robert Mimra 
7. Zástupce Národního institutu dalšího vzdělávání - Bc. Anna Poláčková 
8. Asociace ředitelů gymnázií - PhDr. Renata Schejbalová 
9. Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými 

obory- ak. mal. Bohumír Gemrot 
10. Dopravní podnik hlavního města Prahy - Jan Lebeda 
11. Asociace středních obchodních akademií České republiky - Mgr. Richard Žert 
12. Společnost pro předškolní výchovu – PaedDr. Věra Jakoubková  
13. Asociace vyšších odborných škol - Ing. Marcela Davídková, Ph.D. 
14. Asociace speciálních pedagogů - PaedDr. Stanislav Drbout 
15. Zástupce za učitele středních škol - Ing. Drahoslav Matonoha 
16. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka 
17. Universita Karlova – Fakulta sociálních věd - doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 
18. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ČR - Mgr. Jaromíra Kotíková 
19. Zástupce garanta MAP- Mgr. Zbyněk Boublík 
20. Metrostav, a.s. - Mgr. Zdeněk Kostříž 
21. Česká školní inspekce- Mgr. Martin Procházka 
22. Agentura pro sociální začleňování - Mgr. Petra Zahradníková, MBA 
23. Hospodářská komora hl. města Prahy- Ing. David Janata 
24. Výbor pro výchovu a vzdělávání -Mgr. Jan Čižinský 
25. EDUin, o.p.s. – Mgr. Miroslav Hřebecký 
26. Realizační tým KAP – Mgr. Stanislav Jantoš (bez hlasovacího práva) 
27. Realizační tým KAP – Bc. Petr Zamazal (bez hlasovacího práva) 
28. Tajemnice PSV – Ing. Alice Stuchlíková (bez hlasovacího práva) 
29. Koordinátor tvorby KAP, člen realizačního týmu - Mgr. Matouš Homola 
30. Hlavní manažer KAP, člen realizačního týmu – Mgr. Filip Zeman 

 



 
 
Místopředsedkyně PSV následně konstatovala usnášeníschopnost PSV za přítomnosti 27 členů. 
 
Usnesení č. 01/2016/PSV-2: Pracovní skupina Vzdělávání hlavního města Prahy bere na 
vědomí zprávu o počtu přítomných členů / náhradníků členů a konstatuje svoji 
usnášeníschopnost. 
Usnesení bylo schváleno konsensuálně. Přítomno 27 členů.  
 
Současně místopředsedkyně PSV představila a navrhla schválit program zasedání.  
 
Usnesení č. 02/2016/PSV-2: Pracovní skupina Vzdělávání hlavního města Prahy bere na 
vědomí navržený program 2. zasedání. 
Usnesení bylo schváleno konsensuálně. Přítomno 27 členů.  
 
 

2. Bod program: Projednání rámce pro podporu infrastruktury 
 

Hlavní manažer projektu KAP Mgr. Filip Zeman ve stručnosti představil navržený Rámec pro 
podporu infrastruktury. Místopředsedkyně PSV podotýká, že do seznamu realizační tým ani 
odbor školství nijak nevstupoval, nebyly zde prováděny žádné redukce nebo pořadí důležitosti, 
tento materiál vznikl pouze na základě dotazníkového šetření realizovaného Národním ústavem 
pro vzdělávání. Místopředsedkyně PSV vyzvala k připomínkám k rámci pro podporu investic. 
 
Pan Ing. Drahoslav Matonoha vznesl dotaz: Jak je to s plánem investic na další období? 
Dotazníkové šetření jsme vyplňovali za rok 2016/2017, ale investice jsou na delší dobu. 
Místopředsedkyně reaguje, že v tomto materiálu se objevují ty požadavky, které školy zanesly do 
dotazníkového šetření NÚV. My jsme do tohoto nemohli implementovat náš interní zásobník 
investičních akcí. Ten se vytváří na základě jiných kritériích. 
 
Odborná garantka Ing. Mgr. Marcela Mertinová upozorňuje k tomuto tématu na odlišnosti kraje 
hlavní město Praha s dalšími kraji v naší republice. Tato tabulka zvaná Rámec pro podporu 
infrastruktury byla vytvářena dle požadavků MMR pro potřeby Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), kam budou projekty ostatních krajů předkládány jako realizace 
investic. Hlavní město Praha má vlastní Operační program Praha – Pól růstu. V této souvislosti 
odborná garantka zmiňuje zástupkyni pro tento OP – Mgr. Lenku Pachlovou. Jsou zde požadavky, 
které do dotazníkového šetření vyznačili ti, co dotazník vyplňovali, většinou ředitelé škol, a tak 
vznikl zásobník možných budoucích projektů a tyto záměry jsou v různém stupni 
rozpracovanosti, tzn., že někde může být už připravená dokumentace ke stavbě, jinde jen studie. 
Místopředsedkyně PSV podotýká, že je ráda, že zazněl výraz „zásobník možných projektů“, že se 
tedy nejedná o žádné dogma. 
 
Usnesení č. 03/2016/PSV-2: Pracovní skupina Vzdělávání hlavního města Prahy 
doporučuje navržený Rámec pro podporu infrastruktury ke schválení Zastupitelstvu HMP. 
Usnesení bylo schváleno konsensuálně. Přítomno 27 členů.  

 
 

3. Bod program: Seznámení s pracovní verzí KAP1 
 

Místopředsedkyně předává slovo hlavnímu manažerovi KAP Mgr. Filipu Zemanovi, který 
popisuje tvorbu dokumentu KAP1. Dokument KAP1 byl vytvořen na základě metodického listu č. 
05, vydaného NÚV. Dokument KAP1 vychází z prioritizace potřeb vzniklé na základě kompilace 



 
 
analýzy potřeb v území a analýzy potřeb ve školách. Analýzu potřeb ve školách vytvořil NÚV, 
analýzu potřeb v území vytvořil realizační tým KAP s odborem SML na MHMP, Pracovní 
skupinou Vzdělávání, odbornými platformami (minitýmy) a za podpory odborného garanta a 
garantů intervencí z NÚV. Místopředsedkyně podotýká, že se členové PSV na tvorbě dokumentu 
podíleli na setkání členů PSV nad prioritizací potřeb a tvorbou KAP1 dne 30. 8. 2016. 
 
Místopředsedkyně PSV vysvětluje strukturu dokumentu. Dokument je členěn na 6 kapitol - 
povinných témat + 7. kapitolu představují nepovinná témata. Všechny kapitoly jsou uspořádány 
stejným způsobem, nejprve jsou stanoveny obecné cíle a potom podle toho, jaká je kapitola, jsou 
zde i dílčí cíle. Jsou zde zformulovány kritéria splnění jednotlivých dílčích cílů a potom jsou do 
tabulky členěny činnosti k tomu, aby bylo daných cílů v daném období dosaženo. 
 
Místopředsedkyně PSV dodává, že je možnost vznést k obsahu dokumentu připomínky a to na 
formuláři do 28. 9. 2016. Připomínky budou adresovány realizačnímu týmu, který je vyhodnotí a 
zpracuje. 
 
Místopředsedkyně PSV zahajuje diskusi k jednotlivým tématům intervencí, řešených 
v dokumentu KAP1.  
 
Část A1 – Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. 
Místopředsedkyně PSV se dotazuje, zda nemá někdo nějakou připomínku k této kapitole. Nikdo 
nemá žádnou připomínku. 
 
Část A2 – Podpora polytechnického vzdělávání 
Místopředsedkyně PSV se dotazuje na případné připomínky. Žádné připomínky nezazněly. 
 
Část A3 – Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 
Místopředsedkyně PSV zmiňuje v této souvislosti pražskou akci „Machři roku“, která byla 
pořádána společností Česká hlava dne 21. 9. 2016. Téma odborného vzdělávání zde bylo velmi 
diskutované a rozhodně není vyřešeno. Odborné školství místopředsedkyně považuje za téma 
s prioritou s vysokou důležitostí, toto téma nám říká, na jaké úrovni bude nastavena spolupráce 
mezi školami a zaměstnavateli. Školy řeší problém, že učitelé odborného výcviku jsou 
v předdůchodovém a důchodovém věku a schází odborníci. 
K tomuto tématu nezazněly žádné připomínky. 
 
Část A4 – Rozvoj kariérového poradenství 
Místopředsedkyně PSV zmiňuje, že kariérové poradenství řeší na školách výchovný poradce 
v jedné osobě. Jeho činnost je tak rozsáhlá, že ji nemůže zvládnout a není to hlavně totéž. 
Budeme rádi, když se nám podaří stanovené cíle naplnit. Žáci často nemají přehled o tom, které 
zaměstnání je čeká po vystudování svého oboru. 
K tomuto tématu nezazněly žádné připomínky. 
 
Část A5 – Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje 
Místopředsedkyně PSV zmiňuje, že někteří členové tzv. „Kulatých stolů“ dne 30. 8. 2016 
navrhovali, že by mělo být v legislativě upraveno omezení počtu možností, kolikrát smí žák 
vstoupit na střední školu do jiného oboru, protože takových turistů po středních školách je 
poměrně hodně.  
K tomuto tématu nezazněly žádné připomínky. 
 
 



 
 
Část A6 – Inkluze 
Pan Ing. Matonoha reaguje na toto téma, že většina dětí, které dnes spadají do oboru E (dvouleté 
a tříleté obory vzdělávání s výučním listem), vypadne z podpory. Pokud tam ta podpora nebude, 
budou kráceny prostředky na E obory, tak tito žáci nebudou stíhat, vypadnou z celého systému a 
to bude mít velký dopad pro společnost. Je na to pamatováno v programech? 
Místopředsedkyně PSV reaguje na tento dotaz, že obory E budou velmi omezeny a že bude méně 
žáků, které bude možno do těchto oborů zařadit. Žák, který sice zvládá nároky E, nemusí zvládat 
obor H (obory středního vzdělávání poskytující vzdělání s výučním listem), pokud nebude mít 
náležitou podporu, tak v tomto oboru nevydrží. Po diskusi s Ministerstvem školství podle 
Vyhlášky 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 
(není omezena na základní školu) vyplývá, že pokud bude mít žák doporučené podpůrné 
opatření, tak by měl být schopen zvládat obor H. 
 
Mgr. Martin Procházka se obává oddělení výchovného a kariérového poradenství. Jeho názor je 
takový, že by tuto funkci měla vykonávat jedna osoba. 
 
Mgr. Zbyněk Boublík dodává, že společná vzdělávání má určitá pozitiva, ale existence 
praktických škol je velmi důležitá. 
 
Mgr. Petra Zahradníková má poznámku ke společnému vzdělávání. Vymezuje se proti separaci 
dětí do speciálních škol, pokud to není nezbytně nutné a zastává názor, že společné vzdělávání je 
přínosné pro všechny. Říká, že je potřeba, aby byl podpořen celý systém vzdělávání již od 
mateřských škol. Dodává, že je nutné zajistit pro běžné školy v rámci společného vzdělávání 
komplexní podporu a spolupráci se specializovanými pedagogickými pracovníky. Funkčního 
inkluzivního vzdělávání lze tedy dosáhnout za předpokladu efektivní kooperace běžných i 
speciálních škol.  
 
Odborná garantka KAP zmiňuje, aby se v souvislosti s tématem inkluze nezapomínalo na nadané 
žáky. 
 
Část A7 – Nepovinná témata 
 
Odborná garantka KAP v této souvislosti děkuje hlavnímu městu Praze, zejména paní radní Mgr. 
Ing. Ireně Ropkové a paní ředitelce odboru školství a mládeže Mgr. Lence Němcové, že do 
nepovinných témat zavedly problémy sociálně patologických jevů, resp. zlepšení sociálního 
klimatu ve školách. 
 
MgA Robert Mimra vznáší dotaz k bodu 7.4, zda by se do tohoto bodu zavedlo umělecké 
vzdělávání. Mgr. Matouš Homola reaguje na tento dotaz a s MgA Mimrou se domluví, aby svoji 
připomínku zanesl do formuláře, a to ve formě kdy se pokusí nadefinovat konkrétní činnost a její 
kritérium splnění. Mgr. Matouš Homola takto definovanou připomínku přislíbil zpracovat 
realizačním týmem a konzultovat ji s odborem SML.  
 
Protože již nepadly další připomínky, místopředsedkyně PSV ukončuje diskusi nad dokumentem 
KAP.  
 
Usnesení č. 04/2016/PSV-2: Pracovní skupina Vzdělávání hlavního města Prahy bere na 
vědomí pracovní verzi dokumentu KAP1 s tím, že uzávěrka pro případné připomínky je 
stanovena na den 28. 9. 2016 a připomínky budou předávány na formuláři pro připomínky. 
Usnesení bylo schváleno konsensuálně. Přítomno 27 členů.  



 
 
 
 

4. Bod program: Prezentace projektových záměrů hl. m. Prahy k podpoře cílů KAP 1 
 

Místopředsedkyně PSV předala slovo Ing. Bc. Filipu Kuchařovi, který odpřednášel „Projektové 
záměry HMP ke zkvalitnění vzdělávání“. Prezentace s projektovými záměry bude odeslána 
členům PSV společně se zápisem, proto také obsah prezentace není přímo součástí zápisu.  
 
Usnesení č. 05/2016/PSV-2: Pracovní skupina Vzdělávání hlavního města Prahy bere na 
vědomí projektové záměry HMP. 
Usnesení bylo schváleno konsensuálně. Přítomno 27 členů.  
 
Odborná garantka reaguje na prezentaci Ing. Bc. Filipa Kuchaře, kdy hovoří o zmíněných 
výzvách, o nízké podpoře přírodovědných a technických oborů a propojení základního a 
středního školství. 
 
Mgr. Lenka Pachlová stručně prezentuje OP PPR a nově připravované výzvy. Zmiňuje výzvy z 
oblasti navyšování kapacit na základních školách a modernizace pražských MŠ, ZŠ a SŠ. Mgr. 
Lenka Pachlová na závěr navrhuje, že by ve spolupráci s realizačním týmem bylo možné zajistit 
členům PSV zprostředkování novinek a aktualit o nově připravovaných výzvách v OP PPR 
týkajících se vzdělávání. Mgr. Filip Zeman reaguje, že realizační tým tuto aktivitu vítá a rád bude 
členům PSV tyto informace zprostředkovávat. 
 
Závěr: 
 
Místopředsedkyně PSV zmiňuje termín dalšího zasedání PSV, které proběhne dne 16. 11. 2016 
ve 13 hodin (přesný čas může být ještě pozměněn a členové PSV o něm budou s dostatečným 
předstihem informováni). Zápis z tohoto zasedání bude doručen všem členům PSV nejpozději do 
10 pracovních dní. Připomínky k pracovní verzi dokumentu KAP 1 mohou členové PSV zasílat do 
28. 9. 2016. Připomínky k zápisu mohou členové PSV zasílat do 10 dnů od jeho doručení všem 
členům PSV. Místopředsedkyně PSV ukončila zasedání v 14:26. 
 
Hlavní výstupy ze zasedání PSV: 
 

 PSV doporučuje ke schválení Zastupitelstvu hl. města Prahy „Rámec pro podporu 
infrastruktury“ 

 PSV bere na vědomí pracovní verzi KAP 1 
 PSV bere na vědomí projektové záměry HMP k podpoře cílů KAP 
 Členové PSV byli vyzváni, aby své připomínky k dokumentu KAP 1 zaslali ve „formuláři 

pro připomínky“ na e-mail hlavnímu manažerovi KAP do 28. 9. 2016 
 Byl stanoven další termín zasedání PSV na 16. 11. 2016 

 
Zapsala: Ing. Stuchlíková 
Schválila: Ing. Mgr. Ropková 
 
Zápis rozeslán dne: 26. 9. 2016 
Připomínky k zápisu lze uplatnit nejpozději: 10. 10. 2016 
 


