
 
 

 
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V HL. M. PRAZE 
PROJEKT CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289 

 
ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ 

SKUPINY VZDĚLÁVÁNÍ HLAVNÍHO 
MĚSTA PRAHY 

 
KONANÉHO DNE 16. 11. 2016 OD 13:00 ve Velkém Radničním klubu na Staroměstské 

radnici, Staroměstské náměstí 1, Praha1, 3. patro 
 

Přítomní členové/náhradníci členů (30/41): 
 
Ing. Mgr. Libor Bezděk, Mgr. Michal Černý, Mgr. Jan Čižinský, Ing. Marcela Davídková, Ph.D., 
PaedDr. Stanislav Drbout, Mgr. Eva Dvořáčková, ak. mal. Bohumír Gemrot, Mgr. Matouš Homola, 
Ing. David Janata, Mgr. Zdeněk Kostříž, Ing. arch. Ivana Kubáková, Mgr. Jan Kudry, Ph.D., Mgr. 
Jaromíra Kotíková, Mgr. Filip Kuchař, Ing. Drahoslav Matonoha, Ing. Mgr. Marcela Mertinová, 
Mgr. Lenka Němcová, František Novotný, Mgr. Lenka Pachlová, Mgr. Martin Procházka, Silvie 
Pýchová, Mgr. Ing. Irena Ropková, PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D., PhDr. Renata Schejbalová, prof. 
Ing. Boris Šimák, CSc., Ing. Jan Šurovský, PhD., Přemysl Veselý, Mgr. Filip Zeman, Mgr. Richard 
Žert, Ing. Jiří Zajíček 
 
Nepřítomní členové (11): 
Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc., Mgr. Zbyněk Boublík, Pavel Hulák, PaedDr. Věra Jakoubková, 
Mgr. Richard Mašek, PhDr. Michal Řezáč, prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., Bc. Jiří Stárek, PhDr. 
Věra Prokopová,Ing. Miloš Rathouský, doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 
 
Přítomní hosté (5): 
 
Mgr. Pavel Dvořák, Mgr. Stanislav Jantoš, Bc. Petr Zamazal, Mgr. Petra Urbanová, Mgr. Jakub 
Dopieralla 
 
Tajemnice PSV: Ing. Alice Stuchlíková 
 
 
 



 
 

 
Navržený program: 

1. Zahájení 
2. Informace o projednání prioritizace potřeb KAP 
3. Shrnutí vypořádání připomínek členů PSV k dokumentu KAP 1 
4. Hlasování o doporučení dokumentu KAP 1 ke schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy 

 
 

1. bod programu: Zahájení jednání 
 
Zasedání bylo zahájeno v 13:11 úvodním slovem předsedkyně PSV Mgr. Ireny Ropkové. 
Předsedkyně PSV následně konstatovala usnášeníschopnost PSV za přítomnosti 30 členů. 
 
Usnesení č. 01/2016/PSV-3: Pracovní skupina Vzdělávání hlavního města Prahy bere na 
vědomí zprávu o počtu přítomných členů / náhradníků členů a konstatuje svoji 
usnášeníschopnost. 
Usnesení bylo přijato konsensuálně. Přítomno 30 členů.  
 
Předsedkyně představila body navrženého programu:  
       1.    Zahájení 

2. Informace o projednání prioritizace potřeb KAP 
3. Shrnutí vypořádání připomínek členů PSV k dokumentu KAP 1 
4. Hlasování o doporučení dokumentu KAP 1 ke schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy 

 
Následně předsedkyně PSV  vyzvala členy k diskusi nad navrženým programem. K navrženému 
programu nezazněly žádné připomínky. Navržený program byl PSV schválen. 
 
Současně předsedkyně PSV představila a navrhla schválit program zasedání.  
 
Usnesení č. 02/2016/PSV-3: Pracovní skupina Vzdělávání hlavního města Prahy bere na 
vědomí navržený program 3. zasedání. 
Usnesení bylo přijato konsensuálně. Přítomno 30 členů.  
 

2. bod programu: Informace o projednání prioritizace potřeb KAP1. 
 
Předsedkyně PSV předává slovo paní místopředsedkyni PSV Němcové, která ve stručnosti 
shrnula proces tvorby tohoto dokumentu. Všichni členové PSV obdrželi v srpnu tohoto roku 
pozvánku k diskusi nad prioritizací potřeb v rámci KAP. Toto pracovní setkání členů PSV a členů 
minitýmu se uskutečnilo 30. 8. 2016 v tomto sále. Všechny body prioritizace potřeb byly 
prodiskutovány společně s odbornými platformami a členy realizačního týmu, který byl na 
tomto setkání také přítomen. Výstupem tohoto pracovního setkání bylo také vytvoření první 
rámcové koncepce KAP 1. Prioritizace potřeb byla podrobně a individuálně se členy PSV 
prodiskutována tak, aby byl nalezen všemi přijatelný konsensus. My jsme tento postup zvolili 
proto, aby mohla proběhnout pracovní moderovaná diskuse, protože jednání probíhala 
v pracovních skupinách. Do programu dnešního jednání PSV byl tento bod zařazen jako formální 
projednání dokumentu, a to z důvodu souladu se závaznými postupy KAP, abychom o tom mohli 
učinit záznam do zápisu a dostát tak předpisu, že prioritizace potřeb byla projednána na 
oficiálním zasedání PSV.  
 
Dále paní místopředsedkyně zmínila obsah tohoto dokumentu. Dokument se vypořádává 
s jednotlivými tématy intervencí: podpora kompetencí k podnikavosti, inciativě a kreativitě, 
podpora polytechnického vzdělávání, odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a 
zaměstnavatelů, rozvoj kariérového poradenství, rozvoj škol jako center dalšího profesního 
rozvoje, podpora inkluze a nepovinná témata: výuka jazyků, IT dovednosti a sociální klima ve 



 
 

školách. Se způsobem, jakým jsou tyto intervence zpracovány, byli členové PSV již seznámeni. 
Jedná se o tabulky, v nichž jsou uvedeny překážky, příčiny problému a opatření k dosažení 
cílového stavu. Po srpnových odborných stolech členové PSV vznášeli různé připomínky, které 
byly následně vypořádány. 
 
Usnesení č. 03/2016/PSV-3: Pracovní skupina Vzdělávání hlavního města Prahy bere na 
vědomí projednání dokumentu prioritizace potřeb KAP. 
Usnesení bylo přijato konsensuálně. Přítomno30  členů.  
 

3. bod programu: Shrnutí vypořádání připomínek členů PSV k dokumentu KAP 1 
Předsedkyně PSV uvádí 3. bod programu. Společně s pozvánkou jste obdrželi finální verzi 

dokumentu KAP1, přičemž připomínky vznesené vámi nebo členy minitýmů byly vypořádány 

realizačním týmem ve spolupráci s odborem školství. Došlo rovněž k celkovému navýšení 

kritérií ke splnění dílčích cílů. V některých případech se jednalo o splnění dílčího kritéria jen na 

několika školách. Nicméně je třeba brát tato kritéria jako minimální. Naplnění kritérií bude 

rovněž záviset na finančních zdrojích z evropských fondů. 

Paní předsedkyně předává slovo hlavnímu manažerovi projektu KAP.  

Hlavní manažer hovoří o postupu vypořádání připomínek. Obdrželi jsme připomínky celkem od 

4 členů PSV. Připomínky jsme vypořádali a do dokumentu KAP 1 zapracovali. 2 připomínky do 

KAP 1 nebyly promítnuty s tím, že budou zapracovány až do další fáze – realizace KAP 2. 

Samotný dokument byl dále doplněný z hlediska formálních záležitostí (úvod, závěr, seznam 

zkratek). V kapitole X pak byly popsány návrhy několika projektů pro výzvu pro krajské 

projekty. 

Paní předsedkyně vyzvala Mgr. Filipa Kuchaře, aby tyto tematické krajské projekty představil. 

Návrhy projektů se neliší od těch, které byly představeny na minulém zasedání PSV. V příštím 

roce očekáváme vyhlášení výzvy na implementaci KAP a počítáme s realizací polytechnických 

hnízd ve středních školách pro potřeby základních škol, protože i na MAP, kterých se zúčastňuji 

jako zástupce KAP, rezonuje tato potřeba a dostáváme se k výsledkům, že základní školy 

nebudou mít dostatek prostředků na zajištění těchto aktivit a není také uspokojivý stav 

moderních technologií v našich školách. Dále bychom chtěli realizovat projekt na centra 

interaktivní výuky. Vznikne také mapa aktivních středních škol, která bude umožňovat spojení 

škol navzájem. 

Předsedkyně PSV předává slovo odborné garantce, paní Mertinové. Odborná garantka hovoří o 

polytechnických hnízdech, které směřují k podpoře přírodních a technických oborů.   

Také hovoří o spolupráci projektů KAP a P-KAP a účastníky zasedání informuje o tom, že 

součástí dokumentu KAP 1 bude ještě list s popisem role odborného garanta, aby byla 

zdůvodněna podpisová doložka. Odborná garantka vyjadřuje přání dobré budoucí spolupráci se 

všemi přítomnými členy PSV. Uvádí také, že bude následovat tvorba školních akčních plánů. Od 

ledna po realizaci výběrového řízení budou v rámci projektu P-KAP probíhat aktivity formou 

seminářů.  Na závěr svého projevu chválí spolupráci KAP a MAP. 

 
 
 
 



 
 

4. bod programu: Hlasování o doporučení dokumentu KAP 1 ke schválení 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy 
 

Předsedkyně PSV ve stručnosti představila poslední bod zasedání. Předsedkyně PSV uvádí, že 

dokument KAP 1 byl projednán Radou hl. m. Prahy a byl Usnesením č. 2745 z 8. 11. 2016 

doporučen Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení. Stejně tak byl KAP 1 doporučen Výborem 

pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy. Předsedkyně zahájila hlasování o 

doporučení dokumentu KAP 1 ke schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Pro doporučení se 

vyslovilo všech 30 přítomných členů PSV s hlasem rozhodujícím. 

Usnesení č. 04/2016/PSV-3: Pracovní skupina Vzdělávání hlavního města Prahy 
doporučuje dokument KAP 1 ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 
Usnesení bylo přijato konsensuálně. Přítomno 30 členů.  
 

 
Závěr: 
Předsedkyně na závěr shrnuje další harmonogram a postup. Dle jednacího řádu budou zasedání 

PSV probíhat zhruba dvakrát ročně. Obsahem zasedání budou informace o realizaci KAP ze 

strany realizačního týmu a odborných platforem a členové PSV budou také informováni o 

naplňování dílčích cílů. Budou dále probíhat diskuse o strategii naplňování cílů a možnostech 

zapojení se do realizace aktivit KAP. V průběhu roku 2017 bude probíhat příprava vzdělávacích 

projektů v rámci implementace KAP a na schůzky budou členové PSV zváni panem Zemanem. 

Předsedkyně PSV také pozvala členy PSV na akci  Schola Pragensis, která se koná 24. - 26. 11. 

2016 a na výstavu Karel IV. pohledem žáků středních škol.  

 
Předsedkyně PSV ukončila zasedání v 13:40. 
 
Hlavní výstupy ze zasedání PSV: 
 

 PSV doporučuje ke schválení Zastupitelstvu hl. města Prahy dokument KAP 1. 
 
Zapsala: Ing. Stuchlíková 
Schválila: Ing. Mgr. Ropková 
 
Zápis rozeslán dne: 21. 11. 2016 
Připomínky k zápisu lze uplatnit nejpozději: 2. 12. 2016 
 


