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ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY VZDĚLÁVÁNÍ HLAVNÍHO MĚSTA 

PRAHY 
 

konaného dne 6. 11. 2019 v místnosti č. 349 Nové radnice Magistrátu hlavního města Prahy, 
Mariánské náměstí 2, Praha 1, 3. patro od 14:00 hod do 14:30 hod. 

 
 
Úvodního slovo pronesl pan radní Vít Šimral, předseda pracovní skupiny vzdělávání, přivítání na 9.              
zasedání PsV, dále předal slovo Lence Němcové, místopředsedkyni pracovní skupiny. Paní Němcová            
přestavila program,  
 
PROGRAM: 
1. Zahájení  
2. Schvalování Krajského akčního plánu vzdělávání v hl. m. Praze II  
3. Závěr 
 
kdy shrnula, že na minulém 8. zasedání byla dána lhůta pro připomínky k návrhové části KAP II,                
realizační tým v této lhůtě obdržel připomínky od jednoho člena PsV.  
 
Dále paní místopředsedkyně tlumočila vyjádření od pí. Mertinové, odborné garantky KAP, která se             
omluvila z účasti na 9. zasedání PsV, nicméně s návrhovou částí Kap II souhlasí a v případě              
přítomnosti by vyslovila souhlas se schválením. Paní místopředsedkyně dále předala slovo Filipovi            
Zemanovi z realizačního týmu KAP, aby prezentoval připomínky a jejich vypořádání.  
 
Flip Zeman uvedl, že bylo podáno několik dotazů a námětů od jednoho člena PsV s tím, že veškeré                 
připomínky byly vypořádány v rámci návrhové části KAP II s pí. Terezou Přecechtělovou, Zástupce            
garanta MAP, připomínky se týkaly především inkluze, která je primárně řešena v připravované            
Školské inkluzivní koncepci kraje. KAP II není přímo zaměřen na ZŠ, je primárně zaměřen na SŠ,                
VOŠ.  
 
Dále Filip Zeman oznámil, že je přítomno 25 členů s hlasovacím právem, tj. Pracovní skupina              
vzdělávání je usnášeníschopná a předal slovo pí. místopředsedkyni pí. Němcové. Paní Němcová se             
dotázala všech přítomných členů, zda chtějí přečíst vznesené připomínky k návrhové části KAP II.             
Žádný z členů neprojevil zájem o předčítání připomínek a z tohoto důvodu paní místopředsedkyně            
přistoupila k hlasování.  
 
Pro návrh hlasovalo 25 členů, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Návrhová část KAP II byla                 
schválena PsV.  
 



Paní místopředsedkyně dále prezentovala připravované akce Odboru školství, mládeže a sportu           
MHMP. První upoutávka byla na akci Schola Pragensis, http://www.scholapragensis.cz         
v Kongresovém centru Tradiční přehlídka pražských středních a vyšších odborných škol bude           
zahájena ve čtvrtek 28.11. v 9:00 hodin, od 13:00 hod bude probíhat slavnostní zahájení, akce se                
bude konat do 30. 11. 2019 od 15.00. Vystavovateli budou školy zřizované MHMP i soukromé školy,                
dále boudu vystavovat soukromé firmy a různá sdružení. V rámci akce bude probíhat celostátní soutěž              
v oboru instalatér. Budou pořádány doprovodné akce typu seznámení s inovativními vzdělávacími          
programy.  
 
Mezi další aktuality Odboru školství, mládeže a sportu MHMP patří odeslání první verze            
Dlouhodobého záměru MHMP. Dále pak bylo akcentováno horší vypořádání s městskými částmi           
HMP, kdy byly řešeny kapacitní problémy mateřských škol. Bylo zmíněno, že problémem je             
nemožnost proinvestovat prostředky na výstavbu a rozšíření mateřských škol do záři 2021.  
 
Dále Odbor školství, mládeže a sportu MHMP v nejbližší době začne pracovat na Výroční zprávě za               
město Praha.  
 
9. zasedání PsV bylo zakončeno paní Lenkou Němcovou, místopředsedkyní pracovní skupiny. Příští            
10. zasedání proběhne v závěru 1. čtvrtletí 2020.  


