P10-460458/2021

Zápis z 19. jednání Komise výchovně vzdělávací RMČ Praha 10
dne 25. 10. 2021
online https://ks.praha10.cz/KVV19
Přítomní členové komise:

Mgr. Pavel Mareš (zastupitel), Mgr. Regina Dlouhá (zastupitelka),
Mgr. Naděžda Jurečková (odborník), Mgr. Ondřej Počarovský
(zastupitel), Mgr. Tereza Hauffenová, MBA (zastupitelka), Mgr.
Denisa Řezníčková (zastupitelka), Ing. Pavel Hájek (zastupitel).

Přítomní hosté:

MgA. David Kašpar (místostarosta), Olga Koumarová (radní),
Mgr. Luděk Doležal (ředitel školy), Mgr. Jindra Pohořelá
(ředitelka školy).

Omluven:

Martina Drbohlavová (ředitelka školy), Mgr. Vrtiška (ředitel
školského zařízení).

Jednání komise bylo zahájeno v 17 hodin.
Program:
1. Seznámení s rozpočtem kapitoly školství – MgA. Kašpar.
2. Různé.
Přivítání členů komise.
Hlasování o přítomnosti O. Koumarové a nového stálého hosta, Mgr. Pohořelé.
Pro

7

proti

0

zdržel se

0

0

zdržel se

0

Hlasování o upraveném programu (bez informací Mgr. Vrtišky).
Pro

7

proti

Ad 1
Návrh rozpočtu na rok 2022. MgA. Kašpar představil návrh rozpočtu, který zůstal podobný
jako rozpočet roku 2021, se změnami v jednotlivých položkách, paragrafech. Ke zvýšení došlo
v odměnách ředitelů příspěvkových organizací o 30 tis. Kč za rok.
Stanovisko komise č. KVV/19/1. ze dne 25. 10. 2021 – v příloze.
Ad 2

1
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Mgr. Dlouhá informovala o tom, že Beztíže, Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita si přeje představit
své služby ředitelům škol. Mgr. Bc. Vinterová - je běžnou praxí, pokud organizace požádá
o zprostředkování kontaktu či předání informací, je jí ze strany odboru školství vyhověno.



Diskuse o vzdělávání dětí v případě karantén, o přístupu k IT, internetu. Řešením jsou
i listinné podklady ke vzdělávání. Avízované využití volných dnů před podzimními
prázdninami je v kompetenci ředitelů škol.



Pedagogové škol nebyly ze strany MČ vyzýváni k očkování, příp. výzvu MgA. Kašpar
promyslí.



Mgr. Pohořelá informuje o nízké finanční odměně (osobní ohodnocení a odměny)
ředitelů škol, často je srovnatelné se zástupci ředitelů, což je neadekvátní. Mgr. Bc.
Vinterová informovala přítomné, že od roku 2018 jsou ředitelům škol vypláceny kromě
odměn 2x za rok z rozpočtu zřizovatele i další odměny ze státního rozpočtu UZ 96
(rozpočtu školy).

Na příštím jednání předá MgA. Kašpar informace o proočkovanosti pedagogů v MČ.

Ukončení jednání v 17:40 hodin.

……………………………………………..
Mgr. Pavel Mareš, předseda
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Příloha
STANOVISKO Komise výchovně vzdělávací
č. KVV/19/1.
ze dne 25. 10. 2021
Komise výchovně vzdělávací bere na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2022 (041 - školství).
Pro

5

proti

0

zdržel se 2

Mgr. Počarovský a Mgr. Hauffenová se zdrželi hlasování z důvodu malého časového prostoru
pro nastudování návrhu rozpočtu. Pro příští jednání prosí o dřívější zaslání podkladů, nejlépe týden
předem.

………………………………………….
Mgr. Pavel Mareš
předseda
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