
ZÁPIS  č. 2/ KPŠ RMČ  
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro školství (KPŠ RMČ), 
které se uskutečnilo ve čtvrtek 21. března 2019 

v kanceláři vedoucího odboru školství v KD Krakov od 17:00 hodin 

Přítomni dle prezenční listiny. 
 
Jednání komise v 17:08 zahájil a řídil předseda komise Mgr. Michal Janovský. V úvodu 
jednání pan předseda požádal přítomné, zda mají návrhy k doplnění dnešního programu 
jednání. Pan předseda navrhl doplnit jeden bod do Informací, a to prezentaci Mgr. Dagmar 
Kubičíkové, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí OSV ÚMČ Praha 8, a jeden bod 
do Diskuse - žádost o přidělení bytu. Program byl s tímto doplněním schválen. 
 
pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
příchod pan Malý v 17:09 
příchod Ing. Kroutil v 17:11 
 
1. Informace - hlasování o vystoupení hosta – Mgr. Dagmar Kubičíkové, 

vedoucí OSPOD OSV ÚMČ Praha 8 
  pro 8, proti 0, zdržel se 0 

- prezentace Mgr. Dagmar Kubičíkové, vedoucí oddělení sociálně 
právní ochrany dětí OSV ÚMČ Praha 8 
příchod PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA v 17:22 

- zápis do ZŠ MČ Praha 8 na školní rok 2019/2020 
https://www.praha8.cz/Zapis-deti-do-1-rocniku-ZS-MC-Praha-
8-pro-skolni-rok-2019-2020.html 

 - zápis do MŠ MČ Praha 8 na školní rok 2019/2020 
https://www.praha8.cz/Zapis-deti-do-materskych-skol-MC-
Praha-8-pro-skolni-rok-2019-2020-a-dny-otevrenych-dveri.html 

 - konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ Korycanská 
https://www.praha8.cz/Konkursni-rizeni-na-funkci-reditele-
reditelky-Materske-skoly-Praha-8-Korycanska-14.html 

- končící 6leté funkční období některých ředitelů MŠ a ZŠ, 
zřízených MČ Praha 8  

 
 
 
2. Diskuse                  - volba ověřovatele dnešního zápisu – předkládá  předseda 

komise 
komise navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Mgr. 
Kvačkovou   

    pro 9, proti 0, zdržel se 0 
-       Cena Eduarda Štorcha za pedagogický přínos 2019 

o Odchod Petra Hainzová, M.A., 18:23 
o Protinávrh p. Mgr. Pavlů, aby částka byla navýšena na 300 

tis. Kč 
o pro 3, proti 1, zdržel se 3, nehlasoval 1 
o protinávrh nebyl přijat 
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komise navrhuje – s ohledem na celkovou částku na tuto 
cenu a rok 2019 (ve výši 100 tis. Kč pro všechny školy a 
všechny pedagogy)  -  letošní ročník vyhlásit tak, že bude 
Školskou radou nominován jeden pedagog, a to s odměnou 
4.000,- Kč/osoba 
pro 6, proti 0, zdržel se 2 
zároveň komise doporučuje RMČ navýšit finanční rámec 
Ceny Eduarda Štorcha v dalších letech na 400 tis. Kč 
pro 8, proti 0, zdržel se 0 

-      žádost o přidělení bytu – předkládá předseda komise 
     komise s návrhem přidělení bytu žadateli dle IS MCP8 
     100135/2019 ze dne 18. března 2019 souhlasí 
     pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 

3. Různé:   -     žádost zastupitele Ing. Buršíka ohledně poskytnutí informací 
dle zákona č. 106 
komise RMČ pro školství konstatuje, že respektuje právo 
každého na informace, nicméně žádá všechny zastupitele, aby 
zvážili množství informací, které požadují, neboť vyřizování 
rozsáhlých žádostí o informace může mít negativní vliv na 
primární činnost školských zařízení               

        pro 7, proti 0, zdržel se 1  
odchod Ing. Kroutil v 18:52 

- další termíny jednání komise – vždy třetí čtvrtek v lichém měsíci – 
tedy 16/5, 19/9 a 21/11 2019, vždy v 16:00 v kanceláři vedoucího 
odboru školství v KD Krakov. Příští jednání bude s ohledem na 
termíny zápisů do ZŠ a MŠ MČ Praha 8 přesunuto z května na 
červen 2019, tudíž se uskuteční ve čtvrtek 20/6 2019.  

 
 
Jednání komise bylo předsedou komise ukončeno v 18:54. 
  
Zapisovatel: tajemník komise Mgr. Petr Svoboda 
 
Předseda komise Mgr. Michal Janovský   ..….……………………………… 
 
Ověřovatel zápisu  -  Mgr. Kvačková ………………………………………… 
 
Rozdělovník: e-mailem: Mgr. Michal Janovský, Mgr. Martin Roubíček, PhDr. Ing. Matěj 
Fichtner, MBA, Mgr. Tomáš Pavlů, Ing. Anna Kroutil, RNDr. Dana Blahunková, Mgr. Pavel 
Franc, Mgr. Dana Herta Kvačková, Petra Hainzová, M.A., Michal Malý. 
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