
ZÁPIS  č. 8/ KPŠ RMČ  

z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro školství (KPŠ RMČ), 

které se uskutečnilo ve čtvrtek 21. listopadu 2019 

v kanceláři vedoucího odboru školství v KD Krakov od 16:00 hodin 

Přítomni dle prezenční listiny. 

 

Jednání komise v 16:03 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 navrhuje ještě zařadit do bodu Různé: Přírodní škola, Polská škola, 

odměny ředitelů. Program byl s tímto rozšířením schválen. 

pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

1. Informace - změna ve složení komise (Usn RMC 0585/2019) 

- letní provoz MŠ MČ Praha 8 v roce 2020 

  Mgr. Franc příchod 16:09 

  p. Malý příchod 16:13 

 

2. Diskuse                  - volba ověřovatele dnešního zápisu – předkládá  předseda 

komise 

komise navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní RNDr. 

Blahunkovou  

pro 8, proti 0, zdržel se 0 

- návrh úpravy výše nájemného v ubytovnách spravovaných SeS 

MČ Praha 8 

     komise s návrhem souhlasí 

pro 8, proti 0, zdržel se 0 

  

3. Různé:   -      Přírodní škola – bylo dohodnuto, že tento bod bude zařazen jako 

řádný bod do Diskuse na lednovém jednání komise, Polská škola 

-  žádost o volné prostory, Pravidla pro odměny ředitelů škol – 

případná úprava Pravidel bude projednána na nejbližší poradě s 

řediteli 

 

 

Další termíny jednání komise – vždy čtvrtek, a to: 16/1, 26/3 a 28/5 2020 vždy v 16:00 

v kanceláři vedoucího odboru školství v KD Krakov.  

 

Jednání komise bylo předsedou komise ukončeno v 17:01. 

  

Zapisovatel: tajemník komise Mgr. Petr Svoboda 

 

Předseda komise Mgr. Michal Janovský   ..….……………………………… 

 

Ověřovatel zápisu  -  RNDr. Blahunková ………………………………………… 

 

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, Mgr. Tomáš Tatranský, Michal Malý 


