
ZÁPIS  č. 25/ KPŠ RMČ  
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro školství (KPŠ RMČ), 
které se uskutečnilo v úterý 27. března 2018 

v místnosti vedoucího odboru školství v KD Krakov  
od 13:00 hodin 

Přítomni dle prezenční listiny. 
 
Jednání komise v 13:00 zahájila a řídila předsedkyně komise Mgr. et Mgr. Jana Solomonová. 
V úvodu jednání paní předsedkyně požádala přítomné, zda mají návrhy k doplnění dnešního 
programu jednání. Byl pouze doplněn dvěma body bod Různé, program byl schválen. 
 
pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Informace - Anglie 2018 
 - Erasmus plus 
 - zápisy do ZŠ MČ Praha 8 
 - zápisy do MŠ MČ Praha 8 
 - konkurs na funkci ředitele ZŠ Hovorčovická 
 - konkurs na funkci ředitele ZŠ a MŠ U Školské zahrady 
 
 
 
 
2. Diskuse                  - volba ověřovatele dnešního zápisu – předkládá  předsedkyně 

komise 
komise navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu pana 
Krčmáře   

    pro 6, proti 0, zdržel se 0 
-       vyhlášení „Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos“ – rok 

 2018 
komise s návrhem vyhlášení jako v 3 minulých letech souhlasí 
pro 6, proti 0, zdržel se 0 

-       žádost o přidělení bytu  
komise s návrhem  přidělení bytu paní L.M. souhlasí 
pro 5, proti 1, zdržel se 0 

3. Různé:   - http://zs.isicskolam.cz/ - informace budou předány školám, 
reflexe primární prevence ve školách,  
Mgr. Němeček příchod 13:27 

   
 
 
 
Jednání komise bylo předsedkyní komise ukončeno v 13:33. 
  
Příští jednání komise bude 24/4 2018. 
 
Další termíny jednání 22/5, 25/9 2018.  

http://zs.isicskolam.cz/


  
Zapisovatel: tajemník komise Mgr. Petr Svoboda 
 
Předseda komise Mgr. a Mgr. Solomonová ……………………………… 
 
Ověřovatel zápisu  -  pan Krčmář      ………………………………………… 
 
Rozdělovník: e-mail: Mgr. et Mgr. Solomonová, Mgr. Kvačková,  Ing. Majerová, p. Votruba, 
Mgr. et Mgr. Němeček, Mgr. Slavíková, Mgr. Halfarová, p. Krčmář, Ing. et Ing. Vejchodská, 
Ph.D.  
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