
 

 

  

 

STATUT 
Komise pro výchovu a vzdělávání  

Rady městské části Praha 6 
(dále jen „komise“) 

 
 

1. Komise je poradní, iniciativní a kontrolní orgán Rady městské části Praha 6 v oblasti 
předškolní, školní a mimoškolní výchovy dětí a mládeže dle tohoto statutu. 

2. Komise se skládá z předsedy, místopředsedy a členů komise. V případě potřeby si 
může vyžádat spolupráci, účast a stanoviska pracovníků ÚMČ či externích 
odborníků na konkrétní problematiku. 

3. Komisi svolává předseda (v nepřítomnosti místopředseda). Komise se schází 
obvykle jednou měsíčně. Svou činnost provádí prostřednictvím svých členů 
v souladu se schváleným jednacím řádem.  

4. Komise projednává a předkládá návrhy k rozhodnutí RMČ, zejména z následujících 
oblastí: 
a. koncepce školství Prahy 6; 
b. zřízení, změny a rušení mateřských a základních škol v MČ Praha 6, 

vč. pronájmu školních budov;  
c. zařazení mateřských a základních škol do školského rejstříku; 
d. konání konkurzů na ředitele mateřských a základních škol; 
e. činnost zástupců MČ Praha 6 ve školských radách, vč. výsledků jednání; 

f. naplněnost základních a mateřských škol; 
g. rozpočet MČ Praha 6 v oblasti školství; 
h. investiční činnost v oblasti školství; 
i. hospodaření mateřských a základních škol; 
j. významná zjištění z inspekčních zpráv ČŠI; 
k. petice a stížnosti rodičů, učitelů i žáků, adresovaná komisi; 
l. dotační řízení v oblasti školství, vč. podmínek programu Otevřený svět; 
m. doporučení projektů k udělení dotací či podpory školám, vč. výše příspěvku; 
n. členství v porotě osvědčení Vynikající učitel MČ Praha 6; 

o. stanovení podmínek a udělování statutu Excelentní jazyková škola; 
p. podmínky stipendijních pobytů v Prague British International School; 
q. žádosti o pronájem bytů pro preferované profese dle „Zásad MČ Praha 6“; 
r. plnění programového prohlášení Rady MČ Praha 6 v oblasti školství; 
s. veškeré významné kroky MČ Praha 6 v oblasti školství; 
 
 
 

Statut byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. RMČ-0216/23 dne 23.01.2023 
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