
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2866 
ze dne  21.11.2017 

k návrhu na volbu členů správní rady a dozorčí rady Nadačního fondu Cesta ke vzdělání 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   n a v r h u j e  

správní radě Nadačního fondu Cesta ke vzdělání, IČO: 28512715, se sídlem Mariánské 
náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, zvolit členy správní rady a dozorčí rady Nadačního fondu 
Cesta ke vzdělání, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - SML MHMP 

1.  informovat správní radu Nadačního fondu Cesta ke vzdělání o návrhu na volbu 
dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 28.11.2017 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy  

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Ropková  
Tisk: R-27523  
Provede: MHMP - SML MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2866 ze dne 21. 11. 2017 

 

 

 

A. NÁVRH NA ČLENY SPRÁVNÍ RADY NADAČNÍHO FONDU CESTA KE VZDĚLÁNÍ 
 
 
Za členy správní rady Nadačního fondu Cesta ke vzdělání jsou navrhováni: 
 
Jméno a příjmení, titul: Mgr. Jiří Růžička  
bytem:                                        --    
 
Jméno a příjmení, titul: Ing. Drahoslav Matonoha     
bytem:                                        --   
 
Jméno a příjmení, titul: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová     
bytem:                                  -- 
 
Jméno a příjmení, titul: RNDr. Marcela Plesníková     
bytem:                                         --   
 
Jméno a příjmení, titul: Mgr. Jan Čižinský     
bytem:                                        --   
 
Jméno a příjmení, titul: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.     
bytem:                                         --   
     
 
 
 
 

B. NÁVRH NA ČLENY DOZORČÍ RADY NADAČNÍHO FONDU CESTA KE VZDĚLÁNÍ 
 
 
Za členy dozorčí rady Nadačního fondu Cesta ke vzdělání jsou navrhováni: 
 
Jméno a příjmení, titul: Ing. Mgr. Irena Ropková  
bytem:                                        --    
 
Jméno a příjmení, titul: Ing. Zdena Javornická   
bytem:                                        -- 
    
Jméno a příjmení, titul: RNDr. Bc. Zdeňka Hamhalterová   
bytem:                                        --      
 



DŮVODOVÁ ZPRÁVA                                                                                               R-27523 

 

Radě hlavního města Prahy je předkládán návrh na volbu členů správní a dozorčí rady 

Nadačního fondu Cesta ke vzdělání, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 110 01, 

IČO:  28512715, spisová značka N 720 vedená u Městského soudu v Praze.  

Nadační fond Cesta ke vzdělání byl zřízen dnem 9. 1. 2009 (tj. dnem zápisu do Nadačního 

rejstříku) za účelem poskytování finančních příspěvků prostřednictvím grantového programu 

zaměřeného na: 

a) Podporu vzdělávacích pobytů žáků a studentů pražských středních škol, vyšších 

odborných škol a konzervatoří (dále jen „pražských škol“) na odpovídajících 

pracovištích teoretické nebo praktické výuky v zahraničí za účelem studia odborných 

předmětů v cizím jazyce. 

b) Podporu vícestranné odborné spolupráce mezi pražskými školami a pracovišti 

teoretické nebo praktické výuky v zahraničí odpovídajícího zaměření formulované 

společnými projekty. 

c) Podporu odborných stáží pedagogických pracovníků pražských škol na odpovídajících 

pracovištích teoretické nebo praktické výuky v zahraničí, včetně podpory jazykových 

pobytů. 

d) Podporu účasti žáků a studentů pražských škol, včetně jejich pedagogů na 

mezinárodních soutěžích, festivalech a přehlídkách v zahraničí a podporu 

mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek v Praze, je-li organizátorem pražská 

škola. 

e) Podporu vyrovnání příležitostí ke vzdělání a rozvoje kompetencí při vzdělávání žáků a 

studentů pražských škol se speciálními vzdělávacími potřebami. 

f) Podporu předprofesní přípravy žáků a studentů pražských škol. 

V souladu s Článkem 5 odst. 5.3 a Článkem 6 odst. 6.3 Zakládací listiny Nadačního fondu 

Cesta ke vzdělání je funkční období všech členů správní a dozorčí rady tříleté, přičemž všem 

stávajícím členům uplyne funkční období dnem 11. 1. 2018.  

Stávající členové správní rady Nadačního fondu Cesta ke vzdělání jsou: 

Mgr. Jiří Růžička, Ing. Drahoslav Matonoha, MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, RNDr. 

Marcela Plesníková, Mgr. Jan Čižinský a Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Tito členové jsou navrhování 

i pro další funkční období. 

Stávajícími členy dozorčí rady Nadačního fondu Cesta ke vzdělání jsou:  

Ing. Mgr. Irena Ropková, Ing. Zdena Javornická a RNDr. Bc. Zdeňka Hamhalterová. Tito 

členové jsou navrhování i pro další funkční období. 

Veškeré členy správní rady i dozorčí rady volí správní rada na návrh Rady hlavního města 

Prahy dle Článku 5 odst. 5.3 (správní rada) a Článku 6 odst. 6.3 (dozorčí rada) Zakládací 

listiny Nadačního fondu Cesta ke vzdělání, ve znění jejího dodatku č. 1. 

 

 

 

Příloha č. 1 k důvodové zprávě: 

Zakládací listina Nadačního fondu Cesta ke vzdělání schválená usnesením ZHMP č. 18/7 ze dne 19. 6. 2008  

Příloha č. 2 k důvodové zprávě:  

Dodatek č. 1 k Zakládací listině Nadačního fondu Cesta ke vzdělání schválený usnesením ZHMP č. 29/13 ze dne 

17. 9. 2009 
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