
Zápis č. 11 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) 

 konané dne 27.8. 2014 

 

 

Zahájení jednání: 17:00 hodin 

Ukončení jednání: 19:00 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Iva Hájková, Hana Kořínková, Ing. Eva Stejskalová, Mgr. Martina Kubová, Ing. 

Šárka Zátková, Karla Jakob Čechová, Mgr. Kateřina Šmatláková 

 

Omluvena: Mgr. Monika Hartmanová, Mgr. Miroslav Kurka 

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0 

Hosté: 0 

 

 

Program jednání: 

 

1. Cyklostezka 

2. Park  

3. Přístavba 

4. Masarykova ZŠ  

5. Mateřské školy 

6. Různé  

 

1. Cyklostezka 

Cyklostezka bude vybudovaná podél lesa mezi budovami 1. a 2. stupně ZŠ v ulici Čentická. 

Dne 1.9. a nadále bude zajištěn bezproblémový přechod dětí z jedné budovy do druhé. Stavba 

bude 15.9.2014 ukončena a předána. Na komunikaci budou umístěny tři retardéry, školní 

autobus 260 má změnu zastávek. Na web MČ byla umístěna informace o trase školních 

autobusů z ROPIDu. 

 

2. Park  

29.8.2014 – kolaudace, oplocení zůstává a je páskou znepřístupněna zatravněná část parku 

27.9.2014 – slavnostní otevření parku k oslavám 80. let Masarykovy ZŠ 

 

3. Přístavba 

MŠMT 1.7.2014 vyhlásilo dotační program Rozvoj výukových kapacit mateřských a 

základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. MČ Praha 21 ve spolupráci 

s Masarykovou základní školou vypracovala a podala žádost na výstavbu přístavby základní 

školy – 4 kmenové třídy, 2 třídy školní družiny a veškeré zázemí. Přístavba bude propojena se 

stávající budovou, udržitelnost pro potřeby základní školy je minimálně 10 let. Vysokou 



školou ekonomickou byl zpracován demograf do roku 2024, ze kterého vyplývá, že 

vybudování přístavby by mělo stačit na umístění všech žáků s trvalým bydlištěm v Újezdě 

nad Lesy k povinné školní docházce. Plánované zahájení vyučování v nových prostorách je 

1.9.2015. 

 

4. Masarykova ZŠ  

1.9.2014 se otevírá šest tříd prvních ročníků a tři třídy šestých ročníků. 40% dětí z pátého 

ročníku odešlo na víceletá gymnázia. 

1.9.2014 bude dokončena a předána školní kuchyně v budově 2. stupně v Polesné ulici a od 

2.9.2014 se zde začíná vařit. 

První školní den se pro děti základní školy nevaří, ale je nutné uvařit oběd pro I. MŠ a MŠ 

Sluníčko, které nemají vlastní kuchyň. Tuto službu zajistí školní kuchyň 1. stupně. 

Slavnostní otevření školní kuchyně bude pro veřejnost 27.9.2014 při oslavách 80. výročí 

vzniku školy. 

 

5. Mateřské školy 

Prázdninový provoz probíhal prvních 14 dnů v měsíci červenci v MŠ Sluníčko, Polesná ul. a 

v MŠ Sedmikráska, Lišická ul.. Faktická docházka byla přibližně polovina přihlášených dětí 

(vyhodnocení bude provedeno v průběhu měsíce září). 

MŠ Rohožník, Žárovická - v průběhu prázdnin byla dokončena další část elektroinstalace ve 

třídách. V provozních prostorách bude v rekonstrukci pokračováno v příštích letech. 

Z Operačního programu životní prostředí MČ získala finanční prostředky na rekonstrukci 

střechy této školky – termín letní prázdniny 2015. Školní byt bude uvolněn nájemcem 

k 30.9.2014– probíhají jednání o dalším využití 

MŠ Sedmikráska, Lišická – v době letních prázdnin bylo provedeno zateplení budovy a 

rekonstrukce kanalizace. 

 

6. Různé 

- rozvoz Újezdského zpravodaje bude nadále zajišťovat Česká pošta 

- od 6.9.2014 budou probíhat každou sobotu  na parkovišti u Levelu Farmářské trhy 

- diskuse ohledně Skautské klubovny 

- Koncepce školství – vyhodnocení plnění jednotlivých indikátorů bude provedeno do 

konce září 2014, byl prodiskutován návrh finančních prostředků do rozpočtu MČ na 

rok 2015 

 

 

Příští jednání komise se koná 1.10.2014 v 18:00 hodin v malé zasedací místnosti  

v 1. patře  ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy. 

 

Zapsala: Hana Kořínková, tajemnice 

Zápis sepsán dne: 2.9.2014 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková 

Zápis ověřila dne: .2014 

 

 


