
Zápis č. 1/2018 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV)  

konaného dne 15.1.2018 

 

Zahájení jednání:  17.30 hodin 
Ukončení jednání: 19.30 hodin 

 

 
Účastníci jednání 
 

Přítomni: Karla Jakob Čechová, MUDr. Barbora Diepoltová, Ing. Radoslava Kohoutová, 
Bc. Jarmila Havlíčková, Mgr. Lucie Doležalová, Mgr. et  Bc. Alena Sochůrková,  Helena 
Kuprová, Bc. Markéta Slavíková, Mgr. Michaela Klimešová, Ing. Eva Stejskalová 
 

Omluveni: Mgr. Kateřina Šmatláková, Ing. Šárka Zátková  
 
Přizvaní hosté : Tomáš  Grünwald 
 
Jednání komise zahájila a řídila pí, starostka Karla Jakob Čechová (komise byla t.č. bez 
předsedy)      
 

 
Program jednání: 

  
1. Rekapitulace bodů z minulého jednání KVV 
2. Předsednictví KVV 
3. Různé 
4. Stanovení termínu dalšího jednání 
 

 
 

1. Rekapitulace bodů z minulého jednání KVV 

 
       
      Zvuková izolace učeben ZUŠ:  
      Jaký je aktuální stav, možnosti úprav a finanční náročnost? (p. Čechová)) 
 

• Odbor majetku a investic předložil RMČ na své jednání dne 21. 11. 2017 
návrh na záměr výstavby akustické stěny v budově MZŠ Polesná 1690 a RMČ  
předložený návrh schválila. V současné době probíhá poptávkové řízení na 
zhotovitele. Předpokládaná doba realizace březen 2018. 

  

    Rozšíření používání systému Bakaláři 

• V systém Bakaláři byl spuštěn a odzkoušen modul komens. Použitelnost     
       bude pouze v krizových případech. Zatím není známo, jaké budou požadavky  
       po zavedení směrnice GDPR . Bude upřesněno po provedení vstupní analýze dat,   
       kterou provádí firma pro ÚMČ Praha 21. 
 



 

                      

      Koncepce školství MČ Masarykova ZŠ 2013-2019 a Koncepce rozvoje  

       MZŠ 2012-2017 

Koncepce školství 2013-2019 MČ Praha 21 Újezd nad Lesy. 
Rok 2017 byl vyhodnocena pomocí indikátorů ředitelkou MZŠ, podkladů OŠKMA a 
místní Agendy 21 a předložen na jednání RMČ  Praha 21. Usnesením č. 69/1210/17 
vzala RMČ tento dokument na vědomí.  
Členkám KVV budou výsledky hodnocení zaslány emailem k prostudování.   
  
Koncepce rozvoje MZŠ  2012–2017 je zpracována paní ředitelkou Sochůrkovou na 
období dalších 3 let a vyvěšena na stránkách školy. 

 
     Rozdělení stávající MZŠ na 2 samostatné subjekty 

           
     Pí. Ředitelka Sochůrková vznesla dotaz ohledně rozdělení školy na MŠMT, kde jí     
     bylo sděleno zamítavé stanovisko. 

 
2. Předsednictví KVV  

 

• Paní předsedkyně Šmatláková v prosinci 2017 podala rezignaci na funkci 
předsedkyně KVV. 

 
Na doplnění členů KVV byli na návrh Mgr. Šmatlákové osloveni p. Grünwald a paní 

L. Danielová oba ze Spolku přátel rodičů.  

Oba kandidáti byli na jednání KVV pozváni. Paní Danielová se nemohla jednání 

zúčastnit (pobyt v zahraničí). Prostřednictvím emailu zaslala stručné informace o 

sobě, které byly na KVV členkám předloženy (pí. Danielová byla hostem na jednání 

KVV dne 4. 10. 2017) a s většinou členek KVV měla možnost se seznámit. Pan 

Grünwald se na jednání krátce představil a nastínil své cíle v KVV, které rozdělil na 

krátkodobé (změna komunikace, stabilizace pedagogického sboru, změnit prostředí 

jídelny a dlouhodobé cíle (nastartování změn klimatu, připravit časopis). 

 

• Oba oslovení kandidáti byli zároveň navrženi na předsedu komise  

 

Hlasování:  Pro pí. Danielovou 3 

                  Pro pana Grünwalda 6, zdrželi se: 2  

 

• KVV doporučuje pana Grünwalda za člena KVV a současně za nového předsedu KVV  

  

 

3. Různé 

• Pí. Havlíčková rezignovala na členství v KVV 

• KVV doporučuje projednat na dopravní komisi osazení dopravního značení 

na křižovatce Lišická x Zalešanská  - upozornit na blízkost školy 

• Pí ředitelka Sochůrková upozornila na přerostlé keře v ul.  Čentická x 

Pilovská a na špatnou viditelnost přechodu Čentická x Polesná 

     



 
4. Stanovení termínu dalšího jednání 
 
Další plánované termíny jednání KVV v roce 2018: 
21.  02.  2018  od 17.00 hod. – 19.00 hod. 
26. 03. 2018 od 17.00 hod. – 19.00 hod. 
25. 04. 2018 od 17.00 hod. – 19.00 hod. 

21. 05. 2018 od 17.00 hod. – 19.00 hod. 

20. 06. 2018 od 17.00 hod. – 19.00 hod. 

 
 

 

Zapsala: Markéta Slavíková, tajemnice, 

zápis sepsán dne 22.1.18 

Ověřila: Karla Jakob Čechová, starostka 
   
 

 
  


