
Zápis č. 7 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) 

Rady městské části Praha 21, konané dne 25. 6. 2012 

 

 

Zahájení jednání: 18:00 hodin 

Ukončení jednání: 19:15 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Karla Jakob Čechová, Iva Hájková, Hana Kořínková, Mgr. Miroslav Kurka,  

Ing. Soňa Štroufová, Mgr. Miluše Benátská 

 

Omluveni: Mgr. Kateřina Šmatláková, Ing. Šárka Zátková, Mgr. Monika Hartmanová,  

Ing. Eva Stejskalová 

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0 

Hosté: 0 

 

 

Program jednání: 

 

1. Rekapitulace minulého jednání ze dne 23. 4. 2012 

2. Informace ze zasedání zastupitelstva ve vztahu ke školství v MČ Praha 21 – Újezd  

nad Lesy (pí Jakob Čechová) 

3. Strategický plán – informace z průběhu schvalování ZMČ (pí. Jakob Čechová,  

pí Hájková) 

4. Informace o financování jednotlivých opatření SP (viz bod 5. minulého zápisu) 

5. Informace o posunu/stavu  jednání zahájených na základě návrhu KVV pro jednání 

RMČ (viz bod 2. minulého zápisu KVV a usnesení  RMČ č. 45/0738/12) 

6. Návrh nových členů KVV (K. Šmatláková v.z. – p. Jakob Čechová) 

7. Inspekční zpráva z MZŠ – návrh na zveřejnění (K. Šmatláková v.z. – pí Jakob 

Čechová) 

8. Zprávy z kontrol ČŠI a hygienické stanice HMP provedené v minulosti – návrh  

na zveřejnění (K. Šmatláková v.z. – p. Jakob Čechová) 

9. Výstupy z jednání s nezávislým gastro expertem (p. Kurka) 

10. Zveřejnění informace o neposkytnutí finančních prostředků ze strany státu  

na zakoupení učebních pomůcek pro první ročníky ZŠ (p. Kurka) 

11. Návrh – navázání spolupráce mezi KVV a PPP pro Prahu 3 a 9 a příslušnými SPC  

(K. Šmatláková v.z. – p. Jakob Čechová) 

12. Stav projektu Bezpečně do školy  

13. Návrhy na program zářijové schůzky KVV 

14. Různé 



1. Rekapitulace minulého jednání ze dne 23. 4. 2012 

 

Nebyly předneseny žádné připomínky k zápisu. 

 

 

2. Informace ze zasedání zastupitelstva ve vztahu ke školství v MČ Praha 21 – Újezd  

nad Lesy (pí Jakob Čechová) 

 

ZMČ Praha 21 schválilo Dodatky zřizovacích listin Masarykovy ZŠ, Polesná 1690 a MŠ 

Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy z důvodu změny prostor od 1. 9. 2011. Jiné 

otázky ohledně školství projednávány nebyly. 

 

 

3. Strategický plán – informace z průběhu schvalování ZMČ (pí. Jakob Čechová,  

pí Hájková) 

 

Strategický plán byl schválen ZMČ Praha 21 18.6.2012. Jeho znění je na webu MČ.  

Ze strategického plánu vyplývá, že Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 (OŠKMA21) 

vypracuje ve spolupráci s řed. ZŠ  řed. MŠ, finančním odborem a odborem majetku a investic 

koncepci školství v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy na 6ti leté období v návaznosti  

na koncepce předložené řediteli u konkurzního řízení. V tomto smyslu uložila Rada MČ Praha 

21 zpracovat koncepci i v návaznosti na poslední výsledky České školní inspekce. Práce bude 

zahájena v září 2012 s předpokládaným ukončením v prosinci 2012. 

 

 

4. Informace o financování jednotlivých opatření SP (viz bod 5. minulého zápisu) 

 

Realizace opatření na rok 2012 – 2013 se bude zpracovávat v srpnu v návaznosti na rozpočet 

MČ a jeho finanční výhledy. Pí Hájková pošle listy opatření za oblast školství, které jsou 

součástí schváleného strategického plánu p. řediteli a pí ředitelkám. Do konce července 

předají pí Hájkové návrhy, která opatření by doporučovali v uvedených letech realizovat  

a s jakou finanční náročností. Toto bude předáno i KVV. 

 

 

5. Informace o posunu/stavu  jednání zahájených na základě návrhu KVV pro jednání 

RMČ (viz bod 2. minulého zápisu KVV a usnesení  RMČ č. 45/0738/12) 

 

Spolupráce OŠKMA21 s OMI – do 15.8. by měly být zpracovány studie k možnému navýšení 

kapacity v MŠ Sluníčko, Polesná 1690 a MŠ Rohožník, Žárovická 1653. Na rekonstrukci 

prostor v MŠ Sedmikráska, Lišická 1502 je vypracován projekt. Bude podána žádost  

o stanovisko na Hyg. stanici hl. m. Prahy a s usnesením RMČ Praha 21 předáno na MHMP, 

aby byly schváleny finanční prostředky ze státního rozpočtu na platy pracovníků. Finanční 

prostředky na rekonstrukci se řeší samostatně. 

 



6. Návrh nových členů KVV (K. Šmatláková v.z. – p. Jakob Čechová) 

 

Bod přesunut na příští jednání komise. 

 

7. Inspekční zpráva z MZŠ – návrh na zveřejnění (K. Šmatláková v.z. – p. Jakob 

Čechová) 

 

Masarykova ZŠ a Mateřské školy dají na své webové stránky odkaz na webové stránky ČŠI, 

kde lze po zadání názvu školy nebo školského zařízení dohledat veškeré inspekční zprávy. 

Tyto informace nebudou na webových stránkách ÚMČ Praha 21 uvedeny. 

 

 

8. Zprávy z kontrol ČŠI a hygienické stanice HMP provedené v minulosti – návrh  

na zveřejnění (K. Šmatláková v.z. – p. Jakob Čechová) 

 

Zprávy z kontrol jsou k nahlédnutí u ředitele MZŠ a ředitelek MŠ a nebudou vyvěšeny  

na webových stránkách škol. Dále jsou tyto zprávy k nahlédnutí na webových stránkách 

kontrolních institucí. 

 

 

9. Výstupy z jednání s nezávislým gastro expertem (p. Kurka) 

 

Pan ředitel Kurka kontaktoval společnost, která otiskla článek ohledně školního stravování 

v časopise Dítě a rodina. Bohužel tato společnost se již poradenstvím nezabývá. Pan ředitel 

vyhledá a bude kontaktovat nějakou jinou společnost. O závěrech bude informovat KVV  

a OŠKMA21. 

 

 

10. Zveřejnění informace o neposkytnutí finančních prostředků ze strany státu  

na zakoupení učebních pomůcek pro první ročníky ZŠ (p. Kurka) 

 

Pan ředitel Kurka na základě doporučení vedoucí FO ÚMČ požádal o finanční prostředky  

na zakoupení učebních pomůcek pro 1. ročníky na šk. rok 2012/2013 v částce 80 000,-Kč. 

Žádost byla předána k vyjádření a podpoře finančnímu výboru ÚMČ. Pokud bude finanční 

pomoc podpořena, finanční odbor ji předloží RMČ ke schválení. Pan ředitel bude o výsledku 

informován. 

Na webových stránkách školy budou vyvěšeny upřesňující informace pro rodiče týkající se 

zakoupení učebních pomůcek pro 1. ročník na šk. rok 2012/2013. 

 

 

11. Návrh – navázání spolupráce mezi KVV a PPP pro Prahu 3 a 9 a příslušnými SPC  

(K. Šmatláková v.z. – p. Jakob Čechová) 

 

Bod přesunut na příští jednání komise. 



12. Stav projektu Bezpečně do školy  

 

V Újezdském zpravodaji vyjde v červenci článek od pana ředitele Kurky ohledně projektu 

Bezpečně do školy. 

OS Pražské matky, které se zabývá problematikou bezpečnosti cyklistických tras ve vnitřní 

Praze a bezpečnou cestou do školy, nabízí školám ve spolupráci s MHMP zapojení se  

do projektu pro bezpečnou cestu do školy na kole nebo pěšky. Jejich prostřednictvím se 

zapojila  MZŠ v roce 2010 do projektu. Škola obdržela 100 tis. Kč na vypracování dopravní 

studie od  autorizované instituce pro dopravní situaci a k realizaci drobných opatření. Žáky 

byla vytvořena mapa Újezda podle rizikových míst a byla vybrána vysoká škola, kde toto 

téma bylo tématem na diplomovou práci. Škola podala na ÚMČ námět na vytvoření páteřních 

chráněných ulic a byl vytvořen čtverec kolem školy. Vysoká škola dodala návrh na řešení. 

Na podzimních třídních schůzkách bude pomocí dotazníku zjišťován zájem rodičů o dopravu 

na kolech a budou požádáni o pomoc při výstavbě stojanů pro kola. 

Zjistit na ÚMČ situaci v dopravní koncepci a opatření k danému problému. Do projektu bude 

zapojeno žákovské zastupitelstvo a úřadem bude navázána komunikace s OS Pražské matky, 

OS Oživení a MHMP (Besip) z důvodu řešení jednotlivých opatření určených dětmi jako 

problémovými. 

 

 

13. Návrhy na program zářijové schůzky KVV 

 

a) Informace o dopravní koncepci MČ a zda je možné přistoupit k dalším krokům  

a jakým – OŠKMA21 

b) Den bez aut – plán, finanční kalkulace a zajištění průzkumu – p. Kurka 

c) Zahájení práce na Koncepci školství – určit si harmonogram a plán zpracování 

 

 

14. Různé 

 

Nebyly uvedeny žádné informace či podněty. 

 

 

Příští jednání komise se koná 12. 9. 2012 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: 28. 6. 2012 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně 

Zápis ověřila dne: 10. 7. 2012 

 

 

 


