
Zápis č. 5 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) 

Rady městské části Praha 21, konané dne 23. 4. 2012 

 

Zahájení jednání: 18:00 hodin 

Ukončení jednání: 20:30 hodin 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Karla Jakob Čechová, Iva Hájková, Mgr. Kateřina Šmatláková, Ing. Šárka 

Zátková, Mgr. Monika Hartmanová, Hana Kořínková, Mgr. Miroslav Kurka, Ing. Soňa 

Štroufová 

 

Omluveni: Bc. Miluše Benátská, Ing. Eva Stejskalová 

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0 

 

Hosté: pí Havlíková, pí Punová 

 

Program jednání: 

 

1. Rekapitulace minulého jednání KVV (26. 3. 2012) 

2. Nové informace k projednávaným bodům na minulém jednání 

3. Demografická studie z MHMP 

4. Předběžné výsledky přijímacího řízení do mateřských škol 

5. Informace k průzkumu o zpřístupnění ZŠ 

6. Informace z Pracovní skupiny pro slučování škol (PS MŠ) 

7. Strategický plán – připomínky zastupitelů z jednání dne 16. 4. 2012 

8. Strategický plán – připomínkování ze strany ZŠ a jednotlivých MŠ 

9. Strategický plán – připomínky veřejnosti 

10. Roční plán činnosti KVV – diskuze k předloženému návrhu 

 

 

1. Rekapitulace minulého jednání KVV (26. 3. 2012) 

 

Možnosti rozšíření kapacit MŠ: 

 

a) rekonstrukce MŠ Lišická na dvě třídy 

b) rekonstrukce archivu ZŠ na třídu pro MŠ 

c) rekonstrukce prostoru v MŠ Rohožník - zjišťují se možnosti využití pro další třídu 

s menším počtem dětí 

d) kontejnerové školky – pořizovací cena příliš vysoká, hledání možností využití dalších 

prostorů ve stávajících MŠ 

e) minimalistická studie k rozšíření MŠ Polesná a MŠ Rohožník – nutno zadat 



2. Nové informace k projednávaným bodům na minulém jednání 

 

KVV předloží RMČ návrh na projednání bodů k otázce rozšíření kapacity MŠ Sluníčko a  MŠ 

Rohožník a doporučí oba návrhy schválit. 

Současně KVV předloží RMČ návrh na zajištění spolupráce – podpory okolních městských 

částí v souvislosti s možností dodatečného umístění dětí k předškolnímu vzdělávání (tam, kde 

nebyla naplněna kapacita místních MŠ). 

 

3. Demografická studie z MHMP 

 

MČ Praha 21 zadala Útvaru rozvoje hl. m. Prahy vypracovat demografickou studii vývoje 

počtu obyvatelstva do roku 2020 v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Relevantní údaje byly 

k dispozici k 31. 12. 2010. 

MČ Praha 21 jednala také se zástupci VŠE o zpracování demografické studie, relevantní 

údaje budou ze statistického úřadu na podzim 2012. S touto VŠ bude uzavřena rámcová 

smlouva o spolupráci. 

 

4. Předběžné výsledky přijímacího řízení do mateřských škol 

 

Ředitelky MŠ zpracovaly tabulku předběžných výsledků přijímacího řízení na šk. rok 

2012/2013 (viz příloha). Tato čísla jsou předběžná, protože pedagogicko-psychologické 

poradny vydávají svá stanoviska k odkladu povinné školní docházky až do konce května  

a není ukončeno odvolací řízení (MHMP má na vydání rozhodnutí 30 – 90 dnů). 

Přizvaný host pí Havlíková (z řad veřejnosti) měla několik otázek týkajících se současné 

situace kapacit v MŠ a dalšího výhledu do budoucna. Veškeré dohady a mylné informace, 

které proudí veřejností, jí byly objasněny a vysvětleny. KVV přislíbila, že bude v zářijovém 

čísle Újezdského zpravodaje informovat veřejnost o záležitostech, které jsou v současné době 

předmětem dohadů tak, aby uvedla vše na pravou míru. 

 

5. Informace k průzkumu o zpřístupnění ZŠ 

 

Pan ředitel vyzval rodiče na třídních schůzkách, konaných dne 17. 4. 2012, k vyjádření 

ohledně navrhovaného zpřístupnění vestibulu školní budovy Staroklánovická 230 pro rodiče 

žáků. 

Bylo přítomno celkem 398 rodičů, 8 rodičů chce vestibul školy zpřístupnit, 389 nechce  

a 1 se zdržel hlasování. 

 

6. Informace z Pracovní skupiny pro slučování škol (PS MŠ) 

 

PS MŠ vypracuje rozbor všech hledisek týkajících se sloučení MŠ. Tento bude 

připomínkován na dalším jednání dne 28. 5. 2012. Poté bude RMČ předložen návrh 

nedoporučit sloučení MŠ. 

 

7. Strategický plán – připomínky zastupitelů z jednání dne 16. 4. 2012 



 

Na setkání zastupitelů se nejvíce mluvilo o volnočasových aktivitách a školství. Nejvíce 

připomínek v rámci SP bylo na komunitní centrum. 

Představení SP veřejnosti bude 21. 5. 2012 v 18:00 hodin v divadelním sále. V Újezdském 

zpravodaji bude uveřejněna pozvánka. 

Do 24. 5. 2012 bude ukončeno zpracování připomínek a SP bude předán RMČ a ZMČ  

ke schválení. 

V budoucnu bude vytvořena komise k MA21, která se bude zabývat způsobem a tématy 

veřejných projednání, organizování osvětových akcí, kontrolou plnění strategického plánu 

atd. Bude složena ze zástupců veřejnosti, neziskového a soukromého sektoru. 

 

8. Strategický plán – připomínkování ze strany ZŠ a jednotlivých MŠ 

 

Strategie MČ prolíná koncepcí ředitele ZŠ ke konkurznímu řízení na ředitele MZŠ. 

Připomínkování pedagogů ZŠ a MŠ do 11. 5. 2012 přímo na stránkách MČ www.praha21.cz . 

Přizvaný host paní Punová přišla diskutovat za kolektiv I. MŠ. Většina připomínek se týkala 

především finančních otázek, tedy možností MČ Praha 21 zajistit plánované kroky finančně. 

Druhá skupina připomínek se týkala styčných bodů a současně rizika křížení strategického 

plánu v oblasti vzdělávacích cílů, tedy v oblasti, kterou určuje závazně MŠMT rámcovým 

vzdělávacím plánem a následně jednotlivé MŠ ve svých školních vzdělávacích plánech a 

nelze do ní tudíž zasahovat z pozice strategického plánu. V následné diskuzi se KVV pokusila 

paní Punové vysvětlit, že není jejím cílem zasahovat jakkoliv do závazných vzdělávacích 

plánů.  

Paní Punová dále upozornila KVV na existenci nového znění doporučení veřejného ochránce 

práv k otázkám přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a přislíbila příslušný dokument 

zaslat KVV v elektronické verzi. 

 

9. Strategický plán – připomínky veřejnosti 

 

SP je vyvěšen na webových stránkách úřadu a veřejnost má možnost připomínkovat  

do 11. 5. 2012.  

 

10.Roční plán činnosti KVV – diskuze k předloženému návrhu 

 

Návrh ročního plánu činnosti KVV 

 

Leden – březen 2012 

 Tvorba návrhové části strategického plánu obce – oblast školství/vzdělávání a výchova 

 Participace na řešení otázky kapacity místních mateřských škol 

 Spolupráce s komisí pro volnočasové aktivity 

Duben – Červen 2012 

 Tvorba realizační části strategického plánu – detailní verze  

 Téma – kapacita místních mateřských škol 

http://www.praha21.cz/


 Participace na řešení otázky slučování místních MŠ 

 Participace na aktivitách vedoucích ke zjištění názorů veřejnosti na vzdělávání v MČ 

Praha 21 

 Koncepce ZŠ, informace z Inspekční zprávy 

 Téma – kvalita stravování v ZŠ 

Červenec, srpen 2012  

 Prázdniny, činnost KVV přerušena 

Září – říjen 2012 

 Koncepce školství v MČ Praha 21 

 Řešení otázky kapacity místních mateřských škol 

 Příprava kulatého stolu na téma školství 

 Mimoškolní vzdělávání – témata, cílové skupiny, způsob realizace atd 

Listopad – prosinec 2012 

 Koncepce školství v MČ Praha 21 

 Kapacita místních MŠ 

 Kapacita ZŠ 

 Příprava kulatého stolu, realizace kulatého stolu 

 Mimoškolní vzdělávání – plán konkrétních kroků 

 Plán školního roku 2012/2013 

 

 

Příští jednání komise se koná 30. 5. 2012 v 18:00 hodin v malé zasedací místnosti ÚMČ 

Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy. 

 

Zapsala: Hana Kořínková 

Zápis sepsán dne: 27. 4.  2012 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková 

Zápis ověřila dne: 30. 4. 2012 

 


