
Zápis č. 6/2017 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV)  

konaného dne 4.10.2017 

 

Zahájení jednání:   19.00 hodin 

Ukončení jednání:  21.00 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Karla Jakob Čechová, Mgr. Kateřina Šmatláková, MUDr. Barbora Diepoltová, Ing. 

Šárka Zátková, Mgr. Lucie Doležalová, Mgr. et  Bc. Alena Sochůrková,  Helena Kuprová, Ing. 

Eva Stejskalová, Ing. Radoslava Kohoutová, Bc. Markéta Slavíková, Bc. Jarmila Havlíčková, 

Mgr. Michaela Klimešová, 

 

Omluveni:  

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 21: 0 

Hosté: Lenka Danielová (Spolek přátel a rodičů dětí újezdských škol) 

 

Program jednání: 

  

1. Nová tajemnice   

2. Rekapitulace bodů z minulého jednání KVV 

3. Koncepce školství MČ Masarykova ZŠ 2013-2019 a koncepce rozvoje MZŠ 2012-

2017 

4. Rozšíření používání systému Bakaláři  

5. Předsednictví KVV 

6. Různé 

7. Stanovení termínu dalšího jednání 

 
 

1. Nová tajemnice KVV 

 

▪ Paní starostka Karla Jakob Čechová představila paní Markétu Slavíkovou, novou vedoucí    

OŠKMA, která bude vykonávat funkci tajemnice KVV. 

 

2. Rekapitulace bodů z minulého jednání KVV 

 

Diskuse k publikování výsledků SCIO – Mapa školy 

Během diskuze vyjádřily členky jednotlivě svůj názor na možnost zveřejnění výsledků 

šetření SCIO – Mapa školy. Názory byly ve značném rozporu a nepodařilo se najít 

společný konsensus. V závěru diskuze konstatovala předsedkyně KVV, že vzhledem 

k formulaci zadání před realizací šetření je jediným člověkem kompetentním 

rozhodnout o zveřejnění výstupů šetření paní ředitelka Sochůrková. Předsedkyně KVV 



zároveň doporučila p. ředitelce Sochůrkové, aby – ať už její konečné rozhodnutí bude 

jakékoliv – zveřejnila na stránkách školy komentář ke svému rozhodnutí. Paní ředitelka 

sdělila, že výstupy jsou pracovním materiálem školy a proto je zveřejňovat nechce. 

Jedním z témat diskuze byla i možnost pracovat s výsledky šetření SCIO v rámci KVV 

jako s interním materiálem s využitím čl.3., odstavce (12) Jednacího řádu Komisí RMČ, 

podobně jako tomu bylo při mimořádném jednání v květnu 2017 na téma personálního 

zajištění prvního stupně MZŠ. Tato procedura se dle slov p. ředitelky neosvědčila. Ani 

v této věci se nepodařilo najít shodu, o možnosti pracovat s výsledky průzkumu SCIO 

bylo následně hlasováno alespoň pro jasné vyjádření postoje jednotlivých členek.  

 

Výstupy z diskuze: 

  

▪ Možnost zveřejnění výsledků SCIO bude odsouhlaseno Řídícím výborem MAP dne 10. 

10. 2017 a další krok plnění bude v kompetenci pí. ředitelky Sochůrkové. 

 

▪ Členky KVV hlasovaly o možnosti představit výsledky SCIO komisi KVV jako 

pracovní materiál.  

Hlasování: pro: 7, proti: 2, zdržel se: 2 

▪ Pí. ředitelka Sochůrková závazně objednala na jaro 2018 šetření pro 1-5 ročník pro 

lepší a objektivnější výsledky školy. 

  

Zvuková izolace učeben ZUŠ v prostorách II. stupně MZŠ 

▪ Paní starostka K. Jakob Čechová zjistí další kroky ve spolupráci s OMI (konkrétně s 

panem Ing. Tomášem Grossem) aktuální stav a možnosti úpravy těchto prostor, včetně 

finanční náročnosti. Bod zůstává aktivní.   

  

           Antény na střeše II. stupně MZŠ 

 

▪  Protokol o měření byl publikován na webu MZŠ ve složce dokumenty. 

           MAP – 1. třídy v oblasti Praha 21 

 

▪ Spolupráce aktivit mezi ZŠ +MŠ je nastavena, je zpracován časový rámec jednotlivých 

akcí, který bude zveřejněn na webu školy do konce října. Bod zůstává aktivní. 

 

           Pozemní dopravní značení v okolí školy 

 

▪ Paní Ing. Zátková vytipovala rizikové místo u LEVLU a na přechod mezi I. + II. 

stupněm. Pí Slavíková prověří možnosti od pí. Kozákové, jak tato místa v okolí školy 

co nejrychleji zabezpečit. Dále bylo upozorněno na chybějící sloupky u retardérů v ul. 

Čentické, zjistí pí. Slavíková. 

▪ KVV doporučuje upozornit policii na časté parkování na cyklostezce v ul. Čentické a 

parkování v blízkosti přechodu mezi I. a II. stupněm. Pí starostka zajistí informovat 

polici. Tento bod zůstává aktivní.  

 

            Webové stránky školy  



▪ Stránky fungují a plná verze na prohlížení webu školy na mobilních zařízení a tabletech 

je umístěna ve spodní části obrazovky. 

 

3. Koncepce rozvoje MZŠ a Koncepce školství MČ 2013–2019 

 

▪ Koncepce školství MČ Praha 21- 2013-2019 bude členy KVV do příště prostudována. 

Bod zůstává aktivní. 

 

4. Rozšíření používání systému Bakaláři 

 

▪ Výhledové zakoupení nových modulů na rozšíření používání systému Bakaláři, aby 

nefungoval pouze jako „on line žákovská knížka“ a bylo možno používat např. službu 

komens, docházkový systém bude posouzeno s ohledem na obecné nařízení na ochranu 

osobních údajů (GDPR), které začne v celé EU platit od května 2018. 

▪  Pan učitel Řasa zjistí na školení, jak nový zákon umožní používání systému bakaláři.          

           Bod zůstává aktivní. 

 

  Součástí projednávání bodu „Bakaláři“ byla diskuze na téma vhodnosti či nevhodnosti 

používání rozšiřujících modulů systému. Názory pro se vesměs zakládaly na 

vyzdvihování komfortu a rychlosti toku informací jak pro učitele (po získání zkušeností 

se systémem a jeho možnostmi) tak i pro rodiče jako příjemce informací. Názory proti 

naopak upozorňovaly na fakt, že elektronická komunikace s rodiči vede často 

k vymizení reálné komunikace mezi rodiči a školou ale i mezi rodiči a jejich vlastními 

dětmi. Diskuzi nebylo možné uzavřít s ohledem na neznalost dopadů GDPR na systém 

Bakaláři jako takový.  

 

5. Předsednictví KVV  

 

▪ Paní předsedkyně Šmatláková, oznámila ukončení působení ve funkci předsedkyně 

k 31.12 2017 a požádala členy KVV o spolupráci při hledání/ určení nové předsedkyně. 

Vyjádřila názor, že novým předsedou by v ideálním případě měl být někdo neutrální, 

ne z řad rodičů, MZŠ, ÚMČ či vedení obce, současně však se zkušenostmi z oblasti 

školství.  

 

7.  Stanovení termínu dalšího jednání 

  Termín příštího jednání Komisi určí paní předsedkyně Mgr. Kateřina Šmatláková po    

   konzultaci s členkami (Doodle).  

 

Zapsala: Markéta Slavíková., tajemnice, 

  zápis sepsán dne 9.10.2017 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně Komise 

   

 

 



 


