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

Rady městské části Praha 21, konané dne 16.1.2013 

 

 

Zahájení jednání: 18:00 hodin 

Ukončení jednání: 20:15 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Iva Hájková, Hana Kořínková, Mgr. Kateřina Šmatláková, Ing. Šárka Zátková,  

Mgr. Miroslav Kurka, Mgr. Miluše Benátská, Ing. Eva Stejskalová 

 

Omluveni: Mgr. Monika Hartmanová, Karla Jakob Čechová 

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0 

Hosté: 0 

 

Program jednání: 

 

1. Úkoly přecházející z minulých jednání komise 

2. Volba nového člena  

3. Zápis do MŠ 

4. Zhodnocení činnosti komise 

5. Návrhy na roční plán pro rok 2013 

6. Kritéria hodnocení MZŠ 

7. Informace k demografické studii 

8. Zpráva ČŠI k pilotnímu projektu „Desatero správného újezďáka“ 

9. Host na příštím jednání komise 

10. Návrhy na program dalšího jednání komise 

11. Různé  

 

 

1. Úkoly přecházející z minulých jednání komise 

- ČŠI – odkaz na webových stránkách školy – splněno 

- Expert na posouzení stravování v ŠJ MŽŠ  

- Koncepce ředitele školy vyvěšena na webu MZŠ 

Pan ředitel znovu kontaktuje gastro odborníka z Prahy 9.  

OŠK/MA21 informovaly o uskutečněné kontrole ve ŠJ za účasti Hyg. stanice hl. m. 

Prahy, MHMP a OŠK/MA21, seznámily komisi s výsledky. OŠK/MA21  posoudí 

případné vyvěšení zprávy a zajistí zpětnou kontrolu ve ŠJ. 

Stížnosti rodičů jsou na chuť jídla, nikoliv na kvalitu. Vedení školy se rozhodlo pro 

vytvoření degusterské komise z řad žáků v rámci předmětu vaření (7. – 9. ročník). Dále tř. 

učitelé rozdají žákům dotazník. Ten vyplní žáci ve třídě, aby bylo jasné stanovisko a žáci 

nebyli ovlivňováni rodiči. Komise k tomuto postupu vyjadřuje podporu. 



- Informace o případném zřízení ŠPP v MZŠ – využit Grantový program OPPA – 

jednorázová časově omezená nabídka na zřízení ŠPP. Vedení MČ vyjádřilo projektu 

podporu a uvolnilo finanční prostředky na zpracování žádosti. Žádost byla podána 

9.1.2013. 

- Vysvětlení směrem k veřejnosti – příspěvek obce na fotbalové hřiště vs. příspěvek  

obce MZŠ na pomůcky pro žáky 1. tříd.  Vyjádření by mělo být uveřejněno 

v únorovém Újezdském zpravodaji. 

- Zřízení stojanu na kola u MŠ Rohožník – splněno 

 

2. Volba nového člena KVV za Ing. Soňu Štroufovou 

Členové komise podali dva návrhy – pí Jaroslava Punová – učitelka mateřské školy zřizované 

MČ Praha 21 a pí Blanka Hudečková – zástupce soukromého hlídacího centra. 

Po diskuzi bylo hlasováno (pro pí Punovou 4 a pro pí Hudečkovou 3 hlasy). 

OŠK/MA21 podá návrh na jmenování pí Jaroslavy Punové členkou KVV do RMČ Praha 21 

dne 28.1.2013. 

 

3. Zápis do MŠ – nově vytvořená místa 

Zápis dětí na nově vzniklá místa rekonstrukcí a navýšením kapacity v MŠ Sedmikráska, ul. 

Lišická a v MŠ Sluníčko, ul. Polesná se uskuteční v řádném přijímacím řízení ve dnech 

20.3.2013. Stavební práce budou dokončeny tak, aby bylo možné v řádném termínu odeslat 

dokumentaci na MHMP a povoleno tak otevření nových prostor mateřských škol k 1.9.2013. 

 

4. Zhodnocení činnosti KVV 

Pí Šmatláková napsala zprávu o činnosti KVV pro Újezdský zpravodaj (bylo nutné dodržení 

termínu uzávěrky) a členům komise ji pošle elektronicky. 

 

5. Návrhy na roční plán pro rok 2013 

Úkoly ročního plánu KVV souvisí s jednotlivými úkoly Akčního plánu :rekonstrukce 

kuchyně a ŠJ v MZŠ, rekonstrukce a zateplení MŠ Sedmikráska, rekonstrukce MŠ Sluníčko, 

zpracování demografické studie, pomoc při spolufinancování dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, zpracování analýzy pro navýšení kapacity MZŠ, zajištění 

grantového pracovníka, zpracování koncepce mimoškolního vzdělávání, zpracování školské 

koncepce, zpracování kritérií pro hodnocení MZŠ, vytvoření školského poradenského 

střediska.,  

6. Kritéria hodnocení MZŠ 

Diskuse bude uskutečněna elektronicky. Kritéria budou předložena do RMČ Praha 21 dne 

26.2.2013 (materiál předán na sekretariát do 21.2.2013) a následně 18.3.2013 do ZMČ Praha 

21. Připomínky ke kritériím budou tudíž komisí zaslány do 7.2.2013 na email pí Hájkové.  

 

7. Informace k jednání s VŠE o budoucí demografické studii 

Pí Hájková informovala komisi o jednání s VŠE ohledně zadání zpracování demografické 

studie. V současné době je s docenty VŠE, kteří budou zpracovávat studii, jednáno o obsahu 

studie a o výši financí za zpracování. 

 

8. Zpráva ČŠI k pilotnímu projektu „Desatero správného újezďáka“. 

Na základě stížnosti „na umožnění sebepropagace a vytváření kultu osobnosti starosty, 

natáčení dětí bez souhlasu rodičů a porušování ŠVP“ podané na ČŠI dne 7.12.2012, byla 



provedena kontrola v MZŠ a na základě zjištěných skutečností hodnotí ČŠI stížnost jako 

důvodnou. Bodou učiněna nápravná opatření. 

 

9. Host na příštím jednání KVV 

Pí Šmatláková informovala komisi, že se na ni obrátila pí Maryšková, zda by mohla na 

jednání komise promluvit. Komise se usnesla, aby pí Maryšková předem písemně seznámila 

komisi se svým podnětem. 

 

10. Návrhy na program dalšího jednání KVV 

Program bude navržen a doplňován elektronicky. 

 

11. Různé 

Nebyly podány žádné podněty do tohoto bodu jednání. 

 

 

 

Příští jednání komise se koná 27. 2. 2013 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: 21.1.2013 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně 

Zápis ověřila dne:       

 

 

 

 


