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

 konané dne 24. 6. 2015 

 

 

Zahájení jednání: 18:00 hodin 

Ukončení jednání: 20:00 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni:  

Mgr. Kateřina Šmatláková, Karla Jakob Čechová, Jaroslava Punová, MUDr. Barbora 

Diepoltová, Mgr. Michaela Klimešová, Ing. Šárka Zátková, Bc. Hana Kořínková  

 

Omluvena: Mgr. Miroslav Kurka, Ing. Eva Stejskalová, Mgr. Vladana Vacková  

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: Ing. Josef Roušal – vedoucí OMI  

 

Hosté: 0 

 

Program jednání: 

1. Konkurzní řízení na ředitelku /ředitele 1. MŠ, Čentická 

2. Přístavba MZŠ 

3. Školní jídelna MZŠ 

4. Budoucnost školního poradenského pracoviště 

5. Situace v MZŠ 

6. Návrh nového člena KVV 

7. Různé 

8. Stanovení termínu dalšího jednání 

 

1. Konkurzní řízení na ředitelku / ředitele 1. MŠ, Čentická 

 

Informace ke konkurznímu řízení podala pí Jakob Čechová jako předsedkyně konkurzní 

komise. Konkurzní řízení bylo vyhlášeno dle platné legislativy, inzerát byl vyvěšen na úřední 

desce a webových stránkách ÚMČ. Přihlásila se pouze jedna uchazečka, což byla pí Kuprová, 

která byla již RMČ pověřena k zastupování pí ředitelky po dobu její nemoci. Během tohoto 

období nebyly shledány žádné nedostatky, naopak škola pod vedením pí Kuprové, pracovala 

bez problémů, pí Kuprová také dokončila vzdělání pro ředitele mateřských škol a tím splnila 

kvalifikační předpoklady pro výkon funkce ředitelky.  

Při konkurzním řízení pí Kuprová seznámila konkurzní komisi se svou Koncepcí rozvoje 

školy, dokázala pragmaticky hovořit o svých představách dalšího směřování a vývoje školy, 

svoje vize již probírala s pedagogickými pracovnicemi a má jejich plnou podporu. Také 

v oblasti ekonomiky a legislativy měla pí Kuprová potřebné znalosti, takže konkurzní komise 

doporučila RMČ jmenovat pí Kuprovou ředitelkou 1. MŠ.  
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Na základě podaných informací KVV také doporučuje RMČ jmenovat pí Kuprovou 

ředitelkou školy. 

 

2. Přístavba MZŠ 

 

Na jednání KVV byl přizván Ing. Roušal, vedoucí OMI, který seznámil členy komise se 

současnou situací – přidělení dotace z MHMP ve výši 25 mil. Kč, kontrolní rozpočet cca 32,5 

mil. Kč, stavební práce začnou v průběhu měsíce srpna, termín dokončení je 30.6.2016, 

stavební dozor bude zajištěn externí firmou + pracovníky OMI. 

 

3. Školní jídelna MZŠ 

 

Pí Jakob Čechová informovala komisi o proběhlé schůzce vedení MZŠ se zástupci zřizovatele 

– Mgr. Kurka, PaedDr. Hlaváčková, pí Veselá, pí Jakob Čechová, Ing Roušal, Ing. Gross a 

Bc. Kořínková – svolané na základě stížnosti řed. MŠ Sluníčko na kvalitu a vzhled pokrmu. 

Pí Veselá informovala přítomné o problémech vzniklých po rekonstrukci šk. kuchyně, což 

Ing. Roušal vyvracel podklady o řešení problémů a opravách a odborným zaškolením 

kuchařek a personálu. 

Závěr ze schůzky: 

Drobné reklamace si vedoucí ŠJ zajišťuje sama a elektronicky informuje vedoucího OMI a 

místostarostku a vše probíhá v součinnosti. 

Termín pro odstranění závad byl určen na poslední týden v měsíci srpnu – přípravný týden. 

MŠ Sluníčko dostává veškeré jídlo do várnic a výdej si již zajišťuje sama (výběr vhodného 

nádobí) a výsledek nese zodpovědnost. 

Předávací list mezi ŠJ a MŠ Sluníčko je v provozu od 1.6.2015. 

Komise požaduje přesný postup při předávání obědů  - zjistit u pí Huttové – Kořínková. 

 

4. Budoucnost školního poradenského pracoviště 

 

Pí Jakob Čechová informovala komisi o: 

- Rozhodnutí RMČ dále pokračovat v činnosti ŠPP 

- Podané žádosti na MHMP o povolení navýšení kapacity pedagogických pracovníků o 

jeden úvazek pro pozici psychologa 

- Finančním zabezpečení z MHMP do 30.6.2015 

- O vyčlenění finančních prostředků na období 1.9. – 31.12.2015 z rozpočtu zřizovatele 

 

5. Situace v MZŠ 

 

V rámci auditu prováděného pracovníky MHMP byla provedena kontrola účetnictví 

v příspěvkové organizaci MZŠ, kde byly zjištěny závažné nedostatky, ze kterých nebyla 

ředitelem vyvozena žádná opatření k odpovědným zaměstnancům. 

Na základě těchto zjištění odvolal zřizovatel ředitele z pracovní pozice, pověřil vedením školy 

zástupkyni pro II. stupeň a vyhlásil konkurzní řízení. Schůzka pí Jakob Čechové, Kořínkové, 

Hlaváčkové a Vackové k zajištění provozu školy a přípravě na šk. rok 2015-16. 

Dle novely školského zákona zůstává ředitel nadále zaměstnancem školy. 

Komise shledává rozhodnutí RMČ za oprávněné (hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0). 
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6. Návrh nového člena KVV 

 

Předsedkyně komise navrhuje nového člena Mgr. Lucii Doležalovou (hlasování pro 6, proti 0, 

zdržel se 0). 

Komise předkládá RMČ návrh na jmenování nového člena. 

 

7. Různé 

 

- Dle pravidel proběhlo vyhodnocení soutěže „Chceš-li kolo míti, musíš chytrý býti“, 

byly zakoupeny poukázky do Cyklo – Horní Počernice a diplomy vítězným žákům. 

Ceny předá pan starosta s organizačním zajištěním OŠK. 

 

- Na jednání KVV pozvat jako hosta PaedDr. Marii Hlaváčkovou a ředitele/ku 

jmenovanou na základě výsledků konkurzního řízení. 

 

  

Příští jednání komise se koná 25.8.2015 v 15:30 hodin v zasedací místnosti v přízemí, 

ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Zapsala: Bc. Hana Kořínková, tajemnice 

Zápis sepsán dne: 14.7. 2015 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně komise 

Dne: 16.7.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


