
Zápis č. 9 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) 
Rady městské části Praha 21, konané dne 31. 10. 2012 

 
 
Zahájení jednání: 18:00 hodin 
Ukončení jednání: 19:30 hodin 
 
 

Účastníci jednání 
 
Přítomni: Iva Hájková, Hana Kořínková, Mgr. Kateřina Šmatláková, Ing. Šárka Zátková, 
Mgr. Monika Hartmanová, Ing. Eva Stejskalová 
 
Omluveni: Karla Jakob Čechová, Mgr. Miroslav Kurka, Ing. Soňa Štroufová,  
Mgr. Miluše Benátská 
 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0 
Hosté: 0 
 
 

Program jednání: 
 

1. Rekapitulace minulého jednání KVV z 19. 9. 2012  
2. Koncepce školství pro roky 2013-2018 
3. Navýšení kapacity předškolních zařízení 
4. Kulatý stůl 
5. Kritéria hodnocení ředitele ZŠ 
6. Návrh opatření ze strategického plánu v oblasti vzdělávání a výchova pro 2013 
7. Návrhy na roční plán KVV - 2013 
8. Návrhy na program dalšího jednání 

 

1. Rekapitulace minulého jednání KVV z 19. 9. 2012 (K. Šmatláková) 

Informace o stanovisku pí Ponicové k případnému členství v KVV – pí Ponicová netrvá na 
členství v komisi. 

Úkoly přecházející z minulých zápisů KVV: 

a) ČŠI – odkaz na www stránkách ZŠ – pro nepřítomnost pana ředitele odloženo na příští 
jednání. 
 

b) Expert pro posouzení stravování v ŠJ MZŠ – pro nepřítomnost pana ředitele odloženo 
na příští jednání. 

 



c) Informace k případnému zřízení ŠPP v MZŠ (viz bod 3 minulého zápisu) – pro 
nepřítomnost pana ředitele odloženo na příští jednání. 
 

d) Výstupy z návazného jednání dopravní komise (viz bod 4. minulého zápisu) – pí 
Hájková informovala komisi o projektu Bezpečné cesty do školy (BCDŠ), který žáci 
ze žákovského zastupitelstva (ŽZ) aktualizují. Žákovské zastupitelstvo zaslalo dopis p. 
starostovi a Radě MČ Praha 21 s prosbou o obnovení projektu a ta na svém jednání 
rozhodla vytvořit do konce prosince 2012 pracovní skupinu, ve které budou zástupci z 
ÚMČ Praha 21 – z odboru majetku a investic, z odboru životního prostředí a dopravy, 
z odboru školství, kultury, MA21, zástupce MZŠ a ŽZ. Do konce prosince 2012 bude 
dotazníkové šetření, které v současné době realizuje ŽZ mezi žáky MZŠ vyhodnoceno, 
zpracována data a mapa ve spolupráci s p. uč. Řasou. Dále učitelé s dětmi projdou 
možné trasy a doporučí dětem, které chodí nebo chtějí chodit do školy pěšky, 
bezpečnou trasu do školy. Veškeré výstupy předá škola pracovní skupině. Ta bude 
nadále jednat s Policií ČR o vyškolení zájemců, kteří budou zajišťovat bezpečnost na 
přechodech pro chodce a nebezpečných místech. Nábor zájemců zajistí odbor 
sociálních věcí ÚMČ Praha 21 společně s Úřadem práce (možno zapojit nezaměstnané 
občany). 

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

obce MZŠ na pomůcky pro žáky 1. tříd (viz bod 7. minulého zápisu) – pro 
nepřítomnost pí radní Jakob Čechové odloženo na další jednání. 
 

f) Webové stránky MZŠ – výmaz neaktuálních údajů (viz bod 8. minulého zápisu) - pro 
nepřítomnost pana ředitele odloženo na příští jednání. 

 
g) Zřízení stojanu na kola u MŠ Rohožník (viz bod 9. minulého zápisu) – pro 

nepřítomnost pí ředitelky odloženo na příští jednání. 
 

h) Reakce na dopis ředitele MZŠ Radě MČ s žádostí o pomoc při ochraně okolí školy 
(viz bod 10. minulého zápisu) – pan ředitel poslal žádost, která je v tuto chvíli 
připravena na jednání RMČ Praha 21. 

 
 

2. Koncepce školství na roky 2013-2018 (p. Hájková) 

Pí Hájková seznámila členky komise s dalším fázemi zpracování Koncepce školství v MČ. 
Informovala o nutnosti výběrového řízení na zpracování demografické studie, dále o nutnosti 
vytvoření pracovní skupiny, kde by byli zástupci ÚMČ, mateřských škol, základní školy a 
zástupce odborné veřejnosti – úkol pro členy komise – na příštím jednání navrhnout zájemce. 
Pí Hájková připraví harmonogram závazných kroků s cílem předložit Koncepci na červnové 
zasedání ZMČ Praha 21 v roce 2013. 

 



3.  Navýšení kapacity předškolních zařízení 

Pí Hájková informovala členky komise o odeslání potřebné dokumentace na navýšení 
kapacity MŠ Sedmikráska, Lišická 1502 a MŠ Sluníčko, Polesná 1690 na MHMP v daném 
termínu, zastavení řízení ze strany MHMP do 15. 8. 2013 s nutností dodání další dokumentace 
(kolaudační rozhodnutí, vyjádření hygienické stanice apod.), dále, že je vypsané výběrové 
řízení na rekonstrukci MŠ Sedmikráska. V MŠ Sluníčko je nutné zpracovat projekt. Uvedla, 
že se zde bude rekonstruovat třída, sociální zařízení a zřizovat výdejna. 

 

4. Kulatý stůl - 21. 11. 2012 – 17:30 -19:30 hodin - program (p. Hájková) 

Pí Hájková seznámila členky s navrhovaným programem a jednotlivými úkoly, celý návrh 
pošle mailem a připomínky budou provedeny elektronicky.  

 

5. Kritéria hodnocení MZŠ (p. Hájková) 
Kritéria hodnocení ředitele ZŠ pošle pí Hájková mailem k připomínkování. Bude provedeno     
elektronicky. 

 
 

6. Návrh opatření ze strategického plánu v oblasti vzdělávání a výchova pro 
rok 2013  

Návrhy k listům opatření – pí Hájková každé opatření vysvětlila, členky se jednotlivě  
vyjadřovaly a pí Hájková jednotlivá stanoviska zpracuje do Akčního plánu 2013 – 2014. 

 

7. Návrhy na roční plán KVV pro rok 2013 (p. Šmatláková)  
– bude projednáno na příštím jednání komise 
 
 

8. Návrhy na program dalšího jednání KVV (p. Šmatláková) 

Návrh pošle pí Šmatláková elektronicky 

 

 
Příští jednání komise se koná 28. 11. 2012 v 18:00 hodin  
 
Zapsala: Hana Kořínková, tajemnice 
Zápis sepsán dne: 2. 11. 2012 
 
Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně 
Zápis ověřila dne:  5. 11. 2012 



 


