
Zápis č. 3/2017 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV)  

konaného dne 29.3.2017 

 

Zahájení jednání: 19.00 hodin 

Ukončení jednání: 21.30 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

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

Ing. Šárka Zátková, Mgr. Lucie Doležalová,  Mgr. Michaela Klimešová, Ing. Eva Stejskalová, 

Mgr. et  Bc. Alena Sochůrková, Mgr. Lucie Molínová, Ph.D., Helena Kuprová, Bc. Jarmila 

Havlíčková   

 

Omluveni: Mgr. Vladana Vacková 

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 21: Jitka Kašparová, Pavla Jakubcová  

Hosté: 0 

 

 

Program jednání: 

  

1. Host KVV – Romana Howe 

2. MAP 

3. Zjišťování Klima školy/ klima pedagogického sboru / klima tříd  

4. Místní lidová knihovna  

5. Pravidla pro zvaní hostů 

6. Postup při neshodě nad zápisem 

7. Den otevřených dveří na MZŠ – z pohledu školy a z pohledu návštěvníků 

8. Různé 

9. Stanovení termínu dalšího jednání 

 
 
 

1. Host KVV – Romana Howe 

 

 Paní učitelka Romana Howe se omluvila, příštího jednání KVV je ochotna se 

zúčastnit. / Úkol: tajemnice KVV pozve pí. učitelku Howe s dostatečným předstihem. 

 

2. MAP 

 Stručné seznámení s projektem MAP, všechny členky KVV obdrží od paní 

předsedkyně Šmatlákové Strategický rámec MAP a ostatní klíčové dokumenty, 

zejména SWOT analýzy; diskuse příští jednání KVV. 

 



 

 

3. Zjišťování klimatu školy 

 Stručné seznámení KVV se zadáním pro společnost SCIO, vysvětlení co vše, je 

zjišťování klimatu školy obsaženo a jaké informace získáme; dohodnuto s paní 

ředitelkou Sochůrkovou, jakým způsobem budou osloveni rodiče (současně e-mailem 

i přes třídní učitele). Základní informace: Zjišťování klimatu společností SCIO je 

prováděno v rámci projektu MAP a týká se škol celého správního obvodu Praha 21. 

Soustředí se v ZŠ Koloděje na 3. – 5. třídy, v ostatních školách pak na 5. třídy a druhý 

stupeň. Zjišťování bude probíhat během dubna, vyhodnocení je očekáváno na konci 

května. 

 

 

4. Místní lidová knihovna    

 Zaměstnankyně Místní lidové knihovny paní Jitka Kašparová a Pavla Jakubcová 

seznámily členky KVV s formami spolupráce mezi knihovnou a Masarykovou ZŠ i 

mateřskými školami naší městské části – pasování na čtenáře, besedy, vypůjčování 

knih s paní učitelkou/panem učitelem, možnosti využití encyklopedií při výuce 

odborných předmětů, např. určování nasbíraných rostlin v prostorách knihovny při 

hodinách přírodovědy apod. Členky KVV byly seznámeny s výběrem knih,  

možnostmi darovat knihy, jakož i s rozpočtem Místní lidové knihovny. 5.4. proběhne 

v rámci projektu MAP schůzka pracovníků knihoven SO Praha 21, na níž budou 

prodiskutovány možnosti spolupráce. 

 Možnosti zapojení do systému Městské knihovny – ověří vedoucí OŠKMA 21/  

Odpověď OŠKMA 21 (doposud částečná): 18.4. je očekávána paní metodička MK; již 

nyní bylo ověřeno, že je možné využívat knihovní fond MK k zápůjčkám knih, a to jak 

odborných, tak např. povinné literatury, tato služba je určena pro jednotlivé výpůjčky 

konkrétních čtenářů a je zdarma, současně však bylo MK sděleno, že ve většině 

případů není Městská knihovna schopna uspokojit z důvodu velkého zájmu ani vlastní 

čtenáře. 

 Paní ředitelka Sochůrková informovala KVV o pořádání knižního Jarmarku v MZŠ – 

I.stupeň v květnu, II.stupeň v červnu, jedná se o druhý ročník této akce, loni byl 

Jarmark velmi úspěšný a opakuje se na přání žáků MZŠ.   

 KVV doporučuje ÚMČ Praha 21 zvýšení rozpočtu na nákup knih a zajištění 

skladovacích prostor pro Místní lidovou knihovnu. 

 

5. Pravidla pro zvaní hostů 

 Hosté budou odsouhlaseni hlasováním na jednání Komise, host je přizván souhlasí–li 

s jeho pozváním prostá většina členek KVV. Není-li možné učinit tak při jednání 

Komise, je e-mailem členkám rozeslána stručná informace o hostu a důvod jeho 

pozvání, členky hlasují e-mailem, rozhoduje rovněž prostá většina. V případě, že se 

některý člen KVV nevyjádří do 7 dnů od doručení emailu o záměru pozvat hosta, bude se jeho 

stanovisko považovat za souhlasné.  



 

 

 

 

6. Postup při neshodě nad zápisem 

 Připomínky k zápisu je nutné uvádět stručně, ve formátu: chci doplnit/chci vyškrtnout. 

Připomínky je možné vyjádřit maximálně do 7 dnů od doručení 1. verze zápisu. Při 

neshodě o konečné podobě zápisu rozhoduje předsedkyně KVV.  V tomto případě 

členové KVV, kteří s konečnou verzí nesouhlasí, mohou žádat, aby tato skutečnost 

byla v zápise uvedena, a bylo tak jasné, že zápis neobsahuje jednotný názor KVV. 

Tento názor bude uveden „pod čarou“. Předsedkyně však rozhodne o konečné 

formulaci této poznámky pod čarou. 

 

 

7. Den otevřených dveří na MZŠ 

 O dni Otevřených dveří nejprve stručně poreferovala paní ředitelka Sochůrková. 144 

rodičů navštívilo I.stupeň, 25 rodičů II. stupeň. V budově v Polesné uváděli rodiče 

žáci devátých tříd, návštěvníci mohli do kterékoli hodiny, s podmínkou, že přicházejí 

již na začátek.  

 Následně o této akci referovala paní Doležalová, která navštívila II. stupeň. Pozitivně 

hodnotila uvádějící děti i navštívené hodiny, které měly spád a byly dobře připraveny. 

Vyjádřila však výhrady ke koncepci Dne otevřených dveří, kdy rodiče mohli být 

pouze přítomni výuce, což je po domluvě jistě možné i kdykoliv jindy. Postrádala 

obecné a ucelené informace o škole, o školním poradenském pracovišti atd. Dále 

uvedla, že se na druhém stupni potkávala vesměs s rodiči žáků, kteří již školu 

navštěvují. Den otevřených dveří na 2.stupni tak spíše využili rodiče, aby se podívali 

na své vlastní děti při výuce. Dále upozornila na fakt, že v pozvánce na den 

otevřených dveří nebylo uvedeno, že je možné do hodiny přijít pouze před jejím 

začátkem. Ve vestibulu školy tak bylo několik rodičů, kteří desítky minut čekali na 

začátek další vyučovací hodiny. K tomu navrhla paní Diepoltová zřízení infocentra v 

prostoru školního klubu, kde by byly různé materiály a informace o škole. Její návrh 

se setkal s pozitivním ohlasem. 

 Paní ředitelka Sochůrková reagovala upozorněním, že informace o škole jsou na 

stránkách školy. Rodiče se mohli rozhlédnout po chodbách školy, kde je vystaveno 

mnoho projektů. Infocentrum s materiály považuje za velmi dobré doplnění. 

 Návrhy KVV: informovat návštěvníky předem, že je vždy nutno přijít již na začátek 

vyučovací hodiny, vytvořit pro tento den na jednom místě infocentrum. 

 

8. Různé 

 Článek v Učitelských novinách o Masarykově ZŠ v Klánovicích – s článkem Komisi 

seznámila paní Zátková, která vyzdvihla schopnost této školy podat o sobě a své 

činnosti pozitivní obraz. K článku se poté vyjádřila paní ředitelka Sochůrková a 



seznámila přítomné s tím, že stejné či velmi podobné aktivity probíhají v Masarykově 

ZŠ v Újezdě nad Lesy, s výjimkou bodového hodnocení, kde upozornila na jeho 

úskalí.  Dále vysvětlila, proč klánovická škola musí mít pro nově příchozí žáky  

pořadník - má vyčerpánu kapacitu školy na rozdíl od MZŠ v Újezdě nad Lesy, která 

má kapacitu školy nenaplněnou. Každá škola přijímá žáky do výše své kapacity. Poté 

se rozpoutala diskuze o tom, jak zlepšit pověst druhého stupně naší školy. Paní Jakob 

Čechová řekla, že pověst školy začneme nejefektivněji zlepšovat tím, když samy 

osobně nebudeme, jako osoby poměrů újezdského školství znalé, negativní a mnohdy 

zkreslené informace šířit. Dále upozornila na to, že článek o Klánovické škole v UN 

vznikal za jiných podmínek, než články o naší škole v čtvrtletníku OKO a v Respektu, 

které vyzdvihovaly jen negativní věci z naší školy. Paní Molínová zmínila, že i 

Klánovická škola má své kritiky a i klánovičtí rodiče dávají své děti do školy jinam. 

 Paní Šárka Zátková otevřela diskuzi k zápisu žáků do prvních tříd. Dotázala se paní 

ředitelky, zda bude letos systém změněn s tím, že nebudou již před koncem školního 

roku seznámeni rodiče s paní učitelkou a spolužáky. Paní ředitelka výše uvedené 

potvrdila s tím, že budou seznamy dětí rozdělených do tříd a jména paní učitelek 

oznámena rodičům v přípravném týdnu v srpnu. Paní Zátková vyjádřila svůj nesouhlas 

s ohledem na rodiče a děti a zavedenou praxi v Újezdě. Paní Diepoltová se vyjádřila, 

že škola se tímto krokem rodičům více uzavírá. Paní ředitelka Sochůrková na tomto 

trvá s ohledem na změnu systému zápisu, zejména s ohledem na posun v čase a změny 

v časovém rámci, kdy může žák dostat odklad školní docházky. Pí Zátková 

argumentovala, že lze posunout seznámení s paní učitelkami na konec školního roku, 

kdy to již bude v podstatě jasné. Rodičům bude tato změna oznámena školou na 

setkání s rodiči prvňáků dne 11.4.2017. 

 Dohoda o bodech k jednání na příští KVV:  

 rozdělování dětí do 1. a do 6. tříd – předpoklad: seznamy dětí s budoucími 

třídními učiteli budou zveřejněny, jakmile se ustálí počet dětí, nejzazším 

termínem je  měsíc srpen; důvodem je, že počet žáků v minulých letech 3 měsíce 

výrazně  kolísal (minulý rok z důvodu odkladů z původních 7 tříd na 6);  – detailnější 

informace příští jednání KVV 

 směřování KVV, návrhy změn ve fungování KVV 

 

9. Stanovení termínu dalšího jednání 

Příští Komise se koná ve středu 17.5. 2017 v 19.00 hodin ve velké zasedací místnosti  

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

 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Molínová Ph.D., tajemnice, 

  zápis sepsán dne  31.3.2017 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně Komise 

  dne: 7.4.2017 
 


