
Zápis č. 13 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV)  

konané dne 9.11.2016 

 

Zahájení jednání: 18.00 hodin 

Ukončení jednání: 21.00 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Karla Jakob Čechová, Mgr. Kateřina Šmatláková, Mgr. et  Bc. Alena Sochůrková, 

Mgr. Vladana Vacková, Mgr. Michaela Klimešová, Ing. Šárka Zátková, MUDr. Barbora 

Diepoltová, Helena Kuprová, Mgr. Lucie Molínová, Ph.D.  

Omluveni: Mgr. Lucie Doležalová, Ing. Iva Stejskalová  

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 21: 0 

Hosté: Veronika Hořáková, Veronika Drymlová, pí učitelka Mgr. Pěkná - dosavadní třídní 

učitelka  IV.B 

 

Program jednání: 

  

1. Situace ve IV.B MZŠ Polesná 

2. Soutěž o kolo (návrhy na změnu pravidel) 

3. Osvětlení vchodu do tělocvičny MZŠ Polesná 

4. Poskytování informací ze strany MZŠ a ÚMČ Praha 21 v případě nebezpečné 

situace 

5. ZŠ Velebného s.r.o. – základní informace 

6. Koncepce II. stupně MZŠ Polesná a prezentace II. stupně rodičům a občanům  

MČ Praha 21 

7. KVV – další směřování komise 

8. Různé 

9. Stanovení termínu dalšího jednání 

 

1. Situace ve IV.B MZŠ Polesná 

Shrnutí vzniklé situace z pohledu rodičů třídy IV. B prostřednictvím hostů – paní Veroniky 

Hořákové a paní Veroniky Drymlové: 

  
Celý problém s odchodem paní učitelky Pěkné a velkým množství učitelů ve třídě 4.B vznikl tím, že 

původní třída 5.D si vyžádala paní učitelku Pěknou.  

Paní ředitelka neměla ale třídní učitelku pro 4.B  (nepodařilo se během prázdnin vyřešit). Zvolila 

kompromis, aby vyhověla jak 5. D, tak , aby 4.B měla třídní učitelku. Dále rozvrh obou tříd musela 

doplnit jinými učiteli, proto jich mají obě třídy tolik. 

Toto kompromisní řešení způsobilo, že paní učitelka Pěkná se rozhodla odejít. Již na začátku školy 

upozorňovala vedení, že to bude asi problém. Je pro ni náročné vykonávat třídnictví ve 4.B a přecházet 

do jiné třídy. 



Nyní se na místo učitelky Pěkné přihlásily dvě adeptky, které si daly ale týden na rozmyšlenou. 

V případě, že nenastoupí, má paní ředitelka v záloze učitelku po VŠ. Přislíbila, že v tomto případě na 

výuku dohlédne. O nástupu nového pedagoga bude rodiče informovat  paní ředitelka prostřednictvím 

emailu na paní Hořákovou, která rozešle dále. 

Výuku matematiky budou řešit rodiče v rámci třídních schůzek přímo s paní Synkovou. Paní 

zástupkyně Vacková dá všem 4. třídám srovnávací test. Dle vedení školy je paní Synková zkušený 

pedagog. 

Celou věc paní Drymlová a Hořáková zrekapitulovaly, ale upozornily na možná rizika stejného řešení 

výuky pro nového učitele.  Paní ředitelka komisi informovala, že v rámci výběrového řízení byli 

adepti informováni o stávajícím stavu, ale přislíbila možnou drobnou změnu rozvrhu v pololetí, pokud 

rozvrh bude činit problém.  

 

K tomuto měla paní ředitelka Mgr. et Bc. Alena Sochůrková zásadní doplnění, že o výuku matematiky 

v 5.D žádala sama paní učitelka Pěkná, také doplnila, že většina žáků 4.B má 6 učitelů a z toho 5 je 

prvostupňových, základ - většinu předmětů mají dvě učitelky a doplňovány jsou výchovy a vlastivěda 

s přírodovědou.  

 následovalo projednání kompetence pí Mgr. Vladany Vackové, zástupkyně pro I. 

stupeň MZŠ Polesná, při níž bylo objasněno, že faktická kompetence je omezena 

budovami a vzdáleností mezi nimi, tudíž paní zástupkyně Mgr. Vacková řeší prakticky 

situaci v budově Staroklánovická (I. – III. třídy), zatímco dále nastupuje kompetence 

vedení II. stupně, vzhledem k umístění v budově Polesná 

 diskuse paní učitelky Mgr. Pěkné se zástupkyněmi vedení MZŠ Polesná, konstatován 

problém informovanosti a komunikace, daný do značné míry rozložením I. stupně 

mezi budovy a problematickým zařazením čtvrtých a pátých tříd 

 ujednání o shrnutí paní učitelky Pěkné, která s kolegyněmi sepíše kritické body 

daného uspořádání a systému z pohledu pedagogů čtvrtých a pátých tříd, stejně tak 

popíše atmosféru v této části pedagogického sboru, toto shrnutí pak postoupí vedení 

MZŠ Polesná i KVV, totéž učiní paní zástupkyně Vacková 

  

 

2. Soutěž o kolo (návrhy na změnu pravidel) 

 

 byla odsouhlasena nová pravidla Soutěže dle návrhu, s dodatkem, že neúčast v soutěži 

z důvodu opakování ročníku se týká pouze opakování z důvodu nedostatečného 

prospěchu, nikoli např. dlouhodobé nemoci, finální úprava pravidel bude zaslána MZŠ 

Polesná, aby bylo možno soutěž vyhlásit 

 bylo též doporučeno uvádět na poukázku nejzazší datum možného vyzvednutí výhry  

 

 

3. Osvětlení vchodu do tělocvičny MZŠ Polesná 

 

 dvě lampy u vchodu do tělocvičny nesvítí, ÚMČ Praha 21 uvědomí společnost Eltodo, 

aby sjednala nápravu; zjistí možnost přidání ještě jedné pouliční lampy mezi 2 

stávající, aby byla dostatečně osvětlena celá přístupová  cesta k tělocvičně 

 

 

 

 



4. Poskytování informací ze strany MZŠ a ÚMČ Praha 21 v případě nebezpečné 

situace 

 

 bylo konstatováno, že MZŠ Polesná, stejně jako ostatní školy v okolí, okamžitě 

reagovala na výskyt nebezpečné osoby, přičemž se soustředila skupinu dětí, která dle 

věku odpovídala nejvíce ohrožené skupině, tyto děti obdržely výslovné varování, které 

museli rodiče podepsat a děti je vrátily s podpisem zpět do školy, což škole umožnilo 

zpětnou vazbu, v mladších ročnících se jednalo pouze o informaci, škola též 

informovala na webu  

 v případě opětného vzniku jakékoli nebezpečné situace bude vše ještě vyvěšeno na 

nástěnkách (ne všichni rodiče čtou školní web) 

 ÚMČ Praha 21, který též vydal tuto informaci, pro příště zváží formu a míru  

informace,  respektive uvede podrobněji např.: rizikovou věkovou kategorii apod. 

s dovětkem, že rodiče budou zvlášť výslovně varováni ze strany ZŠ 

 

 

5. ZŠ Velebného s.r.o. – základní informace 

 

 členkám KVV byla poskytnuta základní informace o tom, že se jedná o soukromý 

subjekt, k němuž MČ Praha 21 nemá námitek, kompetence povolení školské právnické 

osoby a její zapsání do Rejstříku náleží MŠMT ČR 

 

 

6. Koncepce II. stupně MZŠ Polesná a prezentace II. stupně rodičům a občanům  

MČ Praha 21 

 

 návrh na zorganizování řádného dne otevřených dveří – v odpoledních hodinách, kdy 

se budou rodiče moci zúčastnit, aniž by si museli brát dovolenou, prezentace dětí II. 

stupně, pozvání rodičů s dostatečným předstihem, jasný program, z něhož si budou 

moci rodiče vybrat aktivity, které je zajímají; taktéž padl návrh spojit den otevřených 

dveří na začátku příštího školního roku s Týdnem zdraví, v tomto případě by bylo 

možné spojit tuto akci s další atraktivní nabídkou pro rodiče, výhodou by byla i 

možnost navštívit školu o víkendu – tato druhá varianta se jeví jako vhodnější a 

současně umožňuje MZŠ Polesná dostatek času a prostoru vše promyslet a 

zorganizovat, Týden zdraví také tématicky souvisí s tím, že aktuálně MZŠ Polesná 

usiluje o titul „Ekoškola“ a rozšiřuje na II. stupni výuku o projekty v oblasti trvale 

udržitelného rozvoje 

 

 

7. Různé 

 zápis z KVV bude posílán všem členkám současně, nikoli pouze předsedkyni, a to 

proto, aby měly všechny členky možnost se vyjádřit, tajemnice následně zapracuje 

připomínky do zápisu, finální podobu schvaluje předsedkyně komise, dále je již zápis 

postoupen RMČ a zveřejněn na stránkách ÚMČ Praha 21 a členkám se již opětovně 

neposílá 



 projednáno sladění prázdninového provozu MŠ, tak aby vždy byly ve dvojici MŠ 

s kuchyní a bez kuchyně, pro niž vaří MZŠ Polesná; důvodem je, aby kuchyně MZŠ 

Polesná měla dostatečné množství času na nutné každoroční úpravy a opravy 

 změna času zahájení jednání KVV na 19 hodin  

 předsedkyně KVV paní Mgr. Kateřina Šmatláková informovala o své zamýšlené 

rezignaci nejpozději v červnu 2017 

 bod z předchozího jednání KVV „Inkluze“ opět nebyl projednán a odsouvá se tedy na 

následující jednání KVV 4.1.2017, na 4.1.2017 se rovněž odsouvá  bod „KVV – další 

směřování komise (formát, cíle práce, očekávání)“ 

 

8. Stanovení termínu dalšího jednání 

Příští Komise se koná ve středu 4.1. 2017 v 19.00 hodin u paní starostky v ÚMČ 

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

 

 

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

  zápis sepsán dne 18.11. 2016 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně Komise 

  Dne: 26.11.2016 

 

 

 


