
Zápis č. 11 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV)  

konané dne 22.6.2016 

 

Zahájení jednání: 18.00 hodin 

Ukončení jednání: 19.30 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Mgr. Michaela Klimešová, Ing. Iva Stejskalová,  Mgr. et  Bc. Alena Sochůrková,  

Mgr. Lucie Molínová, Ph.D., Mgr. Vladana Vacková, Helena Kuprová, MUDr. Barbora 

Diepoltová 

Omluveni: Karla Jakob Čechová, Ing. Šárka Zátková, Mgr. Kateřina Šmatláková, Mgr. Lucie 

Doležalová 

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 21: 0 

Hosté: 0 

 

Program jednání: 

  

1. Soutěž o kolo 

2. Stížnost na MZŠ Polesnou u ČŠI, stanovisko ČŠI  

3. Problematika očkování předškolních dětí 

4. Rozmisťovací řízení MZŠ Polesná 

5. Různé 

6. Stanovení termínu dalšího jednání 

 

 

1. Soutěž o kolo 

 jmenovány děti, které vyhrály 1.,2., a 3. místo a děti, které si podržely samé jedničky; 

návrh rozdělení celkové částky 18.000,- Kč  ( 5 jedničkářů – poukaz na zboží 

v hodnotě 500,- Kč; 3. místo - taktéž poukaz na zboží v hodnotě 500,- Kč; 2. místo - 

poukaz na zboží v hodnotě 2000,-Kč, vítěz - poukaz na jízdní kolo) 

 diskuse nad pravidly soutěže, zejména, zda je vhodné, aby mohl vyhrát žák opakující 

ročník; stanovisko: má zásadní výhodu a jednodušší výchozí podmínky; resumé: do 

září se členové komise zamyslí nad pravidly a navrhnou změny 

 

 

 

2. Stížnost na MZŠ Polesnou u ČŠI, stanovisko ČŠI  

 na základě dvou podání přikročila ČŠI  k šetření v následujících bodech: 

a) omezení pohybu o přestávkách 

b) zákaz používání mobilních telefonů žáky o přestávkách školou 

c) zákaz nošení určitého oblečení školou 

d) neoprávněné uložení výchovného opatření žákyni třídy 8. ročníku  školou 



e) přeřazování žáků na nevybraný cizí jazyk školou v průběhu školního roku  

 při prošetření stížností ČŠI shledala oprávněným pouze bod d), kdy bylo kontrolou 

zjištěno rozporuplné odůvodnění uložení výchovného opatření žákyni 

 

 

 

3. Problematika očkování předškolních dětí 

 dosud neujasněné stanovisko ohledně přijímání do MŠ dětí z rodin, kde je dítě  

neočkované z důvodu individuální kontraindikace v rodině, přičemž v souvislosti 

s rozšířením povinné školní docházky i na poslední ročník předškolního vzdělávání 

nastanou v tomto ohledu změny plošně v celé ČR 

 

 

4. Rozmisťovací řízení MZŠ Polesná 

 informace od paní ředitelky Sochůrkové: z pátých tříd MZŠ Polesná odchází 40 dětí 

na gymnázia, 5 dětí na specifické (sportovní apod.) školy, ze sedmých tříd 4 děti na 

šestiletá gymnázia, pouze 12 dětí z devátých tříd odchází na učňovské obory (cca 

10%) 

 ve školním roce 2016/2017 bude MZŠ Polesná otevírat 3 šesté třídy 

 

 

5. Různé 

 diskuze k nové právní úpravě v oblasti školství 

 diskuze na téma inkluze a rozlišení specifických potřeb dětí I. a II. stupně ZŠ 

 ke stravování (viz schůze KVV č. 10) se vyjádřila paní ředitelka Kuprová z I. MŠ 

Čentická, požadavky na specifické stravovací potřeby dětí s omezením jsou nulové; na 

MZŠ Polesná bude od příštího šk. roku možnost výběru ze dvou jídel, MZŠ se též 

připojila k iniciativě Zdravá škola, jak informovala paní ředitelka Sochůrková 

 seznámení s postupem prací a aktuálním stavem přístavby MZŠ Polesná, zpoždění 

výrazně minimalizováno, přikročeno k finálním pracem ( paní ředitelka Sochůrková, 

Molínová)   

 

6. Stanovení termínu dalšího jednání 

Příští Komise se koná 21.9 2016 v 18.00 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 12.7. 2016 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně Komise 

  Dne: 14.7.2016 


