
Zápis č. 4 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) 

Rady městské části Praha 21, konané dne 13. 5. 2013 

 

 

Zahájení jednání: 18:00 hodin 

Ukončení jednání: 19:15 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Karla Jakob Čechová, Hana Kořínková, Mgr. Kateřina Šmatláková, Mgr. Miroslav 

Kurka, Ing. Eva Stejskalová, Mgr. Monika Hartmanová, Iva Hájková  

 

 

Omluveni: Mgr. Miluše Benátská, Ing. Šárka Zátková 

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0 

Hosté:  

 

Program: 

 

1. Informace z projednání Koncepce školství s veřejností 

2. Informace o besedě s odborníky z VŠE na téma: Demografický vývoj v MČ 

Praha 21 – Újezd nad Lesy 

3. Kapacita Masarykovy ZŠ a její řešení v návaznosti na výsledky demografické 

studie 

4. Plavecký kurz pro 2.C Masarykovy ZŠ 

5. Wattsenglish – informace z jednání 

6. Návrhy na program dalšího jednání 

7. 7. Různé 

 

 

1. Informace z projednání Koncepce školství s veřejností 

 

Propagace kulatého stolu pro projednání Koncepce školství byla velmi dobrá (každé dítě v ZŠ 

mělo leták v žákovské knížce, byly vyvěšeny letáky a zaslány pozvánky všem subjektům 

elektronicky). Bohužel se dostavilo 5 občanů, kteří nejsou s oblastí školství v Újezdě nad 

Lesy pracovně spjatí a ostatní přítomné tvořili ředitelé a učitelé základní školy a mateřských 

škol, zástupci zřizovatele a členové KVV. Pí Hájková komisi seznámila s průběhem 

veřejného projednání Koncepce školství a projednala body, které z projednání vznikly.  

Koncepce je bodem tohoto jednání RMČ. 

 



2. Informace o besedě s odborníky z VŠE na téma: Demografický vývoj v MČ 

Praha 21 – Újezd nad Lesy 

 

Dne 20.5.2013 proběhne beseda s oborníky VŠE o způsobu zpracování a objasnění výchozích 

zdrojů a podkladů pro tvorbu demografické studie. 

 

3. Kapacita Masarykovy ZŠ a její řešení v návaznosti na výsledky demografické 

studie 

 

Komise se shodla na tom, že bude velice zajímavé se dozvědět, na základě jakých podkladů 

byla demografická studie zpracována a zda populační vývoj, který je ze studie patrný, je 

reálný. Opět jsou o této besedě informováni občané. 

 

4. Plavecký kurz pro 2. C Masarykovy ZŠ 

 

Předsedkyně komise seznámila členy komise s podnětem z řad rodičů třídy 2. C ohledně 

financování plaveckého výcviku ještě ve 3. třídě formou sponzorského daru, kdy již není 

hrazen ze státního rozpočtu. 

Komise se dohodla na podpoře sponzorského daru a doporučení RMČ jeho schválení.  

Materiál je bodem tohoto jednání RMČ. 

 

5. Wattsenglish – informace z jednání 

 

Jazyková Wattsenglish se obrátila na předsedkyni KVV s prosbou o podporu a umožnění 

předběžného průzkumu zájmu o výuku anglického jazyka v místních mateřských školách – 

zájem ze strany rodičů a současně o zveřejnění nabídky s podpisovým archem v prostorách 

mateřských škol. Podle zjištěného předběžného zájmu by potom postupovala dál už 

konkretizovanou nabídkou jednotlivým školkám. Jazyková škola vychází především z toho, 

že rodičům dětí může nabídnout návaznost ve výuce na MZŠ, kde působí již třetím rokem.  

 

Komise se shodla na tom, že subjekt by měl sám oslovit ředitelky jednotlivých mateřských 

škol. 

 

6. Návrhy na program dalšího jednání 

Program bude navržen a doplňován elektronicky 

 

7. Různé 

 

Nebyly podány žádné podněty do tohoto budu. 

 

 

 

Příští jednání komise se koná 28. 8. 2013 v 16:00 hodin v zasedací místnosti  

v přízemí, ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy 



 

Zapsala: Hana Kořínková, tajemnice 

Zápis sepsán dne: 15. 5. 2013 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně 

Zápis ověřila dne: 15. 5. 2013 

 

 


