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

Rady městské části Praha 21, konané dne 10. 4. 2013 

 

 

Zahájení jednání: 18:00 hodin 

Ukončení jednání: 20:00 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

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

Zátková, Mgr. Miroslav Kurka, Mgr. Miluše Benátská, Ing. Eva Stejskalová Mgr. Monika 

Hartmanová, Iva Hájková 

 

Omluveni: Ing. Eva Stejskalová  

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0 

Hosté: Mgr. Hana Jančová 

 

 

Program jednání: 

 

1. Z předchozích programů a zápisů 

2. Host na jednání KVV 

3. Způsob úhrady DVPP pro MŠ a ZŠ z prostředků zřizovatele 

4. Kalendárium – podzim 2013 

5. Informace z projednání koncepce školství s místními pedagogy 

6. Informace z pracovní skupiny ke koncepci školství v MČ Praha 9 – Újezd n/L 

7. Informace o schválených kritériích hodnocení MZŠ 

8. Informace o zájmu o prázdninový provoz místních MŠ 

9. Besedy ve škole – jak dál 

10. Kapacita MZŠ a její řešení v návaznosti na výsledky demografické studie 

11. Cíle pro rok 2013 

12. Předběžná informace k zápisu do místních MŠ 

13. Návrhy na program dalšího jednání 

14. Různé 

 

1. Z předchozích programů a zápisů 

Výsledky dotazníku a zpráva gastro experta budou uveřejněny na webových stránkách školy 

do 12.4.2013. 

 

 

2. Host na jednání KVV 



Na jednání KVV se dostavila Mgr. Hana Jančová, předsedkyně ZOOS MZŠ, aby reagovala na 

vystoupení Mgr. Jany Maryškové, která byla hostem minulého jednání a vyjádřila 

nespokojenost s pracovně – právními vztahy na MZŠ a nefungujícími odbory.  

 

Z vyjádření předsedkyně ZOOS vyplynulo, že většina námitek je vyřešena kompromisem,  

z oficiálních jednání je pořizován i zápis s podpisy všech účastníků. V tomto bodě je třeba 

zmínit, že ZOOS nemá příliš velký rozsah pravomocí vůči vedení školy - tam, kde je 

oprávněna žádat projednání, ho žádá, ale spolurozhodovací pravomoc má v naprostém 

minimu oblastí. V oblasti pracovně-právních vztahů nevidí ZOOS žádné pochybení. Stejně 

bylo postupováno i v případech námitek ze strany p. Maryškové. Pokud zpětně p. Maryšková 

uvádí neshodu, pravděpodobně došlo k vzájemnému nepochopení. V momentu uzavření 

jednotlivých sporů p. Maryšková žádné další námitky neuváděla a zdálo se tedy, že je s 

řešením srozuměna. P. Jančová považuje postupy ZOOS při MZŠ a vedení MZŠ v oblasti 

pracovně-právních vztahů za naprosto korektní.  

KVV měla možnost nahlédnout do Kolektivní smlouvy a i z toho pohledu nenalezla nic, co by 

bylo v rozporu se související legislativou. 

 

3. Způsob úhrady DVPP pro MŠ a ZŠ z prostředků zřizovatele 

V Akčním plánu MČ je uvedeno, že MČ vyčlenila finanční prostředky na DVPP pro MŠ a 

MZŠ. Škola fakturuje na ÚMČ Praha 21 a faktura je určena k úhradě služby pro pedagogické 

pracovníky. 

 

4. Kalendárium – podzim 2013 

OŠK/MA21 upřesní konání oslav k 95. výročí vzniku samostatného Československa 28. 10. 

1918 ve vztahu k podzimním prázdninám. 

 

5. Informace z projednání koncepce školství s místními pedagogy 

Projednávání koncepce s učiteli bylo pozitivní, přínosné, diskutovalo se nad jednotlivými 

opatřeními a poté byly připomínky v pracovní skupině zpracovány a zapracovány. 

 

6. Informace z pracovní skupiny ke koncepci školství v MČ Praha 9 – Újezd n/L 

Koncepce je připravená k připomínkování, které proběhne elektronicky a je nutné dodělat 

indikátory. Poslední schůzka pracovní skupiny bude 19. 4., a 29. 4. bude předložena 

veřejnosti. Po zapracování připomínek bude v květnu předložena RMČ a v červnu ZMČ ke 

schválení. 

 

7. Informace o schválených kritériích hodnocení MZŠ 

RMČ schválila kritéria hodnocení. Pí Hájková a  předseda školské rady p. Vlach, zpracují 

návrh, který bude předložen na jednání školské radě k projednání. Školská rada zasedá 

v květnu. 

 

8. Informace o zájmu o prázdninový provoz místních MŠ 

Prázdninový provoz šk. roku 2012/2013 je zajištěn v 1. Mateřské škole, Čentická 2222, Praha 

9 – Újezd nad Lesy, v termínu  1. - 12. 7. 2013 



Předběžně nahlášené děti: 

1. týden 1. 7. – 4. 7. 2013 

 

MŠ      počet přihlášených dětí 

 

1.MŠ, Čentická      15 

MŠ Sedmikráska, Lišická     18 

MŠ Rohožník, Žárovická     22 

MŠ Sluníčko, Polesná      12 

Celkem       67 

 

2. týden 8. 7. - 12. 7. 2013 

 

MŠ      počet přihlášených dětí 

 

1.MŠ, Čentická      12 

MŠ Sedmikráska, Lišická     18 

MŠ Rohožník, Žárovická     21 

MŠ Sluníčko, Polesná      12 

Celkem       63 

 

9. Besedy ve škole – jak dál 

MZŠ podala žádost na RMČ o pokračování besed a požádala o zástupce zřizovatele.    

Besedy  budou zařazeny do ŠVP  od 1.9.2013 pro 4. ročníky. Besedy pro 2. stupeň dle sdělení 

pana ředitele v ŠVP nebudou. Na třídních schůzkách nebyli rodiče informováni, protože jsou 

až příští týden. O besedách na 2. stupni budou dle sdělení pana ředitele rodiče informováni 

zápisem v žákovské knížce.  

Veškeré výstupy z besed v 1. pololetí byly zlikvidovány. 

 

10. Kapacita MZŠ a její řešení v návaznosti na výsledky demografické studie 

Vzhledem k demografické studii a stoupajícímu počtu dětí nastupujících k základnímu 

vzdělávání je nutné urychleně začít řešit kapacitu Masarykovy ZŠ. Pan ředitel připraví návrhy 

řešení. 

 

11. Cíle pro rok 2013 

a) dokončení Koncepce školství 

b) cesty k řešení potřeby vyšší kapacity v Masarykově ZŠ 

 

12.  Předběžná informace k zápisu do místních MŠ 

V termínu od 20.2. do 5.3. proběhl ve všech mateřských školách Den otevřených dveří, kdy 

rodiče měli možnost prohlídky prostor a získání informací od pí ředitelek a 20.3. byl příjem 

žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V současné době probíhá posuzování 

žádostí podle daných kritérií a ředitelky připravují Rozhodnutí, které bude rodičům vydáváno 

17.4. Rodiče mají 15 dnů na odvolání proti nepřijetí na MHMP prostřednictvím příslušné 



mateřské školy. MHMP vydá Rozhodnutí ve lhůtě 30 – 90 dnů. Pedagogicko-psychologické 

poradny provádějí vyšetření dětí Školní zralosti, která je podmínkou pro žádost o odklad 

povinné školní docházky. Konečné počty dětí žádajících o odklad a tudíž zůstávajících 

v mateřské škole se ředitelka dozví do konce června. Z těchto důvodů jsou současné počty 

pouze předběžné.  

  

podaných 
přihlášek 

 
601  

přihlášeno  
 

309 dětí 

splnilo kritéria 
 

264 dětí 

přijato 
 

203 dětí 

nepřijato 
 

  61 dětí 

nesplnilo kritéria 
 

  45 dětí 

mladší 3 let 
 

  25 dětí 

bydliště mimo 
 

20 dětí 
 

13. Návrhy na program dalšího jednání 

Program bude navržen a doplňován elektronicky 

 

14. Různé 

Do tohoto bodu programu nebyly podány žádné podněty. 

 

 

 

Příští jednání komise se koná 13. 5. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti  

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

 

Zapsala: Hana Kořínková, tajemnice 

Zápis sepsán dne: 12. 4. 2013 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně 

Zápis ověřila dne: 12. 4. 2013 

 


