
Zápis č. 10 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) 

 konané dne 21. 5. 2014 

 

 

Zahájení jednání: 18:00 hodin 

Ukončení jednání: 19:30 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Hana Kořínková, Mgr. Miroslav Kurka, Ing. Eva Stejskalová, Mgr. Martina 

Kubová, Karla Jakob Čechová, Mgr. Kateřina Šmatláková 

 

Omluvena: Iva Hájková, Mgr. Monika Hartmanová, Ing. Šárka Zátková 

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0 

Hosté: 0 

 

 

Program jednání: 

 

1. Koncepce školství – aktualizace 

2. Investice do Masarykovy ZŠ – aktualizace 

3. Plán / úkoly na 2. pololetí r. 2014 

4. Různé 

5. Návrhy na program příštího jednání 

 

 

1. Koncepce školství – aktualizace 

 

Nové informace k harmonogramu koncepce školství. V současné době se pracuje na 

vyhodnocení plnění indikátorů a celkové splnění zadaných úkolů. Bližší informace na příštím 

jednání. 

 

2. Investice do Masarykovy ZŠ – aktualizace 

 

Podařilo se přeúčelování dotace z MHMP na školní kuchyň. Rozšíření školní kuchyně a 

celková rekonstrukce je nutná, aby bylo možné žádat o navýšení kapacity, a začíná 28.6.2014. 

Rekonstrukce proběhne v době letních prázdnin. Rodiče dětí budou o případných úpravách 

provozu školní jídelny včas informování na webových stránkách školy a ve Zpravodaji. 

Také finanční prostředky na rekonstrukci parku před 1. stupněm Masarykovy ZŠ se podařilo 

přerozdělit a o letních prázdninách začínají stavební práce – odvodnění, nové cesty, nové 

hrací prvky a výsadba vánočního stromu. 



Zateplení MŠ Sedmikráska také proběhne o letních prázdninách. Finanční prostředky jsou 

zajištěny, 80% financuje MHMP, 20% MČ Praha 21. 

 

3. Plán / úkoly na 2. pololetí roku 2014 

 

- 1. září zahájení školního roku  

 - Polesná 8:00 hodin – 2. – 9. třídy 

 - Staroklánovická 9:00 hodin – 1. třídy  

- 27. září – oslavy k 80. výročí založení základní školy 

- dořešení vyšší kapacity školy  

 

4. Různé 

 

V současné době ještě probíhá odvolací řízení na víceletá gymnázia, s největší 

pravděpodobností budou 3 třídy 6. ročníku ve šk. roce 2014/15. 

 

5. Návrhy na program příštího jednání 

 

Členové pošlou své návrhy předsedkyni komise. 

 

Příští jednání se koná 27.8.2014 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti v přízemí 

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

 

Zapsala: Hana Kořínková, tajemnice komise 

Zápis byl sepsán dne: 22.5.2014 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně komise 

Zápis ověřila: 23.5.2014 


