
Zápis č. 8 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) 

 konané dne 12.2. 2014 

 

 

Zahájení jednání: 18:00 hodin 

Ukončení jednání: 19:30 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Iva Hájková, Hana Kořínková, Mgr. Miroslav Kurka, Mgr. Kateřina Šmatláková, 

Ing. Eva Stejskalová, Mgr. Martina Kubová, Mgr. Monika Hartmanová 

 

Omluvena: Karla Jakob Čechová, Ing. Šárka Zátková  

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0 

Hosté: 0 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zápis do Masarykovy ZŠ 

2. Investice do Masarykovy ZŠ 

3. Možnosti šk. jídelny Masarykovy ZŠ – dietní strava 

4. Úprava rozvrhu na I. stupni Masarykovy ZŠ (TV přecházení mezi budovami) 

5. Srovnávací testy realizované na Masarykovy ZŠ 

6. Primární preventivní program Masarykovy ZŠ 

7. Různé, návrhy na body programu příštího jednání KVV 

 

1. Zápis do Masarykovy ZŠ 

Zápis do 1. tříd na šk. rok 2014/2015 probíhal ve dnech 16. a 17.1.2014. 

přihlášených    206  

přijatých    171  

nepřijatých     16  bydliště mimo Újezd  14  

      nedoložili doklady   2 

žádosti o odklad šk. docházky  19 

Počet přihlášených dětí odpovídá počtu přihlášených v loňském roce. Nejsou ještě vyřešeny 

odklady šk. docházky a dodány potřebné doklady. 

 

2. Investice do Masarykovy ZŠ 

Rekonstrukce školní jídelny na II. stupni – finanční prostředky získány, projekt bude 

vyhotoven na konci měsíce března 

Odvodnění parku před školou – finanční prostředky získány 

Investice směřující k navýšení kapacity MZŠ – o finančních prostředcích se intenzivně jedná. 

 



3. Možnosti šk. jídelny Masarykovy ZŠ – dietní strava 

Rodiče, jejichž děti potřebují dietní stavu, se individuálně mohou dohodnout s vedoucí šk. 

jídelny. Dietní strava je řešena tak, že děti je ke šk. stravování přihlášeno, v případě jídla, 

které neodpovídá dietním požadavkům, si přinese vlastní jídlo a to se jen ohřeje. V tomto šk. 

roce se dietně stravují 3 děti. V současné době vedení školy jakékoliv jiné řešení považuje za 

nerealizovatelné. 

 

4. Úprava rozvrhu na I. stupni Masarykovy ZŠ (TV přecházení mezi budovami) 

Žádosti rodičů o úpravu rozvrhu (týkalo se přecházení na tělesnou výchovu z jedné budovy do 

druhé 2x v týdnu) bylo vyhověno, žádná třída nepřechází 2x. Projednáno na Školské radě a 

uvedeno v zápise z jednání na webových stránkách školy. 

 

5. Srovnávací testy realizované na Masarykově ZŠ 

Škola používá srovnávací testy v rámci předmětů. Testy vyhodnocuje škola a rodiče dostávají 

zpětnou vazbu od učitelů i dětí. 

V 5. třídě na přání a úhradu rodičů se provádí příprava na přijímací řízení na víceletá 

gymnázia SCIO testy. 

Od března 2014 bude zpřístupněn školám testovací systém České školní inspekce NIQES. 

Není pro školy povinný. 

 

6. Primární preventivní program Masarykovy ZŠ  

V rámci Prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování má škola vytvořen plán 

jednotlivých akcí a projektů v návaznosti na Minimální preventivní program, který je umístěn 

na webových stránkách Masarykovy ZŠ www.zspolesna.cz v dokumentu Výroční zpráva 

školy za šk. rok 2012-2013 na str. 9 a v příloze č. 1 na str. 23-25. 

 

7. Různé, návrhy na body programu příštího jednání KVV¨ 

Do tohoto bodu programu nebyly podány žádné podněty. 

 

Příští jednání komise se koná 2.4.2014 v 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti  

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

 

Zapsala: Hana Kořínková, tajemnice 

Zápis sepsán dne: 17.2.2014 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně 

Zápis ověřila dne: 12.3.2014 

 

 

 

 

 

http://www.zspolesna.cz/

