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

Rady městské části Praha 21, konané dne 28. 11. 2012 

 

 

Zahájení jednání: 18:00 hodin 

Ukončení jednání: 20:15 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Iva Hájková, Hana Kořínková, Mgr. Kateřina Šmatláková, Ing. Šárka Zátková, 

Mgr. Monika Hartmanová, Karla Jakob Čechová, Mgr. Miroslav Kurka, Ing. Soňa Štroufová 

 

Omluveni: Mgr. Miluše Benátská, Ing. Eva Stejskalová 

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0 

Hosté: RNDr. Pavel Roušar 

 

 

Program jednání: 

 

1. Diferenciace 6. tříd 

2.         Úkoly přecházející z minulých zápisů KVV  

3.  Koncepce školství 2013-2019 

4. Kulatý stůl – zhodnocení 

5.  Zápis do MŠ – nově vytvořená místa 

6. Zhodnocení činnosti KVV 

7.  Návrhy na roční plán 2013 

8.  Kritéria hodnocení MZŠ 

9.  Návrhy na program dalšího jednání 

10.  Různé 

 

1. Diferenciace 6. tříd 

Ředitel ZŠ informoval komisi o třídních schůzkách, kde byla rodičům žáků 4. a 5. ročníků 

navržena vize vedení školy k výuce na 2. stupni od příštího šk. roku. Jednalo by se o 

přerozdělení žáků v 6. třídách, kdy někteří odcházejí na víceletá gymnázia a celkový počet 

žáků v ročníku se snižuje, kdy pro žáky s většími studijními předpoklady by byla, v rámci 

ŠVP ZV, vytvořena jiná metodika výuky. Tato vize byla projednána na pedagogické radě i ve 

školské radě. Rodiče v rámci tříd na uvedené téma diskutovali a měli doplňující dotazy. Další 

schůzky budou v lednu. 

Na jednání komise byl přítomen starosta, který se zúčastnil diskuse. 

 

2. Úkoly přecházející z minulých zápisů KVV 



 

a) ČŠI – ředitel dodá na webové stránky školy 

b) Gastro expert pro posouzení stravování ve ŠJ MZŠ – ředitel je v jednání s expertem 

z Prahy 9, který se pohybuje v provozu ŠJ. Dále bude kontaktovat Společnost pro 

zdravou výživu.  

c) Informace k případnému zřízení Školního poradenského centra – komise byla 

informována o vyhlášeném projektu hl. m. Prahy Výzva OPPA – Operační program 

Praha Adaptabilita, podpořeného financemi ESF, jehož hlavním cílem je podpora žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitel podal žádost na RMČ Praha 21 o 

podporu ve schválení záměru vytvoření ŠPP a jeho následné činnosti a finanční 

podporu. Materiál je připraven na jednání RMČ. 

d) Vysvětlení směrem k veřejnosti – příspěvek MČ na fotbalové hřiště vs. Příspěvek 

žákům 1. tříd MZŠ – pí Jakob Čechová konstatovala, že v nejbližším čísle Újezdského 

zpravodaje, které vyšlo po jednání ZMČ, již nebylo místo. Průběžně odpovídá na 

dotazy mailem a vysvětlení ještě napíše v sloupku pro zastupitele. 

e) Webové stránky školy – ředitel konstatoval, že stránky jsou aktualizovány a bude 

vyvěšena Koncepce ředitele školy. 

f) Zřízení stojanu na kola u MŠ Rohožník – z důvodu nepřítomnosti ředitelky, bylo 

přesunuto na příští jednání  

 

3. Koncepce školství 2013-2019 

 

Tento bod byl projednán na mimořádném jednání komise a bude předložen na jednání RMČ 

dne 4. 12. 2012. 

 

4. Kulatý stůl - zhodnocení 

 

Kulatého stolu se zúčastnila Karla Jakob Čechová, Iva Hájková, Hana Kořínková, Ing. Šárka 

Zátková, Ing. Eva Stejskalová a Mgr. Miroslav Kurka. 

Propagace na akci byla veřejnosti dána na vědomí včas a dostatečným způsobem. Prezentace 

pí Hájkové i p. ředitele byly přehledné, srozumitelné a názorné. Byla prezentována současná 

situace, podána informace o navýšení kapacity v příštím šk. roce ve dvou mateřských školách, 

demografická studie, současná situace v základní škole a její další plány do budoucna. 

Ředitelky mateřských škol prezentovaly své školy ústně, věcně, přehledně a odborně 

odpovídaly na dotazy. 

Pí Zátková, ač byla přítomna všech jednání KVV, kde se diskutovalo nad náplní programu 

kulatého stolu, se při hodnocení vyjádřila, že byla z průběhu kulatého stolu rozčarována a až 

nyní vidí, že cílem kulatého stolu neměla být prezentace veřejných a soukromých škol a 

školských zařízení, ale větší diskuze o současných konkrétních problémech školství. Dále 

uznala svou chybu, že nereagovala během přípravy kulatého stolu, neboť neměla dostatečnou 

zkušenost z předešlých akcí. 

A nakonec nesouhlasila s počtem přítomných z veřejnosti, který je uveden v zápise z kulatého 

stolu a byl spočítán dle prezenční listiny Dle pí. Zátkové by se do počtu „veřejnosti“ neměli 



započítávat pozvaní zástupci soukromých předškolních zařízení, aby nezkreslovali skutečný 

počet přítomných z řad veřejnosti a „nevylepšovali“ tak účast na kulatém stole. 

 

 5.   Zápis do MŠ – nově vytvořená místa 

 6. Zhodnocení činnosti KVV 

      7.  Návrhy na roční plán 2013 

      8.  Kritéria hodnocení MZŠ 

      9.  Návrhy na program dalšího jednání 

    10.  Různé 

 

Body 5. – 9. Budou projednány na příštím jednání KVV. 

 

    10. Různé 

 

Ing. Soňa Štroufová podala rezignaci na členství v Komisi vzdělávání a výchovy z důvodu 

časové zaneprázdněnosti ke dni 28. 11. 2012. Předsedkyně jí poděkovala za práci a přátelsky 

jsme se rozloučili. Rezignace bude předložena na jednání RMČ Praha 21. 

 

 

Příští jednání komise se koná 16. 1. 2013 v 18:00 hodin v malé zasedací místnosti  

v 1. patře, ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Zapsala: Hana Kořínková, tajemnice 

Zápis sepsán dne: 29. 11. 2012 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně 

Zápis ověřila dne:  2. 12. 2012 

 

 


