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KOMISE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY

STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL: 281 012 911. FAX: 281 971 531, PODATELNA@PRAHA21.CZ

 

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/08881/2020

SPIS. ZN.: Městská část Praha 21

VYŘIZUJE: Ing. Jana Piknová

TEL.: 281012930 190 16 Hlavní město Praha

E—MAIL: jana.piknova©praha21.cz

DATU M: 19.06.2020

Zápis z 9.iednání KVV ze dne 17.6.2020 

Datum konání: 17.6.2020, čas konání 16:00 — 18:00, velká zasedací místnost v budově úřadu

Přítomni: Bc. Markéta Slavíková, Ing. Kristýna Kopecká, Ing. Lucie Ponicová, Mgr. Lucie

Doležalová, Helena Kuprová, Mgr. Martina Kubova, Mgr. Iveta Průšová, Ing. Vladimíra

Skutilová, Ing. Miroslav Střihavka

Omluveni: Mgr. Ivana Huttová, Mgr. Hana Cermonová, Mgr. Yvona Trčalová

Hosté: Ing. Šárka Zátková — tajemnice ÚMČ
 

Program jednání:

1. Kontrola zápisu z minulého jednání KVV

2. Výsledky přijímacího řízení v MŠ a ZŠ

3. Ukončení činnosti funkce člena komise Mgr. Huttové

4. Diskuse nad vyhlášením nového rozvojového programu „Podpora financování

přímé pedagogické činnosti“

5. Různé

Jednání zahájila v 16:05 přivítáním všech předsedkyně komise pí Slavíková.

Ad bod 1: Kontrola bodů z minulého zápisu:

Byla znovu otevřena diskuse nad bodem ranní otevírání budovy školy Staroklánovická viz

minulý zápis z KVV. Bylo odsouhlaseno, že vzhledem k nepřítomnosti paní ředitelky Mgr.

Cermonové bude tento bod přesunut na další jednání KVV. V diskusi k tomuto bodu zazněla

informace o možnosti využít ranní družinu v dostatečné kapacitě do 7:15, dále možnost zjistit

u ROPIDU posunutí ranního spoje školního autobusu, aby děti nebyly bezprizorní před školou

a znovu se konstatoval fakt, že nyní došlo pouze do uvedení souladu mezi praxí a školním

řádem, kde je uvedeno otevření budovy v 7:25 a že neexistují žádné připomínky k tomuto ze

strany rodičů.
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K minulému bodu investic a oprav u příspěvkových organizací v roce 2020 — Pí. Slavíková

zaktualizovala informace pro přítomné. Informovala o aktuální situaci v rekonstrukci

tělocvičen v budově MZŠ Polesná a to že probíhají intenzivně práce na opravách, současně

probíhají kontrolní dny za přítomnosti pí. ředitelky a nyní se řeší dílčí změny v projektu např.

dodělání přípravy pro vzduchotechniku nad rámec původního záměru.

MŠ Rohožník obdržel neinvestiční účelový příspěvek zřizovatele na opravu toalet ve druhém

podlaží objektu a v létě zahájí realizaci, proto nebude otevřena školka pro děti o prázdninách

v červenci. Současně má MŠ Rohožník zpracovaný projekt na přestavbu zahrady, čeká na

vhodnou nabídku grantů či operačních programů, aby šlo podat žádost.

MŠ Sedmikráska získala grant z HMP na projekt vodních prvků ve školkové zahradě ve výši

180.000,- Kč a zahajuje práce na projektu.

1.MŠ Čentická - MČ Praha 21 jako zřizovatel příspěvkové organizace obdržela pokyn k úpravě

rozpočtu pro dotaci na projekt z OP PPR na vybudování venkovní učebny se zázemím

(polytechnika a EVVO) a po obdržení potřebných povolení (územního souhlasu) začne během

prázdnin také projekt realizovat. Do jednoho měsíce po podpisu právního aktu by školka měla

obdržet 1. zálohu na projekt ve výši 50 % dotace.

MČ Praha 21 obdržela první část dotace ve výši 10.000.000,- Kč na zahájení výstavby nové

budovy MŠ Sluníčko na školkové zahradě a plánuje se na podzim zahájení stavby, nyní se

vyřizují potřebná povolení a finalizuje se projektová dokumentace.

Pí Slavíková sdělila, že plánuje shromáždit všechny informace o rozpracovaných projektech,

dotacích a grantech u všech našich příspěvkových organizacích do jednotné přehledné tabulky,

požádala ředitelky PO 0 součinnost se sdílením informací.

Ad bod údržba zeleně — z Metodiky plánu údržby zeleně vyplývá, že pravidelná seč na

pozemcích využívaných příspěvkovými organizacemi je běžnou údržbou a péče o trávník bude

zajišťována jednotlivými školskými zařízeními. V tomto roce byly domluveny s ohledem na

nastavení rozpočtu příspěvkových organizací 4 seče, zatím proběhla 1 až dvě dle potřeb každé

příspěvkové organizace.

Ad bod 2: Výsledky přijímacího řízení do MŠ a ZŠ

Do ZŠ podalo přihlášku celkem 159 dětí, ztoho 32 mimo bydliště Prahy — Újezda nad Lesy.

Do tříd Montessori bylo předáno 21 žádostí o přijetí, přijato bylo 10 dětí. Do přípravné třídy

bylo přijato 11 dětí, 1 bude do přípravné třídy přesunuto v září, 2 děti byly z lokality mimo

Újezda nad Lesy . Celkem bude od září 2020 otevřeno 6 prvních tříd plus dvě trojroční třídy

s prvky Montessorri.

Do MŠ bylo celkem předáno 147 přihlášek, ztoho bylo 112 dětí přijato, 16 dětí mimo Újezd

nad Lesy nebylo přijato. Většina dětí ve věku 3 let byla do školek přijata (do MŠ Sedmikráska

přijati narození do 09/2017, do MŠ Rohožník narození do 01/2017, do 1.MŠ do 09/2017 a do

MŠ Sluníčko do 12/2017. Tj. děti narození po 1.1.2018 již nebyly do žádné školky přijaty.)

Ad bod 3: Ukončení činnosti funkce člena komise Mgr. Huttové

Pí ředitelka Mgr. Huttová končí pracovní poměr v MŠ Sluníčko k 31.7. 2020, předpokládá se

tedy, že bude následně rezignovat na funkci člena KVV. Situace v MŠ Sluníčko je následující
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19.6. 2020 proběhne konkursní řízení na novou ředitelku / ředitele V MŠ Sluníčko, ze

stávajících pedagogů 2 zůstávají a probíhají výběrová řízení na nové pedagogické pracovníky.

Z ostatních školek byly předány kontakty na uchazeče o tyto pozice do školky Sluníčko.

Ad bod 4: Diskuse nad vyhlášením nového rozvojového programu „Podpora financování

přímé pedagogické činnosti

MŠMT vypsalo nový program, ze kterého lze financovat platy pedagogických pracovníků na

období od září 2020 do prosince 2020. MŠ mohou čerpat finanční prostředky v případě, že

prodlouží provozní dobu a tím si navýší phMAX. Bylo shodně konstatováno, že žádná naše

školka nebude dotaci z tohoto programu čerpat. Škola může čerpat v případě, že se vejde do

celkového čísla phMAX a rozšíří výuku např. dělením jednotlivých hodin, dle toho, co

umožňuje vyhláška MŠMT. Nejedná se o program, který financuje navýšené výkony v počtu

nárůstu poštu tříd od září 2020, toto bude financováno zkrajské rezervy. Dle sdělení paní

ředitelky Cerrnonové MZŠ Polesná nevyužije tento program.

Nad tímto bodem proběhla diskuse o požadavku více dělit výukové hodiny např. jazyky. Bylo

dohodnuto, že se bude tento požadavek řešit s pí. ředitelkou školy na příštím jednání KVV.

Ad bod 5: Různé

Pí Slavíková informovala o prázdninovém provozu v MŠ, provoz po dobu července 2020 bude

zajištěn v MŠ Sluníčko, 1. MŠ Čentická, MŠ Sedmikráska. MŠ Rohožník nebude mít otevřeno

z důvodu rekonstrukce toalet ve druhém podlaží. Děti z této školky budou mít možnost

navštěvovat po dobu července 2020 školku 1. MŠ Čentická.

Členům komise paní Ing. Zátková sdělila, že RMČ schválila na svém posledním jednání nový

Jednací řád komisí, kde byl doplněn bod o možnost ve výjimečných případech jednání komisí

realizovat prostřednictvím elektronické komunikace např. přes Microsoft Teams. Na příštím

jednání KVV bude znění nového jednacího řádu všem členům předáno.

Pí. Piknová informovala členy, že RMČ dne 16.6.2020 schválila účetní závěrky všech školek a

neschválila účetní závěrku MZŠ Polesná. Na nápravných opatřeních vyplývajících z Příkazu

starosty pro MZŠ Polesná škola intenzivně pracuje.

Byly stanoveny termíny jednání KVV po prázdninách a to na: 16.9. 2020, 21.10.2020,

18.11.2020 a 16.12.2020. Nově byl po domluvě stanoven termín zahájení jednání komise na

16:30.

Jednání komise bylo ukončeno v 18:00.

Zapsala: tajemník komise Ing. Jana Piknová

Dne: 22.6.2020

Schválila: předsedkyně KVV Bc. Markéta Slavíkov-
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Prezenční listina Komise výchovy a vzdělávání ve volebním období 2018-2022
 

Jednání KVV č. 9

17.6.2020 od 16:00 ve velké zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

Jméno: Omluven
 

Bc. Markéta Slavíková
 

Ing. Lucie Ponicová
 

lng. Kristýna Kopecká
 

Mgr. Lucie Doležalová
 

Mgr. Hana Cermonová
 

Helena Kuprová
 

Mgr. Martina Kubová
 

Mgr. Ivana Huttová
 

Mgr. Iveta Průšová
 

Mgr. Yvona Trčalová
 

Ing. Vladimíra Skutilová
  Ing. Miroslav Střihavka  
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Tajemník komise:

Ing. Jana Piknová
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