
Zápis č. 5/2017 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV)  

konaného dne 14.6.2017 

 

Zahájení jednání: 19.00 hodin 

Ukončení jednání: 20.45 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Karla Jakob Čechová, Mgr. Kateřina Šmatláková, MUDr. Barbora Diepoltová,  

Ing. Šárka Zátková, Mgr. Lucie Doležalová,  Mgr. et  Bc. Alena Sochůrková, Mgr. Lucie 

Molínová, Ph.D., Helena Kuprová, Ing. Eva Stejskalová, Ing. Radoslava Kohoutová 

 

Omluveni: Bc. Jarmila Havlíčková, Mgr. Vladana Vacková, Mgr. Michaela Klimešová, 

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 21: 0 

Hosté: 0 

 

Program jednání: 

  

1. Omluva – pozdější příchod p. Šmatlákové z pracovních důvodů 

2. Rozloučení s p. Mgr. Vackovou a přivítání nové členky KVV – p. Ing. Kohoutové 

3. Dílničky a třídní schůzky pro budoucí prvňáčky 

4. Pozvánka na seminář k výsledkům SCIO – Mapa školy 

5. Zvuková izolace učeben ZUŠ v prostorách II. stupně MZŠ 

6. Antény na střeše II. stupně MZŠ 

7. MAP – 1. třídy v oblasti Praha 21 

8. Pozemní dopravní značení v okolí školy 

9. Výstupy z Kulatého stolu, Koncepce rozvoje MZŠ a Koncepce školství 2013 - 2019 

10. KVV – další směřování Komise 

11. Různé 

12. Stanovení termínu dalšího jednání 

 
 
 

1. Omluva p. Šmatlákové  

 

 Paní předsedkyně Mgr. Šmatláková dorazí z pracovních důvodů až kolem 19.15, 

dočasně přebírá vedení jednání paní starostka K. Jakob Čechová.  

 

 

2. Rozloučení s p. Mgr. Vackovou a přivítání nové členky KVV – p. Ing. Kohoutové 

 Paní zástupkyně Vacková se pro nevolnost omluvila, bylo proto dohodnuto rozloučení 

a poděkování p. Vackové na následující den (16.6.2017) dopoledne, paní předsedkyně 

Šmatláková při této příležitosti předá paní Vackové dar a p. tajemnice Molínová 



kytici. Všechny členky přivítaly novou posilu týmu – paní Ing. Radoslavu 

Kohoutovou.  

 

3. Dílničky a třídní schůzky pro budoucí prvňáčky 

 

 Resumé dílniček zašle paní zástupkyně Vacková e-mailem (nebylo možné jej 

komplexně učinit, vzhledem k faktu, že druhá část dílniček se konala na I. stupni téhož 

dne - 14.6.2017 odpoledne a paní Vacková se poté z KVV pro nevolnost omluvila). 

 

 KVV oceňuje svolání schůzek rodičů budoucích prvňáčků s třídními učitelkami ještě 

před prázdninami. Na těchto prvních třídních schůzkách proběhne představení paní 

učitelek a stručné seznámení rodičů s chodem a organizací školy i třídy. 

 

4. Pozvánka na seminář k výsledkům SCIO – Mapa školy 

 Členky KVV byly tajemnicí pozvány na seminář k výsledkům SCIO – mapa školy, 

který se uskuteční 20.6.2017 od 17.00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21. Na 

tomto semináři představí výsledky PhDr. David Greger, Ph.D. 

 

 MZŠ bude publikovat výsledky v září na webu školy a bude s nimi v následujícím 

školním roce 2017/2018 aktivně pracovat; také příští rok uskuteční šetření pro I. 

stupeň, aby byla Mapa školy komplexní   

 

5. Zvuková izolace učeben ZUŠ v prostorách II. stupně MZŠ 

 Paní starostka K. Jakob Čechová zjistí ve spolupráci s OMI (konkrétně s panem Ing. 

Tomášem Grossem) aktuální stav a možnosti úpravy těchto prostor, včetně finanční 

náročnosti. Bod zůstává aktivní.   

  

6. Antény na střeše II. stupně MZŠ 

 

 Členkám KVV bylo vysvětleno, za jakých okolností mohou antény představovat zátěž, 

resp. jaké je jejich působení do okolního prostoru a předány dokumenty – Zpráva 

Hygieny hl.m. Prahy  a Protokol o měření (L. Molínová) 

 

 Paní ředitelka Sochůrková zajistí, aby Zpráva Hygieny hl.m. Prahy a Protokol o měření 

byly publikovány na webu MZŠ, aby mohly být rozptýleny obavy některých rodičů 

z negativního působení těchto zařízení. 

 

7. MAP – 1. třídy v oblasti Praha 21 

 

 KVV doporučuje MZŠ, aby škola prezentovala navenek – v rámci MAP i ve vztahu 

k rodičovské veřejnosti své aktivity směrem k mateřským školám i budoucím 1. 

třídám a také doporučuje MZŠ nastavení standardů a časového rámce jednotlivých 

akcí pro rodiče a předškoláky; postupně totéž (standardy a časový rámec akcí) i pro 

další ročníky žáků 



 

8. Pozemní dopravní značení v okolí školy 

 

 KVV vytipuje místa se zvýšenou mírou rizika a posléze navrhne Radě MČ Praha 21 

umístění výstražného značení; mapu k zaznamenání rizikových míst vytvoří paní Ing. 

Zátková. Tento bod zůstává aktivní.   

 

9. Výstupy z Kulatého stolu, Koncepce rozvoje MZŠ a Koncepce školství 2013 – 

2019 

 

 Členkám KVV byl představen dosavadní konsenzus zúčastněných stran. Byla 

vyjádřena potřeba nastavení základního standardu – co od sebe mohou navzájem 

rodiče a škola očekávat, směřování ke konkrétním krokům a plánované ustavení 

konkrétních pracovních skupin, jakož i vymezení kompetencí zúčastněných stran. 

 

 V této souvislosti, a též v souvislosti s Koncepcí rozvoje MZŠ představila paní 

ředitelka Sochůrková plán aktivit na následující školní roky: 

 Otevření třídy s výukovými prvky Montessori (paní učitelka Lehoučková, která 

od září povede jednu z prvních tříd, bude prohlubovat své vědomosti a znalosti 

v tomto alternativním přístupu k výuce a současně započne komunikaci ve vztahu 

k rodičům a dětem se zájmem o tento způsob výuky, tak aby mohla v budoucnu 

fungovat na I. stupni tato alternativa; současně bude k tomuto způsobu výuky 

vedena a vzdělávána další paní učitelka. 

 Ve školním roce 2018/2019 otevření nultého ročníku 

 Obnovení absolventských prací a jejich obhajob pro 9. Třídy 

 Mentoring pedagogů (nový zástupce ředitele pan Skala) 

 Rozšíření používání systému Bakaláři; výhledově zakoupení nových modulů 

tohoto systému 

 

 Bod zůstává aktivní. 

 

10. KVV – směřování Komise  

 Paní předsedkyně Šmatláková, i přes původní plán skončit v této funkci, dosud 

pokračuje v předsednictví Komise, a to z důvodu, aby její rezignace nebyla veřejností 

spojována se zdejší aktuální situací ohledně školství; bod zůstává aktivní. 

 

11. Různé 

 KVV doporučuje MZŠ zajistit změnu webových stránek na responzivní web design; 

cílem je zajištění bezproblémového prohlížení webu školy i na mobilních zařízeních.  

  



12. Stanovení termínu dalšího jednání 

Termín příštího jednání Komisi určí paní předsedkyně Mgr. Kateřina Šmatláková 

po konzultaci s členkami (Doodle).  

 

Zapsala: Mgr. Lucie Molínová Ph.D., tajemnice, 

  zápis sepsán dne  16.6.2017 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně Komise 

   

 

 
 


