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

konané dne 11.5.2016 

 

Zahájení jednání: 18.00 hodin 

Ukončení jednání: 19.30 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: 

Mgr. Kateřina Šmatláková, Mgr. Michaela Klimešová, Ing. Iva Stejskalová, Mgr. Lucie 

Doležalová, Mgr.et  Bc. Alena Sochůrková,  Mgr. Lucie Molínová, Ph.D., Mgr. Vladana 

Vacková, Helena Kuprová 

Omluveni: Karla Jakob Čechová, MUDr. Barbora Diepoltová, Ing. Šárka Zátková 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 21: 0 

Hosté: 0 

 

Program jednání: 

  

1. Vedoucí OŠKMA 

2. Přístavba MZŠ – postup prací 

3. Školní jídelna – průzkum řešení dietního stravování 

4. Přijímací řízení do místních mateřských škol 

5. Různé 

6. Stanovení termínu dalšího jednání 

 

 

1. Představení nové vedoucí OŠKMA a rozloučení s paní Bc. Hanou Kořínkovou 

 

2. Přístavba MZŠ  

 seznámení s aktuálním stavem zpoždění prací na přístavbě – 4 týdny 

 nutnost obsazení stavby větším počtem pracovníků či zintenzivnění prac. Tempa 

 úkol: pí Mgr. Šmatláková sepíše podnět pro Radu MČ 

 

3. Školní jídelna 

 průzkum řešení dietního stravování ve škole: 5x bezlepková dieta, 4x bez laktózová, 

alergie na různé potraviny (ořechy, čokoláda, atp.) 3x,  

 nutnost doplnit o údaje z mateřských škol – I.MŠ do příštího jednání data dodá,  MŠ 

Sluníčko, MŠ Sedmikráska a MŠ Rohožník budou osloveny OŠKMA 

 OŠKMA rovněž upozorní MŠ i případné dotazující se rodiče, že dosud jde pouze o 

sběr dat 

 

 



4. Přijímací řízení do místních MŠ 

 do místních MŠ nebylo umístěno 7 dětí, a to z důvodu trvání rodičů na svém 

prioritním výběru, přičemž bohužel v jimi vybraných MŠ již byla naplněna kapacita, 

umístění do jiné MŠ v Újezdě n/L odmítli 

 návrh Komise; způsobu přijímání dětí do MŠ bude Komise nadále věnovat zvýšenou 

pozornost 

 

5. Různé 

 hlídat naplněnost detašovaného pracoviště MŠ Sedmikráska, s možným využitím 

v budoucnu pro přípravnou třídu (bude-li přijata novela školského zákona) 

 diskuze na téma II. stupně  MZŠ 

 počty dětí do prvních tříd v MZŠ, (dosud ne zcela ujasněno, neukončeny odklady) 

 informace o zahajovací schůzce s rodiči budoucích prvňáčků (zvážení komunikace 

s rodiči, kteří se na tuto schůzku nedostavili) 

 úkol pro OŠKMA: dotaz na MŠMT a MZ ohledně přijímání do MŠ dětí z rodin, kde je 

dítě neočkované z důvodu individuální kontraindikace v rodině (e-mail s dotazem 

konzultovat s pí Mgr. Lucií Doležalovou) 

 

6. Stanovení termínu dalšího jednání 

Příští Komise se koná 22.6. 2016 v 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti ÚMČ 

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

 

 

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

  zápis sepsán dne 13.5.2016 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně Komise 

  Dne: 14.5.2016 

 

 


