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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

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.: UMCP21/13354/2020 

SPIS. ZN.:  

VYŘIZUJE: Ing. Jana Piknová 

TEL.: 281012930 

E-MAIL: jana.piknova@praha21.cz 

DATUM: 17.09.2020  

 

Zápis z 10. jednání KVV ze dne 16.9.2020 

Vzato ne vědomí jednáním RMČ dne 6.10.2020 usnesením RMČ50/0761/20. 

Datum konání: 16.9.2020, čas konání 16:30 -18:30, velká zasedací místnost v budově úřadu 

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

Cermonová, Helena Kuprová, Mgr. Iveta Průšová, Ing. Vladimíra Skutilová, Ing. Miroslav 

Střihavka 

Omluveni: Mgr. Yvona Trčalová, Mgr. Martina Kubová 

Neomluveni: Mgr. Lucie Doležalová (dodatečně zaslána omluva) 

Hosté: Zdeněk Růžička – místostarosta MČ Praha 21, Radek Ladman – referent OMI 

Program jednání: 

1. Schválení programu.  

2. Kontrola bodů z minulých jednání KVV. 

3. Vyhodnocení stavu otevření školy na I. stupni v 7:25 hod. 

4. Volba místopředsedy KVV. 

5. 5. Diskuse – různé. 

Paní Slavíková zahájila v 16:40 hod.  jednání KVV a přivítala po prázdninách všechny 

přítomné. 

Ad 1) Program jednání byl všemi hlasy schválen. 

Ad 2) Z minulých jednání KVV byl odložen bod otevírání školy v 7:25 hod. z důvodu 

nepřítomnosti paní ředitelky školy, z tohoto důvodu byl zařazen znovu na toto jednání.  

Ad 3) Vyhodnocení stavu otevření školy v 7:25 hod. V úvodu vystoupil pan Růžička, který byl 

přizván na jednání KVV, který podal informace k ranní dopravní špičce v okolí školy a 

současně, že proběhlo místní šetření u budov školy s ohledem na ranní provoz, při kterém se 
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ukázalo, že semafor na křižovatce Staroklánovická a Starokolínská není optimálně nastaven 

při odbočování doleva ze Staroklánovické.  Z tohoto důvodu byla oslovena Dopravní komise 

MČ Praha 21, aby se mimo jiné zabývala i úpravou semaforu, tak aby byl delší interval na 

odbočení doleva ze Staroklánovické a tím byl zajištěn větší průjezd vozů z křižovatky. Nyní se 

čeká na vyjádření, zda lze semafor upravit do jiného režimu. Paní ředitelka Cermonová 

k dopravní situaci uvedla, že na cyklostezce před 1. stupněm budovy parkují neukáznění řidiči 

a že dá výzvu na facebook a web školy, která bude apelovat na rodiče a žádat o dodržování 

silničních pravidel. Paní ředitelka současně konstatuje, že do 7:15 hod. je okolí školy v normě, 

nastává problém po tomto čase. Dále paní ředitelka sdělila, že nikdo z rodičů se na ni 

neobrátil s nesouhlasem s otevřením 7:25 hod. kromě opakovaného vyvolávání diskuse na 

KVV. Dále pí. ředitelka uvedla, že nový čas otevření budovy školy byl s rodiči prodiskutován a 

že neeviduje žádné připomínky a že současný stav je věcí dopravy v Újezdě nad Lesy a ne 

školy. Zároveň uvedla, že čas otevírání školy je zcela v její kompetenci. Paní Ponicová zároveň 

připomněla, že tato situace je v souladu s vyhláškou 48/2005 Sb. 

Paní ředitelka opět informovala o možnosti využití ranní družiny do 7:15 hod.  Dále bylo 

řečeno, že nynější situace s příchodem do školy z důvodu nastavených epidemických opatření 

je mimořádná a nekontrolovaný pohyb malých žáků po budově v čase od 7:15 do 7:25 je 

nežádoucí a není možné cokoliv nyní měnit. K tomu pan Střihavka dodal, že není nutné ranní 

otevření budovy řešit nyní, že se k vyhodnocení můžeme vrátit v budoucnu. K tomu paní 

ředitelka uvedla, že bude nutné situaci řešit především vzhledem ke stoupajícímu množství 

přijatých dětí a zvyšujícímu se počtu tříd. Současně zazněla připomínka, že rodiče byli mailem 

pouze informováni o novém nastavení otevření budovy v 7:25, že to s nimi nebylo 

diskutováno. Paní ředitelka k tomu přednesla možnost posunout zahájení výuky na 8:00 hod, 

čímž by se časově posunul příchod do školy. Následně proběhlo hlasování o tomto bodu 

jednání. 

Usnesení KVV k tomuto bodu: KVV souhlasí se současným stavem otevření budovy na 1. 

stupni v 7:25 hod. 

Pro 5, proti 1, zdrželi se 2. 

Dále se KVV usnesla a doporučuje řešit komplexně situaci v okolí MZŠ. Bude jako podnět 

předáno k projednání Dopravní komisi MČ Praha 21. 

Ad 4) Volba místopředsedy KVV – byli navrženi 2 kandidáti a to Ing. Lucie Ponicová a Ing. 

Miroslav Střihavka, oba kandidaturu přijali. Při hlasování obdrželi oba po 6 hlasech, volba 

místopředsedy byla tedy přesunuta na příští jednání KVV, kde bude hlasováno znovu za vyšší 

účasti členů KVV. 

Ad 5) V bodě různé paní ředitelka Cermonová informovala o tom, že MZŠ Polesná bude 

fakultní školou Karlovy univerzity. Škola také navázala spolupráci s místními sportovci a 

nastavují se pravidla této spolupráce.  Škola současně zvažuje možnost od příštího roku 

otevřít sportovní třídu v 6. ročníku. Dále se pracuje na variantě otevřít příští rok i 4. ročník 

s prvky Montessori. Paní ředitelka také vyzdvihla spolupráci se Spolkem rodičů a přátel 

újezdských škol a její členkou paní Mgr. Danielovou. 
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Paní Skutilová vznesla dotaz, kolik dětí nemá přístup k počítači s ohledem na vzdálenou 

výuku a paní ředitelka sdělila, že v současnosti o nikom takovém neví. Zároveň uvedla, že 

každému takovému žákovi je škola připravena zapůjčit tablet. Dále paní ředitelka informovala 

o dotaci z MŠMT na nákup potřebného vybavení pro vzdálenou výuku v částce cca 1,2 mil. 

Kč, dále paní ředitelka informovala, že škola bude pokrytá WiFi, počítače budou s mikrofony a 

kamerami. Rozpočet je 1,6 mil, bude se řešit dále. Termín připravenosti asi za 1 měsíc. Škola 

disponuje s omezeným množstvím tabletů k zápůjčce pro ty žáky, kteří nemají techniku 

v domácnosti.  Dále že škola nakoupila 100 ochranných dále že škola nakoupila 100 

ochranných obličejových štítů a objednala nášlapné koše dle požadavků hygieny. 

Ve škole zatím nebyl zaznamenán výskyt nemoci Covid – 19. Děti z důvodu hygienických 

opatření zůstávají v kmenových třídách, nenavštěvují odborné učebny a více využívají 

venkovní prostory. 

Dále proběhla diskuse k výstavbě nové budovy MŠ Sluníčka a bylo sděleno, že bude potřebné 

uvolnit co nejdříve prostory ve třetím patře budovy pro školu z důvodu nárůstu počtu tříd a 

dětí v následujících letech. V tomto duchu navrhuje pí. ředitelka Cermonová informovat i 

MHMP a podpořit získání dalších finančních prostředků na urychlenou výstavbu nové budovy 

školky MŠ Sluníčko. P. Střihavka navrhl nájem blízkého objektu, kde by se mohla uskutečnit 

výuka (např. kreslení apod) do doby, než bude dořešen problém s nedostatečnou kapacitou 

v nejbližších letech a než bude dokončena stavba nové školky. Pí Kopecká uvedla, že 

v letošním roce jsme získaly 10 mil. Kč na výstavbu nové budovy MŠ Sluníčko a že probíhají 

intenzivní jednání na MHMP o dalším financování stavby.  

 

V 18:30 bylo jednání ukončeno a příští termín jednání stanoven na 21.10.2020 od 16:30. 

 

Zapsala: tajemník KVV Ing. Jana Piknová 

 

Ověřila: předseda KVV Bc. Markéta Slavíková  

V Praze, 29.9.2020 

  

 

 

 

 


