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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:   

 

 

Městská část Praha 21 

Staroklánovická 260 

190 16  Praha 

ZE DNE:  

NAŠE ČJ.: UMCP21/02564/2019 

SPIS. ZN.:  

VYŘIZUJE: Ing. Jana Piknová 

TEL.: 281012930 

E-MAIL: jana.piknova@praha21.cz 

DATUM: 15.02.2019  

 

Věc: Zápis z jednání KVV dne 13.2.2019 

Datum konání: 13.2.2019, čas konání 16.00-18.10 hod., velká zasedací místnost ÚMČ Praha 21 

Přítomni: Bc. Markéta Slavíková – předseda komise, Ing. Lucie Ponicová, Ing. Kristýna 

Kopecká,  Mgr. et Bc. Alena Sochůrková, Helena Kuprová, Mgr. Martina Kubová, Mgr. Ivana 

Huttová, Mgr. Iveta Průšová, Mgr. Alžběta Slavíčková,  Ing. Vladimíra Skutilová. 

Nepřítomni- omluveni: Mgr. Kateřina Šmatláková, Mgr. Yvona Trčilová, Zdeňka Hubínková 

ml., Mgr. Lucie Doležalová 

Nepřítomni – neomluveni: Ing. Miroslav Střihavka 

Hosté: Bc. Naděžda Kosanová, Mgr. Ditta Literová 

Program jednání:  

1. Schválení statutu komise vzděĺávání a výchovy 

2. Detašované pracoviště MŠ Sedmikráska v ul. Hulické 

3. Stravování ve školní jídelně 

4. Dopravní situace před II. st. MZŠ 

5. Zápisy do MŠ 

6. Různé 

 

Pí. Slavíková přivítala hosty a zahájila jednání. Požádala o projednání bodu č. 2 programu 

přednostně kvůli přítomnosti pí. ředitelky MŠ Sedmikráska pí. Kosanové. 

Bod 2 – Detašované pracoviště MŠ Sedmikráska - Hulická 

Bylo konstatováno, že nájemní smlouva na objekt Hulická, kde je umístěné detašované 

pracoviště MŠ Sedmikrásky pro nejmenších 20 dětí, bude končit k 30.6.2019 a je potřeba 

rozhodnout, zda smlouvu ukončit k tomuto termínu, či ji nadále prodloužit. 
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Pí. Kosanová představila pracoviště v Hulické, specifikovala jeho potřeby a výhody (klidné 

menší prostory, málo dětí, u lesa, kvalitní personál…) pro MČ Praha 21 a konstatovala, že má 

zájem na prodloužení nájemní smlouvy na další období. 

Přítomní členové byly seznámeni s projekty realizovanými ve třídě dětí v Hulické, byla 

předložena pí. ředitelkou i analýza nákladovosti na jednu třídu všech školek v MČ Praha 21. 

Pí. Piknová tuto analýzu uvedla na pravou míru a konstatovala, že je nepřesná neboť 

nevysvětluje odlišnosti jednotlivých školek a tudíž není směrodatná pro další rozhodování. 

Pí. Slavíková sdělila, že již předběžně mluvila s majitelem objektu Hulická a ten souhlasí se 

snížením ceny za pronájem objektu na měsíc na 20.000,- Kč. (Původní nájemné 25.000,- Kč/ 

měsíc. 

Byly vyzvány i další přítomné členky k vyjádření, kde paní Huttová (ředitelka MŠ Sluníčko) 

konstatovala, že v minulém roce byl problém získat děti do MŠ Sluníčka a že momentálně je ve 

školce 31 dětí z okolních obcí. 

Od 1.1.2020 nabíhá v platnost Reforma financování veřejného školství a bude zcela jinak 

postaveno financování MŠ a ZŠ. Školka dostane zaplaceny pedagogy na třídu při počtu 

minimálně v průměru 18 dětí. Optimální počet dle vyhlášky je 24 dětí na jednu třídu. Toto nové 

nastavení nám současně umožňuje snižovat počty dětí ve třídách a tudíž nebude tolik volných 

míst pro nově přijímané děti. 

Po diskusi všech přítomných došlo k hlasování, kde se hlasovalo o Variantě A – Prodloužení 

detašovaného pracoviště Hulická za cenu sníženého nájmu 20.000,- Kč měsíčně a dobu 1 roku 

tj. do 30.6.2020 – pro tuto variantu hlasovalo všech 10 členů, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 

Varianta B – Prodloužení detašovaného pracoviště Hulická za cenu sníženého nájmu 20.000,- 

Kč měsíčně a dobu 2 let tj. do 30.6.2021. Pro 8, 2 proti, nikdo se nezdržel 

Varianta C- Detašované pracoviště Hulická zavřít k 30.6.2019, smlouvu neprodlužovat. Pro 

nikdo, proti zavření 9, 1 se zdržel. 

Tento bod spolu s výsledky hlasování bude samostatně zpracován a předán Radě MČ k dalšímu 

jednání.  

Bod 1- Statut KVV    

Členům KVV byl předložen Statut KVV ke schválení. Bylo konstatováno, že budou upraveny 

pouze formální chyby a schválený statut bude předložen ke schválení na Radu MČ Praha 21. 

Hlasování o statutu: schválen 10 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel. 

Bod 3 – Stravování ve školní jídelně 

Ve školní jídelně MZŠ Polesné došlo k analýze jídelníčku v období 21.1.-22.2.2019 z pohledu 

nutričního specialisty. Analýza byla zaměřena na hodnocení množství živin pro školní a 

předškolní děti, kombinace potravin, stravitelnost, barevnost a pestrost jídelníčku, Nutriční 

specialistkou bylo doporučeno pro vedoucí školní jídelny a další vedoucí kuchařky absolvovat 

školení na sestavování jídelníčku. Dle vyjádření pí. Sochůrkové vedoucí školní jídelny pí. 
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Veselá a hlavní kuchařka půjdou na toto školení. Pí. ředitelka Sochůrková předala vedoucí 

školní jídelny informaci, jak zlepšit spokojenost s jídlem a pí. ředitelka Huttová bude 1 x 

měsíčně informovat ředitelku školy a zřizovatele o tom, zda ke zlepšení došlo či nikoliv a 

případně předá připomínky na konkrétní jídlo.  Analýza jídelníčku byla škole zaslána mailem. 

V březnu současně proběhne vaření nových jídel na zkoušku a v případě pozitivního ohlasu 

bude 1 x týdně inovace zařazována do jídelníčku. Současně byla škola vyzvána, aby na 

školních schůzkách v dubnu 2019 provedli třídní učitelé průzkum mezi rodiči, zda by byl 

zájem zvýšit hodnotu potravin – tedy ceny jednoho oběda pro žáka z důvodu zkvalitnění 

obědů a možnosti více zapojit čerstvou zeleninu (případně salátový bar). Tato informace bude 

předána zřizovateli.  

Bod 4 – Dopravní situace před II. st. MZŠ 

Bylo konstatováno, že podnět KVV k dopravní situaci, který se týká:  

1) nebezpečné dopravní situace před II. stupněm ul. Polesná 

2) nebezpečný přechod v Polesné mezi 1.a 2. stupněm 

3)  dohled policistů na přechodu před 2. stupněm  

byl předán dopravní komisi k projednání. Pí. Kozáková odpověděla takto: 

Návrh na změnu směrnosti, resp. zavedení jednosměrného provozu v ul. Polesná vzato na 

vědomí a bude předáno odborníkovi v rámci aktualizace Dopravního generelu. 

Přechod pro chodce Polesná a Starokolínská byl nově vybudován a byla osazena nová 

signalizace, stavba byla po kolaudaci uvedena do provozu a názor, že se jedná o nebezpečný 

přechod je mylný. 

V rámci rekonstrukcí místních komunikací v křižovatce Polesná a Čentická by mělo dojít ke 

stavební úpravě místa pro přecházení křižovatky. 

Podnět na osazení svislého dopravního značení parkovišť K + R bude předán na příslušný 

odbor dopravních agend MHMP. 

Městská policie HMP, ředitelství Prahy 14 nemá dostatek personálních kapacit na dohled na 

více přechodech současně a tímto přivítá dobrovolníky za účelem proškolení převádění u 

přechodu v blízkosti budov ZŠ a MŠ.  

Bod 5 - Zápisy do MŠ 

Bylo informováno o dni otevřených dveří v jednotlivých MŠ (web a Újezdský zpravodaj). 

Termíny zápisů do MŠ proběhnou ve dnech 6.5.2019 a náhradní termín 13.5.2019. 

Bod 6- Různé 

Proběhla informace o prázdninovém provozu ve školkách v MČ Praha 21: 

1.7-12.7.2019 MŠ Sluníčko 

15.7.-26.7.2019 MŠ Rohožník 
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Členka KVV pí. Mgr. Kateřina Šmatláková podala rezignaci na členství v KVV. Rada MČ bude 

nominovat nového člena, aby byl lichý počet členů. 

 

Příští termín KVV 13.3.2019, podněty zaslat na mail pí. Slavíkové. 

 

Zapsala: Ing. Jana Piknová – tajemník KVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


