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Zápis č. 9 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) 

 konané dne 30.3.2016 

 

 

Zahájení jednání: 18:00 hodin 

Ukončení jednání: 19:30 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni:  

Mgr. Kateřina Šmatláková, Mgr. Michaela Klimešová, Ing. Šárka Zátková, Bc. Hana 

Kořínková, Mgr. et Bc. Alena Sochůrková, Mgr. Vladana Vacková, Mgr. Lucie Doležalová, 

MUDr. Barbora Diepoltová, Ing. Eva Stejskalová 

 

Omluvena: Karla Jakob Čechová, Helena Kuprová 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0 

Hosté: 0 

 

Program jednání: 

 

1. Elektronická žákovská knížka, školní řád 

2. Školní jídelna 

3. II. stupeň MZŠ 

4. Přijímací řízení do místních MŠ 

5. Různé 

6. Stanovení termínu dalšího jednání 

 

1. Elektronická žákovská knížka, školní řád 

- zavedena v MZŠ od září 2015 pro 2. – 9. ročník 

- každá známka má svoji váhu, ke které se přihlíží při celkovém hodnocení 

- učitelé přihlíží ke schopnostem a problémům jednotlivých dětí, mají spoustu možností 

děti motivovat a dát jim šanci = etika učitele  

- zápis provádí učitel maximálně do týdne 

- nutnost vysvětlení na třídních schůzkách rodičům 

- pravidla pro hodnocení jsou uvedena ve školním řádu 

 

2. Školní jídelna 

- semináře od MHMP  

- spolupráce s nutriční terapeutkou pokračují 

- projekt „Ovoce do škol“ pokračuje – státní dotace, zdarma, 1x týdně, rozděleno i do 

šk. družiny 

- spolupráce s kapkou naděje – zaplacen ozdravný pobyt 
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- znovu by měla být vyhlášena výzva k dotačnímu programu MPSV – Potravinová a 

materiální pomoc 

- úkol pí Zátkové trvá 

 

3. II. stupeň MZŠ 

- pedagogové pracují jako tým, upřednostňují zásadu důslednosti 

- nutnost svoji práci prezentovat na webových stránkách školy – v současné době jsou 

již téměř dopracované, vylaďují se detaily 

- nutnost vytvoření „standartu“ informací, který bude splňovat každá třída – možnost 

překlopení z programu „bakalář“ 

- realizace Dne otevřených dveří pro žáky 4. tříd a poté též pro rodiče – prohlídka 

odborných učeben a informace o průběhu a fungování vyučování – důležité pro další 

rozhodování o směřování vzdělávání dětí 

 

4. Přijímací řízení do místních MŠ 

- v den jednání komise probíhalo přijímací řízení do místních mateřských škol 

- k zápisu přišlo celkem 296 dětí, toto číslo vyjadřuje duplicitní zápis dětí do více nebo 

dokonce všech mateřských škol 

- I.MŠ, Čentická        68 

MŠ Sedmikráska, Lišická      98 

MŠ Rohožník, Žárovická       65 

MŠ Sluníčko, Polesná      65 

Celkový počet volných míst     139 

 

Přijímací řízení v základní škole 

- celkem       197 

- přijato       170 

- OŠD         16 

vyřízeny          4 

- nepřijato        12 

 odvolání - autoremedurou přijati      4 

- nepřišlo k zápisu       10  

- celkem 6 tříd po 28 dětech 

 

5. Stanovení termínu dalšího jednání 

Příští jednání komise se koná 11.5.2016 v 18:00 hodin v malé zasedací místnosti,  

1. patro,  ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy  

 

Zapsala: Bc. Hana Kořínková, tajemnice 

Zápis sepsán dne: 31.3.2016 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně komise 

Dne: 14.4.2016 
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