
Zápis č. 7/2017 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV)  

konaného dne 7.11.2017 

 

Zahájení jednání:  17.00 hodin 
Ukončení jednání:19.30 hodin 

 

 
Účastníci jednání 
 

Přítomni: Karla Jakob Čechová, Mgr. Kateřina Šmatláková, Ing. Šárka Zátková, Mgr. 
Lucie Doležalová, Mgr. et  Bc. Alena Sochůrková,  Helena Kuprová, Bc. Markéta 
Slavíková, Mgr. Michaela Klimešová, 

 

Omluveni: MUDr. Barbora Diepoltová, Ing. Radoslava Kohoutová, Bc. Jarmila 
Havlíčková 
 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 21: 0 
 
Program jednání: 

  
1. Rekapitulace bodů z minulého jednání KVV 
2. Koncepce rozvoje MZŠ pro roky 2012-2017 a Koncepce školství MČ 2013-

2019, plnění koncepce školství 
3. Předsednictví KVV 
4. Různé 

5. Stanovení termínu dalšího jednání 
 

 
 

1. Rekapitulace bodů z minulého jednání KVV 

 
      Výsledky průzkumu SCIO – nové události / informace k otázce zveřejnění nebo     
      nezveřejnění 

 
Řídící výbor MAP odsouhlasil na svém zasedání dne 10.10 2017 nezveřejnění 
výsledků klima školy v Masarykově ZŠ.  
V souvislosti s podáním žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. byly výsledky SCIO 
zveřejněny na stránkách MČ Praha 21.  

 
      Zvuková izolace učeben ZUŠ:  

      Jaký je aktuální stav, možnosti úprav a finanční náročnost? (p. Čechová)) 
 

     Paní starostka kontaktovala ředitele ZUŠ a je zde varianta odhlučnit jednu dvoj    

  učebnu. Technik OMI ve spolupráci s ředitelem ZUŠ provede kalkulaci dle    

  navrženého materiálu na odizolování jedné stěny. Bod zůstává aktivní.   

  

 



       MAP – 1.třídy v oblasti Praha 21 
       Kde na stránkách školy je umístěn domluvený harmonogram? (p. Sochůrková) 
 

     Harmonogram akcí Masarykovy ZŠ na školní rok 2017/2018 – je v umístěn     

     v sekci plán akcí a jednotlivé akce jsou rozděleny dle měsíců 

 

- Pozemní značení v okolí školy 
o Mapa rizikových míst pro budoucí předložení RMČ (p. Zátková) 
o Nové informace? 

- Po doplnění pozemního značení v ulici Čentické jsou chybějící sloupky u retardérů 
vráceny na původní místo  

- P. Kubera byl upozorněn na časté parkování na cyklostezce v ul. Čentické a 
parkování v blízkosti přechodu mezi I. a II. stupněm 

- byla navržena instalace kamery bez možnosti napojení na kamerový systém 
MHMP 

 

- Rozšíření používání systému Bakaláři 
      V systém Bakaláři byl spuštěn a odzkoušen modul komens. Použitelnost     
       bude pouze v krizových případech. Zatím není známo, jaké budou požadavky  
       po zavedení směrnice GDPR . Bude upřesněno po provedení vstupní analýze dat,   
       kterou provádí firma pro ÚMČ Praha 21. 
 

 

                      

2. Koncepce školství MČ Masarykova ZŠ 2013-2019 a Koncepce rozvoje 
MZŠ 2012-2017 
- Končící platnost koncepce rozvoje MZŠ, nová koncepce rozvoje MZŠ 
- Inovace v koncepci školství MČ 
- Provázanost obou dokumentů a návaznost na aktuální situaci v MČ (Spolek) 
- p. Čechová, p. Sochůrková 
-  
Koncepce školství 2013-2019 MČ Praha 21 Újezd nad Lesy je střednědobým 
strategickým dokumentem vycházejícím ze Strategického plánu rozvoje MČ Praha 
21. Na zpracování koncepce školství se podílela pracovní skupina jmenovaná 
Radou městské části. Tato pracovní skupina projednala návrh koncepce s pedagogy 
ZŠ a MŠ a s veřejností na veřejném projednání. Koncepce je naplňována dle 
harmonogramu plnění koncepce a po ukončení období platnosti koncepce bude 
provedeno celkové vyhodnocení, které bude projednáno Zastupitelstvem MČ Praha 
21. 
Rok 2017 bude vyhodnocena pomocí indikátorů ředitelkou MZŠ, podkladů OŠKMA 
a místní Agendy 21 a předložen KVV na příštím jednání.  
Koncepce rozvoje MZŠ  2012–2017 bude z důvodu ukončení platnosti nahrazena 
koncepcí paní ředitelky Sochůrkové na období dalších 3 let a vyvěšena na 
stránkách školy. 
Komise KVV projednala existující dokumenty ohledně školství a doporučuje pro 

další aktuální rozvoj školství použít Strategický rámec MAP jako souhrnný 
dokument, který obsahuje komunitně nastavenou vizi, priority a cíle v oblasti 
vzdělávání do roku 2023, jehož součástí je i  tzv. Dohoda o prioritách v oblasti 
vzdělávání, která obsahuje tabulku sebraných projektových (investičních i 
neinvestičních) záměrů škol a organizací neformálního a zájmového vzdělávání.   
Na strategický rámec navazuje roční akční plán konkrétních aktivit a kroků, které 
budou plnit stanovené cíle a priority Strategického rámce MAP. Duchovní část 



rozvoje školství bude nahrazena koncepcí školství zpracovanou paní ředitelkou 
Sochůrkovou.    

 
3. Předsednictví KVV  

 
Paní předsedkyně Šmatláková podá rezignaci o ukončení působení ve funkci 
předsedkyně k 31.12 2017.  
Paní Šmatláková by ráda nabídla místo člena KVV někomu ze Spolku přátel rodičů.  

4. Různé 

     Členky KVV diskutovali o možnosti rozdělit stávající MZŠ na 2 samostatné             
     subjekty. 
     Případně výstavbu nové školy. Pí Slavíková prověří možnosti zřizovatele rozdělit   

     školu na dva samostatné a na sobě nezávislé subjekty. Případné rozdělením by    

     mohlo mít efektivnější a příznivější dopad na vývoj školy. 

 

5. Stanovení termínu dalšího jednání 

Termín příštího jednání určí tajemnice komise (leden 2018). 

 

Zapsala: Markéta Slavíková, tajemnice, 

  zápis sepsán dne 14.11.2017 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně Komise 
   
 

 
 


