
Zápis č.2/2018 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (Kw)
konaného dne 2l.2.20l8

Zahájenijednání: 17.00 hoďn
Ukončeni jednání: 19'30 hodin

Účastnícl iednání

Přítomnl: Karla Jakob Čechová, MUDr. Barbora Diepoltová, Ing. Radoslava Kohoutová,
Helena Kuprová, Bc. Markéta Slavíková, Mgr. Michalla Klimešóvá

omluveni: Ing' Eva Stejskalová, Mgr.et Bc. Alena Sochůrková, Mgr. Lucie DoleŽďová

Přizyanízaměstnanci ÚtvtČ Praha 2l: 0
Hosté: 0

ProEram íednáaí:

Úvod - představení
Doponrčeni ze zpew Mgr. Veselé
Statut Lomise
štorre rada - informace o votbách
Št9tty - podmínky přiJetí a status minulé dlskuse na téma bezpečnosti
v okotí školek
Různé

1.
2.
3.
4,
5.

6.

l. Úvod - představení nového předsedy KVV

vzhledem k tomu, Že všechny přítomné členky KVV se zúčastnily minulého jednaní' kde se
pan Grtinwald představil, a z důvodu nepřítomnosti ostatních členek přistoupila komise
k dalšímu bodu jednání

2' Doporučení ze zprávy Mgr. Veselé

S Mer. Veselou, která se specializuje na veřejně školské právo se v průběhu prosince 2017 a
lednu 20l8 uskutečnila jednríní se zřizovatelem. ředitelkóu a pedagógy MZŠ a se zásfupci
Spolku rodičů. Na ziíkladě těchto jednání byla Mgr. Veselou navrŽená opatření pro zleišení
komunikace a nastavení spolupráce mezi jednotlivými subjekty.
gx9ta bude nadále spolupiacovat s Mgr. Ýeselou a bude sě soustředit na tvorbu strategického
dokumentu, který bude pracovat s mapou školy jako nástrojem pro moŽné změny. Bude se
jednat o akční plán, obsahujicí konkrétní cíle, postupy a termíny.
ZŤizovatel se bude aktivně věnovat novým volbám do školské rady a rozšíření počtu členů
Školské rady z 6 členů na 9 členů.



3. Statut komise

Z důvodu chybějícího Statutu komise KVV, kteým by měla být podrobněji upravena náplň
činnosti komise, připraví předseda komise ve spolupráci se všemi členy KVV návrh Statutu.
Na příštím jednání KVV bude tento návrh projednán a po odsouhlasení bude předložen RMČ
ke schválení.

4. Št ol'te rada _ informace o volbách

Vzhledem k tomu, Že v letošním roce končí funkční období zákonných zástupců,
stávajících členů Školské rady při Masarykově ZŠ a v souvislosti s návrhem na rozšíření členů
Školské rady z ó na 9 členů je nutné v souladu se školskýrn zákonem vyhlásit nové volby
ákonných zástupců a dovolit vŽdy po l zástupci za pedagogy a za zřizovatele'

Návrh harmonogramu voleb:

. Do pátku l5.ó. 2018 10:00 hodin je moŽné v kanceláři Školy předat návrhy kandidátů
do školské rady hospodářce školy.

. oslovení kandidáti a kandidáti zájemcl o práci ve Školské radě mohou své přihlášky ke
kandidatu ře odevzdávat do čtvrtk a 28.6.2018.

. Dne t.9. 2018 budou kandidáti představeni na webových stránkách školy.. Dne 20.9.20l8 proběhnou VOLBY v rámci třídních schůzek.

V této souvislosti je potřeba zrevidovat Volební řád školské rady, který byl schválen RMČ
Praha2l' dne29.5.2012. VŠem pfitomným členům byl tento Volební řád poskytnut a ostatním
bude zaslán e-mailem. Na příŠtím jednrfurí budou diskutovány návrhy na doplnění či změnu.
Vzhledem k tomu, Že Volební řád školské rady schvaluje RMČ Praha 2l bude nutné jeho
úpravu předloŽit na nejbliŽší dubnové jednání. Tento bod bude projedniín na příŠtím jednání
komise.

5. Podmínky přijímacího řízenído MŠ

Paní ředitelka Kuprová všechny přítomné inťormovala o situaci v MŠ ohledně odkladů a
přechodu do přípravné třídy a o podmínkách pro přijetí dětí do mateřských škol pro
nadchrízející školní rok 201812019' Kritéria pro přijetídětí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 20l 8_20l9:

Dítě s trvalým pobytem v obci dle sc l79, odst. 2 zákona č. 5ól/2004 Sb.' ško zákon a v posledním
roce před zahájením povl nne škoIní docházky U děti, které dovrš nejpozděj k 3 l.8.20l8včku 5 let a
děti s odkladem ne školnI děti óleté.

2. Dítě s
dovrŠí

tn'alým pobytem v obci dle $ l79, odst. 2 zákona č. 56l/2004 Sb'' Školský zákon a děti, které
ik3l.8'2018věku4let.

3 Dítě s tn'alým pobytem v obci dle $
dovrší nejpozději k 3|.8.20l8 věku
dítěte .

l79' odst. 2 zÁkona č. 5ól./2004 Sb.. školský ákon a děti, které
3 let. Při naplnění kapacity rozhoduje o přijetí dafum narození

4. Dítě s trvalýtn pobytem v obci dle $ l79
dowŠí nejpozději k 3l. 12' 2018 věku 3

kapacita MŠ naplněna 5let'ými' 4leými
datum narození dítěte.

, odst. 2 zákona č. 56112004 Sb., školský zÁkon a děti, které
let. (Tyro děti budou přijaty v MČ Praha 2l, pokud nebude
a 3-leými dětmi.) Při naplnění kapacity roáoduje o přijetí

5. Dítě s walým pobyem z jiné obce můŽebjt přijato na ákladě rozhodnutí o přijetí' a to pokud nebude
kapacita mateřské Školy naplněna dětmi s trvalým pobytem v obci MČ
letými,4-letými a dětmi, které dpryrší nejpozděj ik 3l.l2.20l8 věku 3 let.

Praha 2l, tj.dětmi ó-letými, 5-



a

Nedoporučujícím kritériem v riímci přijímacího Íízeníje kritérium sourozenec. který se jiŽ
v dané mateřské školce vzdělává'

odzáíi 2020 bude za.r'edentl přetlnostní přijínrárrí děrí trcl clrtlu lel. V případč. kcl1,br lVlŠ
přijímala t1to děti. lrudou se muSet uprar it podntírtkr r'e tříclách tak. aby;b1]lo nroŽn,, za.iistit
ptltřeb1'děti. V případě zatazeni dvouletého dítěte do..běŽné třídy" máteiske školy je třeba
sníŽit počet dětí.
Prazdnino'r'ý provoz mateřských škol (měsíc ěervenec a srpen) bude zajiště n od2' 7. do l3.
7.2018 rvíŠ sedmikráska, Lišická 1502 a dále od 16.7: do27.7 

'0l8 
i._traŠ Čenticka

2222.

o

Různé

Zapsala: Markéta Slavíková, tajemnice,

zápis sepsán dne 22.1.18

ověřil: Ing. Tomáš Grúnwald, předseda

Zápis ověřil dne 3,'Š ?"r 40+

a

a

o

lng. Zátková rezignovala na členství v KW

Pí Slavíková informovala o otevření přípravného ročníku na Masarykově ZŠ od l ' 9.
20t 8

Pí Slavíková informovďa komisi o investičních akcích, plánovaných na rok
2018 - Modernizace vstupu MZŠ Polesná, včetně zpevněných ploch na
nádvofr a oprava vstupni brány a branlry do Polesné, tělocvičny Polesná,
oplocení - protihluková stěna u ulice Staroko[nská a oplocení směrem do
ulic Polesná a Čentická dále zpracováni dispoáční studie na běŽectý tunel,
včetně stuďe areálu MZŠ. vse bude záviset na obdržené qýši investiční dotace
z rozpočtu hl' m. P.ahy. Stavební práce jsou plánovány na letní prázdniny
KW doporučuje projednat na dopravní komisi osazeni dopravního rtačeni
na křiŽovatce LiŠická x Zalešanská - upozornit na blízkost školy
Přechod Čentická x Polesná bude opraven v závislosti na klimaticlých
podmínkách, na přerostle keře v blízkosti školy bude písemně upozorněno
oŽPD

a

a

Příští jednání Lomlse se koná 26.g.2ol8 v 17.oo hod ve velké zasedací
místnosti Únač prata 2l, Staroklánovlcká 260, Prah;d: Ú]a;; *"".


