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

 konané dne 8. 1. 2014 

 

 

Zahájení jednání: 18:00 hodin 

Ukončení jednání: 20:00 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Karla Jakob Čechová, Iva Hájková, Hana Kořínková, Mgr. Miroslav Kurka,  

Mgr. Kateřina Šmatláková, Ing. Šárka Zátková, Ing. Eva Stejskalová, Mgr. Martina Kubová 

 

Omluvena: Mgr. Monika Hartmanová  

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0 

Hosté: 0 

 

 

Program jednání: 

 

1. Nový člen KVV 

2. Výroční zpráva KVV za rok 2013 

3. Zápis do Masarykovy ZŠ 

4. Zápis do MŠ 

5. Investice do Masarykovy ZŠ v roce 2014 

6. Prázdninový provoz MŠ 

7. Cíle KVV pro rok 2014 

8. Různé 

 

1. Nový člen KVV 

Předsedkyně komise představila a přivítala novou členku Mgr. Martinu Kubovou. 

 

2. Výroční zpráva KVV za rok 2013 

Předsedkyně předložila výroční zprávu za rok 2013. Zpráva byla zpracovaná velice pěkně, 

stručně a přehledně a byla přijata bez připomínek. 

 

3. Zápis do Masarykovy ZŠ 

Zápis proběhne 16. a 17.1.2014. Na školské radě byla probírána kritéria přijímacího řízení. Na 

ní bylo dohodnuto, že přijímat se budou děti s trvalým pobytem v Újezdě nad Lesy a při 

přihlášení více dětí, nad povolenou kapacitu, se bude přihlížet k trvalému pobytu alespoň 

jednoho rodiče v Újezdě nad Lesy. V zápise z jednání školské rady je toto uvedeno jako 

„pomocné kritérium“ s tím, že informace o tomto kritériu bude uvedena na webu školy a 

v Újezdském zpravodaji (informace uvedena není). Ředitel školy vysvětlil komisi, v jakém 

případě bude sledován pobyt rodiče dítěte, a to v případě překročení kapacity 980 žáků na 



škole. Považuje zápis ze školské rady v tomto bodě za špatně formulovaný, proto bude 

kontaktovat předsedu školské rady, aby byl zápis upraven. 

 

4. Zápis do MŠ 

Komise vzala na vědomí termíny zápisů v mateřských školách v rámci přijímacího řízení na 

šk. rok 2014/2015 a kritéria pro přijetí – trvalý pobyt dítěte v Újezdě nad Lesy a alespoň 

jednoho rodiče, dítě rok před vstupem do základní školy, dítě s celodenní docházkou, dítě 3 

leté. 

 

5. Investice do Masarykovy ZŠ v roce 2014 

Pí Čechová informovala komisi o investičních akcích plánovaných na rok 2014 – 

rekonstrukce školní jídelny na II. stupni, elektroinstalace v MŠ Rohožník, zateplení MŠ 

Sedmikráska, odvodnění parku před školou. V případě získání dalších prostředků – investice 

směřující k navýšení kapacity MZŠ. 

 

6. Prázdninový provoz mateřských škol (měsíc červenec a srpen) 

Prázdninový provoz bude od 30.6. do 11.7.2014 a zajistí ho MŠ Sluníčko se všemi 4 třídami. 

Stravování zajistí pracovnice šk. jídelny I. stupně a dovoz sociální odbor ÚMČ Praha 21. Dále 

MŠ Sedmikráska se dvěma třídami v budově se školní jídelnou. Na druhé budově budou 

probíhat stavební práce – zateplení objektu 

V MŠ Rohožník bude v době hlavních prázdnin provedena rekonstrukce elektroinstalace. 

V případě velkého zájmu rodičů o prázdninový provoz a překročení kapacity jednotlivých 

škol, bude otevřena ještě MŠ Rohožník. 

1.MŠ zajišťovala provoz v loňském roce, z toho důvodu bude letos uzavřena. 

KVV bere na vědomí informaci ředitelek ohledně chystaných rekonstrukcí a o prázdninovém 

provozu. Dle zájmu rodičů bude provoz MČ v březnu upřesněn. 

 

7. Cíle KVV pro rok 2014 

 Dohled nad plněním opatření v Koncepci školství 

 Řešení kapacity ZŠ dle výsledku lednového zápisu (snaha o udržení průměrného počtu 

dětí ve třídách ZŠ dle současného stavu, tj. do 26) 

 Zaměřit se na oblast prevence sociálně nežádoucího a rizikového chování v ZŠ 

  

8. Různé 

a) Dotazníkovou formou ředitel ZŠ zjistí počet dětí s bezlepkovou dietou, podmínky pro 

vaření těchto jídel, které by bylo nutné zahrnout do projektu rekonstrukce školní 

jídelny na II. stupni. Ředitel bude komisi informovat na příštím jednání. 

b) Ředitel ZŠ na příštím jednání komise podá informaci k požadavku na úpravu rozvrhu 

v rámci tělesné výchovy – přecházení mezi budovami. 

c) Ředitel ZŠ bude na příštím jednání informovat komisi o tom, jaké srovnávací testy 

jsou na škole realizovány a s jakými výsledky. 

d) Ředitel školy bude na příštím jednání informovat komisi o preventivních programech, 

které jsou na škole realizovány. 

 

 



 

 

 

Příští jednání komise se koná 12.2.2014 v 18:00 hodin v malé zasedací místnosti  

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

 

Zapsala: Hana Kořínková, tajemnice 

Zápis sepsán dne: 9.1.2014 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně 

Zápis ověřila dne: 9.1.2014 

 

 

 

 


