Zápis č. 8 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV)
Rady městské části Praha 21, konané dne 19.9. 2012

Zahájení jednání: 18:00 hodin
Ukončení jednání: 20:30 hodin

Účastníci jednání
Přítomni: Karla Jakob Čechová, Iva Hájková, Hana Kořínková, Mgr. Miroslav Kurka,
Ing. Soňa Štroufová, Mgr. Miluše Benátská, Mgr. Kateřina Šmatláková, Ing. Šárka Zátková,
Mgr. Monika Hartmanová, Ing. Eva Stejskalová
Omluveni:
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0
Hosté: 0

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rekapitulace minulého jednání KVV z dne 25. 6. 2012
Bod přesunutý z minulého jednání – návrh nových členů KVV
Bod přesunutý z minulého jednání – návrh navázání spolupráce mezi KVV a PPP pro
Prahu 3 a 9 a příslušnými SPC
Informace o dopravní koncepci MČ
Den bez aut
Koncepce školství – obsah, harmonogram, odpovědnost
Příspěvek Masarykově ZŠ
Příprava kulatého stolu ke školství
Webové stránky ZŠ
Návrh na zřízení stojanu na kola u MŠ Rohožník
Ochrana okolí školy (budova 230 a areál 1690)
Parkování u I. stupně ZŠ
Situace na parkovišti u II. stupně ZŠ
Kritéria přijímání dětí do 1.tříd ZŠ
Návrhy na program dalšího jednání
Různé

1. Rekapitulace minulého jednání KVV z dne 25. 6. 2012
Bod č. 4 – návrhy k listům opatření – úkol trvá
Bod č. 7 – odkaz na ČŠI na webových stránkách školy – úkol trvá

Bod č. 8 - zprávy, respektive protokoly HS HMP nejsou k nahlédnutí na jejich stránkách
a nelze je dle vyjádření HS HMP ani zveřejnit na stránkách školy – je třeba osobní nahlédnutí
u ředitele základní a mateřské školy – upřesnění zápisu z minulého jednání komise
Bod č. 9 výsledky hledání jiné společnosti pro možnost posouzení stravování ve ŠJ MZŠ
gastro expertem – úkol trvá

2. Návrh nových členů
Předsedkyně pí Šmatláková navrhla nové členky KVV pí Lucii Ponicovou, která pracovala
v Pracovní skupině k problematice mateřských škol a měla by zájem dále pokračovat v komisi
a paní Martinu Kubovou, učitelku mateřské školy Sedmikráska. Komise se shodla na tom, že
komise má dostatečný počet členů a zástupce za mateřské školy je pí Benátská. Pí Ponicová
bude vedena jako náhradní v případě, že by některý současný člen komise odstoupil.

3. Návrh navázání spolupráce mezi KVV a PPP (pedagogicko-psychologická poradna)
pro Prahu 3 a 9 a příslušnými SPC (speciálně pedagogická centra)
ZŠ a MŠ spolupracuje s PPP pro Prahu 3 a 9. Je zde neutěšená situace ve smyslu velkého
počtu dětí se specifickými poruchami učení a PPP určena, pro tuto oblast, pouze jedna pí
psycholožka Dr. Jüngling, která je velice vytížená, její návštěvy a vyšetření jsou nesystémové
a nárazové. MZŠ spolupracuje také s SPC v Čakovicích, kde je spolupráce podstatně lepší a
také s poradnou Praha 4, tam je též problém nesystémovosti a nárazovosti. MZŠ by chtěla
zřídit školní poradenské centrum přímo ve škole. Podle informací z MHMP není možné
financování zaměstnanců z rozpočtu kraje. Pan ředitel další informace předá pí Jakob
Čechové do 27.9.2012. Na příštím jednání se komise, na základě informací pana ředitele a pí
Jakob Čechové, dohodne, zda pana ředitele Klímu a pí Jüngling pozvat či nikoliv.

4. Informace o dopravní koncepci MČ
Z informace pí Hájkové vyplývá, že projekt Bezpečné cesty do školy, kterou zpracovala
MZŠ, měl zástupce dopravní komise p. Mach představit komisi. Bohužel tak neučinil. Nyní,
když je v komisi již vedoucí odboru životního prostředí a dopravy p. Březina, by se komise
touto situací měla zabývat. P. Březina na společné schůzce s p. ředitelem naváží spolupráci.
Další informace z jednání dopravní komise sdělí KVV pí Hájková.

5. Den bez aut
Pan ředitel informoval KVV o vyhlášeném Dni bez aut. Děti i rodiče byli informováni o celé
akci a organizaci (rodiče předávají děti učitelům na určených místech a ti společně
„pěškobusem“ odchází do školy). Vyhodnocení celé akce bude ve třídách. Pro častější
zavedení „pěškobusů“ je nutné vytvoření bezpečných cest, zajistit stanoviště, reflexní vesty a
proškolení dobrovolníků, které nabízí. Policie ČR Příprava je nutná přes zimní měsíce.

6. Koncepce školství – obsah, harmonogram, odpovědnost

Pí Hájková předložila komisi návrh obsahu Koncepce školství na rok 2013 - 2019. Do 12. 10.
2012 se mají k návrhu vyjádřit OMI, FO, řed. MZŠ, řed. MŠ a soukromá zařízení. OŠKMA21
do 24. 10. 2012 předává Koncepci členům KVV k připomínkování. Dne 14. 11. 2012
OŠKMA21 připravuje Koncepci na zasedání RMČ Praha 21, které se bude konat 20. 11 .2012
a poté bude Koncepce předložena na prosincové jednání ZMČ Praha 21.

7. Příspěvek Masarykově ZŠ
KVV vyjadřuje nesouhlas s příliš stručným vysvětlením v usnesení RMČ Praha 21 ohledně
příspěvku 80 000,- Kč na učební pomůcky pro žáky 1. tříd v usnesení ohledně dofinancování
grantu FK Újezd nad Lesy ve výši 180 000,- Kč a žádá paní radní Jakob Čechovou o přesnější
vyjádření a doplnění vysvětlení přes Újezdský zpravodaj.

8. Příprava kulatého stolu ke školství
Kulatý stůl se bude konat dne 21. 11. 2012 v sále Level od 17:30 – do 19:30 hodin. Účast
veřejnosti bude zajištěna informací v Újezdském zpravodaji, letácích ve vývěsních skříňkách,
na webových stránkách MČ a budou každému dítěti v ZŠ vloženy pozvánky do žákovských
knížek – 850 ks předat 12. 11. 2012 panu řediteli.

9. Webové stránky MZŠ
Pan ředitel informoval KVV o technických potížích se serverem, takže v současné době se
potíže odstraňují a stránky se připravují. KVV žádá o aktualizaci základních informací na
stránkách jednotlivých tříd a výmaz zastaralých informací. Požadují rozvrh hodin a pokud má
třída svoje třídní stránky, tak na ně odkaz. Dále by určitě byla vhodná větší spolupráce
s rodiči.

10. Návrh na zřízení stojanu na kola u MŠ Rohožník
Pí ředitelka informovala KVV o možnosti zřízení stojanu na kola v zahradě MŠ. Stojan by byl
bez přístřešku, za plotem a rodiče by zvonili na zvonek pouze k jedné třídě, kde by bylo
možné vrata otevřít. Pí ředitelka zjistí zájem rodičů a osloví OMI o finanční náhled. Na
příštím jednání bude KVV informovat.

11. a 13. Ochrana okolí školy (budova č.p. 230 a areál budovy č.p. 1690)
V okolí školy se schází mládež, která zde dělá šílený nepořádek a je nutné každé ráno tuto
spoušť uklidit. Pan ředitel žádá dopisem RMČ o pomoc při ochraně okolí školy v součinnosti
s Městskou policií. Dále informovala pí Stejskalová, že v odpoledních hodinách tam místní
zletilá mládež tráví spoustu času zkoušením svých starších automobilů, hlavně zrychlením z 0
na 100 km, a to jednosměrnou ulicí směrem k ZŠ Masarykova, často se otáčejí s autem
v jednosměrné ulici, vyhazují odpadky na chodník apod. Výsledek je, že děti chodící zpět ze

školy pěšky směrem na Blatov, nebo docházející na kroužky, se bojí chodit chodníkem kolem
školy. KVV podporuje žádost pana ředitele a žádá RMČ o řešení situace.

12. Parkování u I. stupně ZŠ
Pí Zátková vznesla dotaz, komu patří pás silnice u lesa v Čentické ul. u budovy I. stupně kde
jsou v současné době umístěny klády. Byla odkázána na OMI, popř. na OŽPD.

14. Kritéria přijímání dětí do 1. tříd ZŠ
Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd jsou dána ředitelem ZŠ již 4. rokem. KVV souhlasí a
podporuje kritéria, která jsou v souladu se školským zákonem, vyhláškou o spádovosti
vydanou MHMP a přáním zřizovatele.
15. Návrhy na program dalšího jednání KVV
Program bude řešen elektronicky.
16. Různé
Pan ředitel informoval KVV o nedostatečném financování plavání žáků z prostředků státního
rozpočtu. Je nutná dohoda s rodiči o financování kurzu i mzdových prostředků učitelky.
Příští jednání komise se koná 31.10. 2012 v 18:00 hodin v Masarykově ZŠ, přízemí –
klub, Polesná 1690 Praha 9 – Újezd nad Lesy.
Zapsala: Hana Kořínková, tajemnice
Zápis sepsán dne: 24. 9. 2012
Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně
Zápis ověřila dne: 24.9. 2012

