
1 

 

 

Zápis č. 3 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) 

 konané dne 11.3. 2015 

 

 

Zahájení jednání: 18:00 hodin 

Ukončení jednání: 19:30 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni:  

Mgr. Kateřina Šmatláková, Jaroslava Punová, MUDr. Barbora Diepoltová, Michaela 

Klimešová, Ing. Šárka Zátková, Hana Kořínková, Mgr. Miroslav Kurka, Ing. Eva Stejskalová, 

Mgr. Vladana Vacková  

 

Omluvena: Karla Jakob Čechová 

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0 

Hosté: 0 

 

Program jednání: 

1. Harmonogram plnění koncepce školství 2013 – 2019 – plnění v roce 2015 

2. Školský zákon – novelizace 

3. Budoucnost školního poradenského pracoviště 

4. Minimální standard bezpečnosti (metodické doporučení MŠMT) a související dotační 

program 

5. Školská rada 

6. Tvorba rezervy v místních MŠ pro sociálně znevýhodněné děti 

7. Informace na web stránkách MČ 

8. Cíle pro rok 2015 

9. Různé 

10. Stanovení termínu dalšího jednání 

 

1. Harmonogram plnění koncepce školství 2013 – 2019 – plnění v roce 2015 

Opatření plánovaná v Koncepci školství na rok 2015 a možnost jejich reálného naplnění 

vzhledem k rozpočtu MČ – v současné době není schválen rozpočet MČ 

 Proškolení jednoho pedagoga v každé MŠ – kurz logopedického asistenta – v I.MŠ 

dokončuje pedagog studium, ostatní MŠ již log. asistenta mají 

 Investice do vybavení školních zahrad MŠ – v plánu MŠ Rohožník 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků – finanční částka v návrhu rozpočtu 

 Besedy s rodiči budoucích žáků 1. tříd – probíhají 

 Zlepšování technického vybavení škol – internet, datové propojení 

 Zlepšování technického vybavení škol – IT specialista 
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 Vybudování zabezpečených stanovišť pro kola u obou budov MZŠ – vybudován již u 

budovy 1. st. 

 Osvětové akce, hlídání na přechodech – nutnost zabezpečení přechodu v ulici Polesné 

 Rozšíření sociálních zařízení, šaten a návazných prostor – bude řešeno v rámci akce 

Přístavba MZŠ 

 Zřízení funkce recepční v obou budovách – zřízeno 

Přehled opatření, jejichž realizace je ohrožená nebo dokonce nemožná - přesunuto na příští 

jednání komise 

Přehled opatření, jejichž realizace je možná – přesunuto na příští jednání komise 

 

2. Školský zákon – novelizace 

Novela školského zákona je již schválena Parlamentem a kromě jiného obsahuje v § 16 

Podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Takové dítě, 

žák, student potřebuje poskytnutí podpůrných opatření, kterými se rozumí nezbytné úpravy ve 

vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo 

jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními 

vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a 

školským zařízením. 

Podpůrná opatření spočívají kromě dalších tyto: 

 poradenské činnosti školy a šk. poradenského zařízení 

 úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, zabezpečení výuky 

předmětů speciálně pedagogické péče 

 použití kompenzačních pomůcek 

 vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 

 využití asistenta pedagoga 

 

3. Budoucnost školního poradenského pracoviště 

Vzhledem k této novele školského zákona komise vzdělávání a výchovy velmi doporučuje 

RMČ zachovat školní poradenské pracoviště 

 

4. Minimální standard bezpečnosti (metodické doporučení MŠMT) a související 

dotační program 

MŠMT vydává metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů – Minimální 

standard bezpečnosti – jehož cílem je podat přehled doporučených opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v budovách a areálech škol a šk. zařízení. 

MŠMT vyhlásí dotační program „Podpora zabezpečení škol a šk. zařízení“. Tento program 

bude zveřejněn na webových stránkách ministerstva. 

Informace bude předána také ředitelkám mateřských škol. 

 

5. Školská rada 

Předseda školské rady Masarykovy ZŠ MVDr. Tomáš Vlach a člen ŠR Jan Slezák podali 

RMČ rezignaci. RMČ jmenovala na funkční období 3 let dle školského zákona dva zástupce 

za zřizovatele – Mgr. Zdenka Soukupová a Karla Jakob Čechová 

 

6. Tvorba rezervy v místní MŠ pro sociálně znevýhodněné děti 
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Komise vzdělávání a výchovy doporučuje RMČ systémově vytvářet rezervu v rozpočtu na 

mimořádné nenadálé životní situace pro děti předškolního věku na podporu jejich umístění do 

předškolního zařízení v závislosti na doporučení OSV. 

 

7. Informace na webu MČ – KVV (zápisy, apod.) 

Vysvětlení posloupnosti - zasedání komise, zápis, předložení na jednání RMČ, vyvěšení na 

web stránkách MČ 

 

8. Cíle pro rok 2015 

KVV při svých jednáních vychází z Koncepce školství. 

 

9. Různé 

 Informace ředitele MZŠ o činnosti vrátných v obou budovách  

 Informace ředitele MZŠ o elektronických žákovských knížkách 

 Informace ředitele MZŠ o intenzivní práci nutričního terapeuta – vytvořen edukační 

program pro žáky, pedagogy, vedoucí a pracovníky ŠJ, pedagogy i rodiče 

 Informace o Oslavách 70. výročí konce 2. světové války MČ Praha ve spolupráci 

s Muzejní radou a Masarykovou základní školou 

 Informace o problému tří schodů u křižovatky Polesná x Starokolínská – bezpečnost 

dětí docházejících do základní školy – KVV doporučuje RMČ řešit situaci 

 

10.  Stanovení termínu dalšího jednání 

 

Příští jednání komise se koná 15. 4. 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře, 

ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Zapsala: Hana Kořínková, tajemnice 

Zápis sepsán dne: 13.3.2015 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně komise 

Dne: 19.3.2015 

 

 

 

 

 

 

 


