
Zápis č. 2/2017 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV)  

konaného dne 15.2.2017 

 

Zahájení jednání: 19.00 hodin 

Ukončení jednání: 21.00 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Karla Jakob Čechová, Ing. Šárka Zátková, Mgr. Lucie Doležalová,  Mgr. Michaela 

Klimešová, Ing. Eva Stejskalová, Mgr. Vladana Vacková, Mgr. et  Bc. Alena Sochůrková,  

Mgr. Lucie Molínová, Ph.D., Helena Kuprová   

 

Omluveni:, Mgr. Kateřina Šmatláková, MUDr. Barbora Diepoltová 

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 21: 0 

Hosté:  Bc. Jarmila Havlíčková, Mgr. Hana Jančová 

 

 

Program jednání: 

  

1. Představení paní Bc. Jarmily Havlíčkové 

2. Kraje pro bezpečný internet 

3. Podpora čtenářské gramotnosti 

4. Školní časopis MZŠ Polesná 

5. Mateřské školy – zápisy a prázdninový režim 

6. Směřování KVV 

7. Stanovení termínu dalšího jednání 

 

1. Představení paní Jarmily Havlíčkové 

 Paní Bc.Jarmila Havlíčková z MŠ Sluníčko, která byla na základě požadavku KVV 

pozvána tajemnicí na toto jednání jako host a současně jako potenciální posila KVV za 

MŠ, se všem přítomným členkám představila. Všechny přítomné členky Komise se 

shodly, že by byla platnou členkou KVV. Tajemnice KVV požádá Radu MČ Praha 21 

o jmenování nové členky KVV. 

 Hlasování: 8 pro  /  0 proti 

 

2. Kraje pro bezpečný internet 

 Základní informace o zapojení škol ve správním obvodu MČ Praha 21, s důrazem na 

Újezd nad Lesy, respektive zapojení MZŠ Polesná, podala paní ředitelka Mgr. et Bc. 

Alena Sochůrková, byly doplněny tajemnicí Komise.  

 Do budoucna – bude-li program opět vyhlášen - bude zapojení MZŠ Polesná uvedeno 

na webu MZŠ, aby byli o této aktivitě informováni i rodiče žáků.  



 OŠKMA 21 zajistí informování o KPBI širší veřejnosti, prostřednictvím webu MČ a 

Zpravodaje, a také předá informace SPCCH a KAS. 

 

3. Podpora čtenářské gramotnosti 

 Paní Mgr. Lucie Doležalová informovala KVV o schůzce s knihovnicemi naší 

knihovny (v rámci projektu MAP)  a o možnostech, jak posílit spolupráci mezi MZŠ a 

knihovnou MČ Praha 21a také, jak zvýšit informovanost o nových knihách.  Rovněž 

požádala MČ o informace týkající se rozpočtu knihovny, které paní Mgr. Lucie 

Molínová, PhD slíbila dodat. 

 Byla navržena spolupráce knihovny s knihkupcem panem Váchou ohledně doplnění 

povinné literatury pro děti II. stupně ZŠ a studenty gymnázií a rovněž spolupráce 

s vyučujícími českého jazyka z MZŠ Polesná - v knihovně navrhne a projedná 

OŠKMA 21. 

 Bylo taktéž navrženo uveřejňovat na webu MČ a ve Zpravodaji „měsíční přírůstky“ – 

taktéž v knihovně i v redakci navrhne a projedná OŠKMA 21. 

 

4. Školní časopis MZŠ Polesná    

 Situaci ohledně školního časopisu MZŠ Polesná popsaly KVV paní ředitelka Mgr. et 

Bc. Alena Sochůrková a host jednání – paní učitelka Mgr. Hana Jančová. Jednalo se o 

reakci na článek v časopise Respekt. Mgr. Lucie Doležalová se ohradila proti pozvání 

hosta bez předchozího informování členek KVV, což je v rozporu s dosavadními 

zvyklostmi. Zároveň uvedla, že kdyby o této skutečnosti věděla předem, trvala by na 

pozvání paní učitelky Mgr. Romany Howe, aby se KVV dozvěděla co nejvíce  

informací od obou stran. Dále několikrát protestovala proti způsobu, jakým paní 

učitelka Mgr. Hana Jančová líčila situaci kolem školního časopisu. Z pohledu paní 

Mgr. Doležalové a některých dalších členek Komise se v líčení paní učitelky Jančové 

projevily názory a komentáře negativního vyznění, které jimi byly vnímány jako 

nevhodné, neboť za dané situace nebylo možné posoudit, do jaké míry se jedná o 

věcnou kritiku, a to z důvodu nepřítomnosti paní učitelky Howe i z důvodu 

nedostatečných podkladů pro zhodnocení. Mgr. Lucie Doležalová se dotázala paní 

ředitelky Mgr.et Bc. Aleny Sochůrkové na některé v článku publikované výroky – 

např. „Komu ta škola nevyhovuje, může dát dítě jinam. Nebo jít učit jinam.“, který 

považovala za velmi nešťastný a poškozující pověst školy. Paní ředitelka Sochůrková 

prohlásila, že nic takového neřekla. I v dalších bodech označily zaměstnankyně školy 

článek za zmanipulovaný, informace za překroucené, neodpovídající realitě. 

Vzhledem k povaze této kauzy, nepřítomnosti druhé strany (paní Romany Howe) a 

také při neseznámení se s výpověďmi samotných žáků nemohla KVV zhodnotit 

objektivitu článku a vydat k němu jednoznačné stanovisko. Do diskuze se zapojila 

paní Mgr. Eva Stejskalová, která podotkla, že nelze všechny aspekty shrnout do 

jednoho celku. Je zapotřebí rozlišovat tři linie a řešit je samostatně. První je článek 

v časopise Respekt, další je pověst školy a třetí je samotný vývoj událostí ohledně 

školního časopisu. Dále předložila paní Stejskalová podnět k jednotnému stanovisku, 

zda na článek v časopise Respekt reagovat či nikoli, a pokud ano, jakou formou. 



 V dalším jednání se tedy KVV pokusila zaměřit na „minimalizaci“ škod, které 

uveřejněný článek na pověsti školy napáchal. V tomto bodě se komise shodla na 

závěru, že na tento článek nebude dále reagovat, neboť další medializace by působila 

pouze kontraproduktivně. Nicméně neshody nastaly v tom, zda článek poškodil či 

nepoškodil pověst školy. Paní starostka Karla Jakob Čechová tvrdila,  že naše škola 

má  pověst srovnatelnou se školami v okolních městských částech, a že článek je na 

první pohled nevěrohodný. Paní ředitelka Sochůrková uvedla, že pověst školy nelze 

dobře ovlivnit. S tím vyjádřila nesouhlas paní Šárka Zátková, která dlouhodobě 

apeluje na zlepšení pověsti druhého stupně. Rovněž další členky KVV vyjádřily 

nespokojenost s pověstí druhého stupně. 

 MZŠ Polesná bylo doporučeno výhledově obnovit vydávání školního časopisu, ovšem 

pod dohledem redakční rady, nikoliv pouze jednoho pedagoga. 

 Paní ředitelkou Mgr. et Bc. Alenou Sochůrkovou byly definovány cíle vycházející 

z kritiky uveřejněné ve školním časopise: posun k otevřenosti a také podpora dalšího 

vzdělávání pedagogů MZŠ Polesná, které by mělo vést k větší podpoře projektové 

výuky. Tento způsob výuky následně zvýší schopnost žáků prezentovat sebe i školu a 

zodpovědně se spolupodílet na vytváření obrazu školy. 

 Všem členkám KVV bylo přislíbeno rozeslání obou verzí inkriminovaného časopisu, 

aby mohly samy posoudit existenci či neexistenci ev. míru cenzury ze strany vedení 

MZŠ Polesná. (rozesláno dne 21.2.2017) 

 

 

5. Mateřské školy   

 Prázdninový provoz MŠ byl dohodnut na schůzce ředitelek MŠ s OŠKMA 21 (letošní 

léto jej zajistí 1.MŠ a MŠ Sluníčko, v tomto pořadí), stejně tak zápis, který byl určen 

jednotně na 3.5. 2017. Nahlížení do spisu a rozhodnutí již vyhlásí každá MŠ 

individuálně.  

 

6. Směřování KVV 

 Členky KVV se do příštího jednání zamyslí nad budoucím směřováním KVV. 

 

7. Stanovení termínu dalšího jednání 

Příští Komise se koná ve středu 29.3. 2017 v 19.00 hodin ve velké zasedací místnosti  

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

 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Molínová Ph.D., tajemnice, 

  zápis sepsán dne 21.2. 2017 

 

Ověřila: Mgr. Lucie Doležalová, zastupující předsedkyni Komise 

  dne: 7.3.2017 


