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Zápis č. 8 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) 

 konané dne 24.2.2016 

 

 

Zahájení jednání: 18:00 hodin 

Ukončení jednání: 19:30 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni:  

Mgr. Kateřina Šmatláková, Karla Jakob Čechová, Mgr. Michaela Klimešová, Ing. Šárka 

Zátková, Bc. Hana Kořínková, Mgr. et Bc. Alena Sochůrková, Mgr. Vladana Vacková, Mgr. 

Lucie Doležalová, Helena Kuprová  

 

Omluvena: MUDr. Barbora Diepoltová, Ing. Eva Stejskalová 

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0 

Hosté: 0 

 

Program jednání: 

 

1. Zprávy z RMČ 

- nové složení RMČ, oblasti působnosti jednotlivých radních 

- hlavní oblasti zájmu nové RMČ z pohledu školství v Újezdě nad Lesy  

(pí Jakob Čechová) 

2. Zprávy z Masarykovy ZŠ 

- současná situace ve vedení MZŠ po 1. pololetí 

- přístavba MZŠ 

- výsledky ze zápisu do 1. tříd na šk. rok 2016/17 

- nové složení Školské rady 

- potřeba pomoci a podpory ze strany KVV 

(pí Sochůrková, pí Vacková, pí Jakob Čechová) 

3. Aktuální témata 

- čemu je třeba se věnovat z pohledu nové RMČ 

(pí Jakob Čechová, všichni) 

4. Různé 

5. Stanovení termínu dalšího jednání 

 

1. Zprávy z RMČ 

- nové složení RMČ, oblasti působnosti jednotlivých radních 

- hlavní oblasti zájmu nové RMČ z pohledu školství v Újezdě nad Lesy  

Nové složení RMČ: 

Starostka: Karla Jakob Čechová /TOP09/ 
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Místostarosta: RNDr. Pavel Roušar /Otevřený Újezd/ 

Místostarosta: Jan Slezák /ČSSD/ 

Radní: MUDr. Jaroslav Jeníček CSc. /Svobodní/ 

Radní: RNDr. Jitka Jenšovská /Pro Prahu/ 

 

Kompetence: 

Karla Jakob Čechová – školství, kultura a spolky, bezpečnost a veřejný pořádek 

RNDr. Pavel Roušar – místní Agenda 21, informatika, územní rozvoj, rozvoj veřejné správy, 

majetek a investice, cyklodoprava a strategický rozvoj MČ 

Jan Slezák – doprava, finance a VHČ 

MUDr. Jaroslav Jeníček CSc. – sociální a zdravotní politika, senioři, Újezdský zpravodaj 

RNDr. Jitka Jenšovská – životní prostředí, sport, mládež a volnočasové aktivity 

 

Školství – priority: 

Dokončení přístavby Masarykovy ZŠ 

Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků 

Zachování a podpora Školního poradenského pracoviště 

 

2. Zprávy z Masarykovy ZŠ 

- současná situace ve vedení MZŠ po 1. pololetí 

- přístavba MZŠ 

- výsledky ze zápisu do 1. tříd na šk. rok 2016/17 

- nové složení Školské rady 

- potřeba pomoci a podpory ze strany KVV 

Zástupci ředitelky školy:  

Mgr. Vladana Vacková – I. stupeň 

PaedDr. Marie Hlaváčková – II. stupeň 

Mgr. Miroslav Kurka – volnočasové aktivity 

 

Změny v oblasti personalistiky – rozvázání pracovního poměru s bývalou ekonomkou školy. 

Nastavení nových pravidel pro další směřování a rozvoj školy. 

Napravit a dát do souladu ekonomickou oblast se současnou metodikou účetnictví a aktuální 

legislativou. 

 

Návrh pí ředitelky na odtržení školní jídelny od základní školy a vytvořit samostatný právní 

subjekt. 

Dietní stravování – pí Zátková provede průzkum ve školních jídelnách v okolních MČ 

ohledně dietního stravování, nutné proškolení pracovníků školní jídelny – správný nákup 

potravin, efektivita objednávání a vaření. 

Pí Kumžáková na MHMP připravuje pro pracovníky šk. jídelen semináře s praktickou 

ukázkou vaření, pí Kořínková zjistí, zda připravuje i semináře zaměřené na dietní stravování. 

MZŠ provede průzkum mezi rodiči, kolik dětí má dietu a jakou – tř. schůzky, dotazník. 

 

Zápis do 1. tříd: 

Celkem se dostavilo 197 dětí 

Přijato bylo 168 dětí 
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Nepřijato 9 dětí z důvodu jiného trvalého bydliště než je Újezd nad Lesy, 2 odhlášeni, 1 se 

přistěhoval, 1 má již ve škole sourozence, 2 se odhlásily. 

Stále probíhají odklady školní docházky – vyšetření v pedagogicko-psychologických 

poradnách. 

Dle poskytnutého seznamu z registru Ministerstva vnitra se k zápisu nedostavilo 11 dětí. 

Škola vyčká do konce měsíce března na oznámení o přijetí do jiné školy. 

 

Školská rada: 

Předseda: Mgr. Květoslava Bělohubá 

Člen:  

- zástupce zřizovatele: Karla Jakob Čechová 

                        Mgr. Zdena Soukupová 

- zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Květoslava Bělohubá 

                   Mgr. Kateřina Nádvorníková 

- zákonný zástupce dítěte: Petra Brožová 

Radka Hofmannová 

 

Potřeba podpora a pomoci ze strany KVV:  

Účelová dotace pro elektronické vybavení školy – výměna kopírek, obnova počítačové 

učebny. 

 

Z MHMP  přidělena dotace: 

- kotelna v MZŠ -  5 mil. Kč  

- kotelna MŠ Rohožník – 2 mil. Kč 

 

3. Aktuální témata 

- čemu je třeba se věnovat z pohledu nové RMČ 

Terénní úpravy před budovou II. stupně MZŠ. I.MŠ se zapojila do výzvy „Zahrada života“, 

garantem je pí Jakob Čechová. 

 

4. Různé 

Náměty na příští jednání: 

- kvalita II. stupně MZŠ 

- pořadník dětí do jiné školy od II. stupně 

- více pozitivních informací na webových stránkách školy 

- najít způsob, jak zvrátit přetrvávající názor veřejnosti Újezda nad Lesy na kvalitu 

výuky a atmosféru druhého stupně, názor, který byl možná v minulosti oprávněný, 

ale již dávno je situace diametrálně odlišná - a veřejnost o tom musí dostat 

informace 

 

5. Stanovení termínu dalšího jednání 

Příští jednání komise se koná 30.3.2016 v 18:00 hodin v Masarykově základní škole, 

Staroklánovická 230, I. stupeň 

 

Zapsala: Bc. Hana Kořínková, tajemnice 

Zápis sepsán dne: 29.2.2016 



4 

 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně komise 

Dne: 2.3.2016 

 

 

 

 

 

 

 


