
Zápis č. 1/2017 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV)  

konané dne 4.1.2017 

 

Zahájení jednání: 19.00 hodin 

Ukončení jednání: 20.30 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Mgr. Kateřina Šmatláková, Mgr. Lucie Doležalová,  Mgr. Michaela Klimešová, 

Ing. Iva Stejskalová,  Mgr. Lucie Molínová, Ph.D., Helena Kuprová, MUDr. Barbora 

Diepoltová, Mgr. Vladana Vacková, Mgr. et  Bc. Alena Sochůrková 

 

Omluveni: Karla Jakob Čechová, Ing. Šárka Zátková,  

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 21: 0 

Hosté: 0 

 

Program jednání: 

  

1. Situace na II. st. ZŠ 

2. Osvětlení u II. st. MZŠ – vchod do tělocvičny 

3. Zpráva z hloubkového šetření ČŠI v MZŠ Polesná 

4. Mateřské školy 

5. KVV – další směřování komise 

6. Různé 

7. Stanovení termínu dalšího jednání 

 

1. Situace na II. st. ZŠ 

 Informace k situaci v přístavbě II.st.ZŠ – atmosféra v dislokované části pedagogického 

sboru; paní učitelka Pěkná bohužel nedodala slíbené informace. V MZŠ Polesná došlo 

k dohodě o ustanovení specifického zástupce pro 4. a 5. třídy, neboť tyto sice formálně 

spadají pod první stupeň ZŠ, ale fyzicky se nacházejí v budově 2. stupně, což může 

vést k jistému vyčlenění těchto tříd a jejich třídních učitelů. Paní ředitelka Mgr. et Bc. 

Alena Sochůrková a paní zástupkyně Mgr. Vladana Vacková oznámily, že tento 

zástupce bude uveden do funkce již v následujícím školním roce. 

 Informace k nové třídní učitelce 4.B – nová paní třídní učitelka se velmi rychle 

zapracovala a je hodnocena kladně i rodiči i dětmi 4.B, rodiče o tomto pozitivním 

vyústění situace informovali OŠKMA 21. 

 

 

2. Osvětlení u II. st. MZŠ – vchod do tělocvičny 

 Podnět k řešení – pokračování z minulého jednání KVV 

 Podrobnější informace ze strany ÚMČ Praha 21 – byla podána žádost na Eltodo 

k výměně svítilen za ty s vyšší svítivostí a též průhledných krytů, čímž se míra 



osvětlení zvýší. Současně bude prořezán a snížen křovinový porost podél chodníku ke 

vchodu do tělocvičny MZŠ Polesná, což rovněž prosvětlí celý prostor.  

 

3. Zpráva z hloubkového šetření ČŠI v MZŠ Polesná 

 Informace o výstupech z šetření podala paní ředitelka Mgr. et Bc. Alena Sochůrková 

spolu s vedoucí OŠKMA 21, přičemž informovaly o rozsahu inspekce i zjištěních ČŠI 

z jednotlivých zkoumaných hledisek. Jednalo se o hloubkovou školní inspekci, kdy 

školu podrobili šetření 4 inspektoři po dobu 5 dnů, přičemž školu hodnotili v oblasti:  

školního klimatu, řízení školy, pedagogického procesu a vzdělávání, rovného přístupu 

ke vzdělání, školní družiny i školní jídelny. Inspekce zhodnotila školu jako 

stabilizovanou, kvalitně řízenou, s dobrou integrací specifických potřeb, konstatovali 

slabý stav IT, příliš frontální výuku s rezervami ve využití skupinové práce a 

hodnocení a sebehodnocení. 

 Celé znění zprávy je uveřejněno na webovských stránkách MZŠ Polesná. 

 

4. Mateřské školy    

 Prázdninový provoz MŠ – dohodnuta schůzka ředitelek MŠ, na níž bude tato 

problematika ještě řešena, návrh z hlediska zajištění obědů pro děti na druhých 14 dní 

v červenci (důvodem je zabezpečení každoroční výmalby a dalších nutných prací 

v kuchyni MZŠ Polesná) – dovoz jídel. Řešena též problematika zálohy, neboť mnozí 

rodiče dítě přihlásí, ale to se pak prázdninového provozu nezúčastní.  

 Snižování počtů dětí ve třídách MŠ – KVV doporučuje snížit počet dětí ve třídách MŠ 

na 26 dětí ve třídě. 

 Možnost dalšího člena komise z oblasti MŠ, zájem prověří paní předsedkyně Mgr. 

Kateřina Šmatláková; dále bude projednáno na příštím jednání KVV. 

 

 

5. Různé 

 Diskuse o přípravných třídách v MZŠ Polesná v budoucnosti, respektive zda je reálné a 

současně přínosné tyto třídy v budoucnu realizovat. 

 

6. Stanovení termínu dalšího jednání 

Příští Komise se koná ve středu 15.2. 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 13.1. 2017 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně Komise 

  dne: 16.1.2017 

 

 


