Zápis č. 2 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV)
Rady městské části Praha 21, konané dne 5.3.2012
Zahájení jednání: 18:00 hodin
Ukončení jednání: 20:00 hodin
1. Účastníci jednání
Přítomni: Mgr. Kateřina Šmatláková, Hana Kořínková, Iva Hájková, Mgr. Miroslav Kurka,
Bc. Miluše Benátská, Mgr. Monika Hartmanová, Ing. Šárka Zátková, Ing. Eva Stejskalová,
Ing. Soňa Štroufová
Omluveni: Karla Jakob Čechová
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: - - Hosté: - - 2. Program jednání
1. Informovanost komise
2. Závěry z jednání
3. Strategický plán
1. Informovanost komise
Komise jako poradní orgán RMČ Praha 21 projednala jednací řád a své připomínky předá
pí Mgr. Horké k zapracování. Dále žádá Úřad městské části o větší informovanost v oblasti
základních změn a otázek týkajících se školství v Újezdě nad Lesy a propojenost mezi
pracovní skupinou zabývající se oblastí předškolního vzdělávání. Pí Hájková seznámila členy
komise s výsledky pracovní skupiny a dalšími úkoly z nich vyplývající.
Komise se rozhodla připomínkovat zápis z jednání před schválením předsedkyně.
2. Závěry z jednání
- demografická studie – zjistit cenové nabídky a zadat zpracování s výhledem do roku
2025; pí Šmatláková zajistila kontakt na VŠE a 4.4.2012 ve 13 hodin se uskuteční
schůzka u p. starosty - zajišťuje pí Hájková
- zápis do MŠ – nutné provést analýzu v návaznosti na data z demografické studie
zpracované pro celou Prahu Magistrátem hl. města (počet dětí ve věku 3-6 let) a zjistit
preference co největšího množství rodičů:
o a) státní MŠ – od věku 3 nebo 4 nebo 5 let
o b) pouze o soukromou MŠ (hlídací centra) od věku 3, nebo 4 nebo 5 let
o c) předškolní výchova v rámci rodiny nikoliv v předškolním zařízení (rodiče
nemají zákonnou povinnost umístit své dítě v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky do předškolního zařízení. Tuto povinnost má pouze
zřizovatel, pokud se mu takové dítě do předškolního zařízení přihlásí.)
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-

-
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návrh – finanční podpora ÚMČ dětí, které se nedostaly do státní MŠ a z důvodu
zaměstnanosti rodičů musí navštěvovat soukromou MŠ; proběhla diskuse, ze které
vyplynulo, že jde o problematicky řešitelnou věc, protože část členů to považuje
za řešení potenciálně nespravedlivé (u těch, kteří ani do státní MŠ nechtějí). Dále
vyplynulo, že ÚMČ dostává dotace pouze na děti ve státních MŠ a z rozpočtu MČ
není možné podporovat ostatní děti
zpráva - soukromé MŠ nemají volnou kapacitu, zde je nutné tuto informaci ověřit
kontejnerové MŠ, možnosti a podmínky zjišťuje pí Hájková; pí Stejskalová přednesla
námitku, že někteří rodiče možná nebudou chtít do tohoto typu MŠ své děti dávat
a z následné diskuse vyplynulo, že je nutné toto mezi rodiči ověřit a zjišťovat zájem
– jaká je potřeba rodičů umístit své dítě do jakékoliv státní MŠ, tedy i kontejnerové
nebo si rodiče dokáží najít jiné alternativy
návrh na příspěvek na vzdělávání pedagogů ze ZŠ a MŠ, které je ze zákona povinné
(563/2004 Sb.), od zřizovatele; státní dotace nestačí ani na jeden seminář pro jednoho
každého pedagoga sboru za rok, pedagogové si musí poplatek hradit z vlastních zdrojů
návrh na změnu směrnice, kterou schválila RMČ o možnosti přesunu finančních
prostředků na provoz na platy za práci navíc (chybí jakákoliv motivace pedagogů
i nepedagogů dělat něco nad rámec pracovní náplně za základní plat) a ve šk. družině
by bylo nutné přijmout šatnáře, aby se předcházelo např. krádežím
pracovní schůzka členek KVV s p. ředitelem Kurkou (na žádost pana ředitele) –
nastavení společných pravidel pro všechny učitele (co od nich mohou rodiče čekat)
a nastavení oblastí, za které si učitel zodpovídá sám bez závislosti na pravidlech

3. Strategický plán
Cíl – kam se chceme dostat, co je naším cílem ve školství, jakou cestu zvolíme a jaké metody
a prostředky použijeme. Podmínky vyzněly příliš obecně a málo srozumitelně
– pí Šmatláková přeformuluje a členové komise připomínkují.
Téma příštího jednání komise.

Zapsal(a): Hana Kořínková, tajemnice
Zápis sepsán dne: 6.3.2012
Předáno k ověření dne: 6.3.2012
3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem
Zápis ověřen dne: 9.3.2012
Předseda: Mgr. Kateřina Šmatláková
(případně pověřený zástupce)
4. Termín příštího zasedání komise
Příští jednání KVV se koná 12.3.2012 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21,
Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy

