
Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) 

Rady městské části Praha 21, konané dne 6. 11. 2013 

 

 

Zahájení jednání: 18:00 hodin 

Ukončení jednání: 19:30 hodin 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Mgr. Kateřina Šmatláková, Mgr. Miroslav Kurka, Mgr. Monika Hartmanová, Ing. 

Šárka Zátková, Iva Hájková  

 

Omluveni: Karla Jakob Čechová, Hana Kořínková, Mgr. Miluše Benátská, Ing. Eva 

Stejskalová  

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0 

Hosté: 0 

 

Program: 

1. Informace ze ZMČ ve vztahu ke Koncepci školství 

2. Navýšení kapacity MZŠ 

3. Stání pro kola u ZŠ 

4. Odstoupení pí Benátské z KVV 

5. Kritéria pro přijetí do 1. třídy ZŠ 

6. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy HMP 

7. Různé 

 

1. Informace ze ZMČ ve vztahu ke Koncepci školství 

ZMČ Praha 21 schválilo na svém jednání 14. 10. 2013 Koncepci školství, která je uveřejněna 

na webu MČ Praha 21. Úkolem komise bude sledovat a vyhodnocovat plnění koncepce. 

 

2. Navýšení kapacity MZŠ 

Rada MČ Praha 21 schválila podání žádostí o navýšení kapacity žáků od 1. 9. 2014 se 

zápisem do školského rejstříku ze současných 900 na 980 na základě kladného vyjádření 

hygieny bez nutnosti provést stavební úpravy. Další žádost byla podána na cílovou kapacitu 

1300 žáků ve škole, 1600 strávníků, 600 žáků v družině a 200 žáků ve školním klubu. Zde již 

musí dojít ke stavebním úpravám, tj. rozšíření kapacity školní kuchyně a přístavba o 4 třídách 

kontejnerového typu s dalšími návaznými prostorami. Pokud MHMP poskytne finanční 

prostředky, realizace bude uskutečněna ve druhé polovině tohoto školní roku. 

Komise diskutovala nad možným uzavřením školní kuchyně ještě před letními prázdninami, 

protože do 15. 8.2014 je nutno dodat na MHMP k zápisu do školského rejstříku kladné 

vyjádření hygieny a kolaudační rozhodnutí. Více podrobností bude známo po zpracování 

projektu, jehož zadání provede Odbor majetku a investic (OMI). 



 

3. Stání pro kola u ZŠ 

Ředitel školy sdělil, že každé ráno školník v 7:25 h. školní prostor pro uložení kol odemyká a 

v 7:55 h. zamyká, následně pak v 11:30 odemyká a družina v 17:00 hodin zamyká. Stání bylo 

vybudováno za 15 000 Kč z financí MČ Praha 21 a ze sponzorství rodiče bývalého žáka. 

V současné době o stání není zájem. 

 

4. Odstoupení pí Benátské z KVV 

Ředitelka MŠ Rohožník nastoupila na mateřskou (rodičovskou dovolenou), proto požádala o 

ukončení své funkce v KVV. Rada MČ pověřila jejím zastupováním ve vedení MŠ dosavadní 

zástupkyni MŠ paní Ivetu Průšovou.  

KVV hlasovala o navržených nových členech: Jana Cenkrová, ředitelka I. MŠ a Mgr. Martina 

Kubová, učitelka MŠ Sedmikráska. Komise se shodla, že Radě MČ doporučí jmenovat paní 

Mgr. Martinu Kubovou za nového člena KVV. 

 

5. Kritéria pro přijetí do 1. třídy ZŠ 

Komise doporučuje řediteli školy stanovit pouze jedno kritérium, tj. trvalý pobyt dítěte 

v Újezdě nad Lesy s tím, že ředitel školy má pravomoc v ojedinělých a závažných případech 

udělit výjimku. 

 

6. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy HMP 

Komise zkonstatovala, že tento dokument nemá na školství v naší MČ až takový vliv a není 

v ní nic zásadního pro fungování našeho školství. 

 

7. Různé 

- Ředitel ZŠ zpracuje a předá na OŠKMA21 „projekty“ pro 1) pořádání akce ZŠ k 80. 

výročí vzniku ZŠ, 2) zřízení funkce recepční a 3) zřízení funkce správce školního 

hřiště s termínem do konce listopadu 2013. Bude v nich uveden popis zřízení, 

fungování, finanční náročnost, spoluúčast MČ a v jaké formě atd. 

- Ředitel školy doloží na OŠKMA21 výroční zprávu za školní rok 2012/2013 

schválenou školskou radou. 

- V průběhu prosince 2013 obdrží KVV návrh kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání od ředitelek MŠ. Komise následně vydá pro ředitelky doporučující 

stanovisko.  

 

Příští jednání komise se koná 8. 1. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti  

v přízemí, ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Zapsala: Iva Hájková 

Zápis sepsán dne: 7. 11. 2013 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně 

Zápis ověřen dne: 8. 11. 2013 


