
Zápis č. 12 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV)  

konané dne 21.9.2016 

 

Zahájení jednání: 18.00 hodin 

Ukončení jednání: 19.30 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

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

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

Barbora Diepoltová 

Omluveni: Mgr. Kateřina Šmatláková, Mgr. Vladana Vacková, Mgr. et  Bc. Alena 

Sochůrková 

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 21: 0 

Hosté: 0 

 

Program jednání: 

  

1. Vedení jednání 

2. Zprávy z MZŠ (nápravná opatření po výsledku šetření ČŠI) 

3. Soutěž o kolo (návrhy na změnu pravidel) 

4. Průzkum mezi sousedními MČ – stravování dětí s dietou 

5. Inkluze 

6. Různé 

7. Stanovení termínu dalšího jednání 

 

 

1. Vedení jednání KVV 

 K. Šmatláková se omlouvá, z pracovních důvodů se nemůže účastnit 

 vedením jednání byla pověřena pí. Mgr. Lucie Doležalová 

 

2. Zprávy z MZŠ Polesná, ČŠI – rekapitulace 

 paní starostkou Karlou Jakob Čechovou byla zrekapitulována celá situace kolem 

prošetření stížností ČŠI a zhodnoceno nápravné opatření 

 KVV navrhuje a důrazně doporučuje, aby v rámci Masarykovy ZŠ došlo k delegování 

rozhodovací pravomoci paní ředitelky Mgr. et Bc. Aleny Sochůrkové týkající se 

zejména personálních záležitostí a organizace výuky na 1. stupni na paní zástupkyni 

Mgr. Vladanu Vackovou, a to z následujících důvodů; vzhledem ke vzdálenosti obou 

budov, množství žáků i zaměstnanců školy není v lidských silách jedné osoby, aby 

veškeré záležitosti řešila s dobrou znalostí „místních poměrů“ - tedy aby vůbec měla 

čas se situací zabývat bez časového tlaku a měla možnost se seznámit se všemi 



relevantními okolnostmi daného případu. Paní Mgr. Vladana Vacková má dlouholeté 

zkušenosti, zná dobře poměry na prvním stupni a je v osobním kontaktu s tamními 

pedagogy a asistenty, proto se KVV domnívá, že by přesun části pravomocí na paní 

zástupkyni byl pro fungování Masarykovy ZŠ přínosem. 

 bylo uloženo L. Molínové (vedoucí odboru OŠKMA 21) prošetření situace ve IV.B, 

případná náprava bude uložena MZŠ Polesná (pí Vacková, pí Sochůrková) 

 

 

 

3. Soutěž o kolo 

 soutěž bude nadále určena pouze pro II. stupeň MZŠ Polesná, je potřeba nově 

definovat „zlepšení“  a  zvážit jak hodnotit a odměnit děti se samými jedničkami 

 bylo uloženo L. Molínové rozeslat všem členkám KVV stávající pravidla a současně 

společně s Karlou Jakob Čechovou vytvořit návrh pravidel nových  

 

4. Průzkum mezi sousedními MČ – stravování dětí s dietou 

 paní ing. Šárka Zátková referovala o situaci v oblasti dietního stravování v MZŠ 

Polesná a také o počtu dětí s dietou v MZŠ 

 referovala též o provedeném průzkumu v okolních školách - Dubči, Uhříněvsi, 

Klánovicích, Kolodějích a Běchovicích; bylo konstatováno, že v Dubči i Uhříněvsi 

vycházejí potřebám dětí s dietou vstříc (a to dokonce za jednotnou cenu oběda), stejně 

tak v Kolodějích, kde je ZŠ zapojena do programu „Skutečně zdravá škola“, naproti 

tomu klánovická a běchovická ZŠ tento problém neřeší 

 paní ing. Šárka Zátková shrnula aktuální stav v MZŠ Polesná v porovnání s okolními 

ZŠ: MZŠ Polesná učinila zásadní pokrok, vedoucí školní jídelny paní Veselá se snaží 

vycházet potřebám dětí s dietou vstříc, vzdělává se nadále v této problematice a je 

dosti informovaná. MČ jako zřizovatel v tuto chvíli tedy nemusí do této problematiky 

víc zasahovat. 

 

5. Inkluze 

 bod přesunut na další jednání KVV – 9.11.2016 

 

6. Různé 

 problematika II. stupně MZŠ Polesná a jeho prezentace u občanů Újezda; KVV vytýká 

MZŠ Polesná nedostatky a pochybení při organizaci Dne otevřených dveří II. stupně a 

nedostatečnou prezentaci II. stupně. Rodiče žáků 4. tříd, pro které byl den otevřených 

dveří určen, poukazovali na to, že nešlo o den otevřených dveří, ale bylo jim pouze 

třídními učiteli sděleno, že se mohou přijít podívat do výuky. II stupeň nebyl při této 

akci nijak prezentován. KVV nadále důrazně žádá vedení MZŠ, aby bylo systematicky 

pracováno na představení II. stupně MZŠ veřejnosti. 

 po rekonvalescenci pí Sochůrkové a jejím návratu do školy bude uloženo vedení MZŠ 

zpracovat problematiku II. stupně a jeho pozitivního představení veřejnosti 

 



7. Stanovení termínu dalšího jednání 

Příští Komise se koná ve středu 9.11. 2016 v 18.00 hodin u paní starostky v ÚMČ 

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

 

 

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

  zápis sepsán dne 14.10. 2016 

 

Ověřila: Mgr. Lucie Doležalová, pověřená předsedkyní Komise vedením jednání 

  Dne: ……..2016 

 


