
Zápis č. 4/2017 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV)  

konaného dne 17.5.2017 

 

Zahájení jednání: 19.00 hodin 

Ukončení jednání: 20.30 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Karla Jakob Čechová, Mgr. Kateřina Šmatláková, MUDr. Barbora Diepoltová,  

Ing. Šárka Zátková, Mgr. Lucie Doležalová,  Mgr. Michaela Klimešová, Mgr. Vladana 

Vacková, Mgr. et  Bc. Alena Sochůrková, Mgr. Lucie Molínová, Ph.D., Helena Kuprová 

 

Omluveni: Ing. Eva Stejskalová, Bc. Jarmila Havlíčková 

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 21: 0 

Hosté: Mgr. Romana Howe 

 

 

Program jednání: 

  

1. Host KVV – Romana Howe 

2. Výstupy ze zápisu do MZŠ 

3. Rozdělování dětí do I. a VI. tříd 

4. Rezignace paní Mgr. Vladany Vackové 

5. Projekt MAP 

6. Dílničky pro budoucí prvňáčky 

7. KVV – směřování Komise  

8. Různé 

9. Stanovení termínu dalšího jednání 

 
 
 

1. Host KVV – Romana Howe 

 

 Paní učitelka Romana Howe vysvětlila svůj postoj k procesu vzdělávání (celkově 

špatný přístup ke vzdělávání v ČR, v 80% škol v ČR se vyučuje stejně jako 

v Masarykově ZŠ) a následoval popis vzniku konfliktu ohledně školního časopisu 

z jejího úhlu pohledu  

 

 Tento bod okomentovaly paní Ing. Šárka Zátková a paní ředitelka Mgr. et Bc. Alena 

Sochůrková. Paní Zátková apelovala na vedení školy směrem k otevřenosti, diskuzi a 

komunikaci, ať již směrem k rodičům či k žákům. Konstatovala, že je zde prostor ke 

zlepšení. Paní ředitelka navrhla pravidelný diskusní kroužek s rodiči a veřejností, který 

se dle zkušenosti přítomných v minulosti konal, ale neosvědčil se. 

 



2. Výstupy ze zápisu do MZŠ 

 Zápisy do Masarykovy ZŠ – aktuální stav, referovala paní ředitelka Mgr. et Bc. Alena 

Sochůrková. K zápisu se dostavilo 196 dětí, z toho byl u 29 dětí konstatován odklad 

povinné školní docházky, 13 dětí nebylo přijato (nesplněna podmínka spádovosti), u 7 

z nich bylo podáno proti tomuto rozhodnutí odvolání. Odvolací řízení dosud nebylo 

uzavřeno. Počet dětí vyžadujících speciální péči rovněž dosud nebyl uzavřen. Výhled 

na školní rok 2017/2018 je 6 prvních tříd po 25 - 26 žácích. Paní ředitelka také uvedla, 

že pro všechny první třídy má již zajištěny pedagogy. Paní Zátková požádala paní 

Vackovou, zda by bylo možné zveřejnit alespoň seznamy dětí rozdělených do prvních 

tříd, aby děti věděly, že budou ve třídě se svými kamarády. Paní Vacková přislíbila, že 

se budou snažit seznamy zveřejnit. 

 

3. Rozdělování dětí do I. a VI. tříd  

 Opět referovala paní ředitelka Mgr. et Bc. Alena Sochůrková; na víceletá gymnázia 

bylo z Masarykovy ZŠ přijato 25 – 30 dětí  - rozdělení pro šesté třídy se vyvine podle 

skutečného stavu počtu dětí po ukončení přijímacího (odvolacího) řízení, očekávány 

jsou tři až čtyři VI. třídy. Vedení MZŠ  se bude snažit do prázdnin vytvořit finální 

rozdělení dětí do tříd a informovat rodiče. 

 

 Z tohoto bodu vzešel podnět pro Radu Městské části Praha 21 – vzhledem k stále 

vysokému počtu dětí a naopak nedostatku pedagogických pracovníků na trhu práce 

podpořit nábor učitelů uvolněním obecních bytů a jejich nabídnutím původem 

mimopražským posilám pedagogického sboru MZŠ. 

 

4. Rezignace paní Mgr. Vladany Vackové  

 Paní zástupkyně ředitelky pro I. stupeň MZŠ Mgr. Vladana Vacková oznámila, že 

v červnu rezignuje na svou funkci v KVV, neboť opouští své místo v pedagogickém 

sboru MZŠ a odchází do zaslouženého důchodu. Paní Vacková za sebe navrhla 

náhradu – paní Ing. Radoslavu Kohoutovou, učitelku I. stupně MZŠ a též trenérku 

Školního atletického klubu a jednu z pořadatelek Běhu za újezdskou sovou. 

 

 Paní předsedkyně KVV Mgr. Kateřina Šmatláková dala hlasovat o případné budoucí 

člence KVV; z přítomných bylo 8 pro, jedna se zdržela. KVV tedy doporučuje Radě 

MČ Praha 21 jmenovat paní Ing. Radoslavu Kohoutovou členkou KVV. 

 

  

5. Projekt MAP 

 Tento bod byl spolu s vyhodnocením klimatu školy odložen na příští KVV.  

 

  



 

6. Dílničky pro budoucí prvňáčky 

 Již proběhly první dílničky pro budoucí prvňáčky v termínu 10.5.2017; od 15ti hodin 

jedna skupina, od 16ti hodin další. V těchto dvou skupinách absolvovalo dílničky 38 

budoucích prvňáčků. Následovat budou ještě dílničky 14.6.2017. O průběhu referovala 

paní ředitelka Mgr. et Bc Alena Sochůrková a paní zástupkyně Mgr. Vladana 

Vacková. Paní Ing. Šárka Zátková zhodnotila dílničky jako velmi dobře připravené a 

doporučila v této akci pokračovat i v příštích letech a vytvořit tak novou, hezkou 

tradici.  

 

7. KVV – směřování Komise  

 Tento bod byl, stejně jako bod 5., přesunut na následující jednání Komise.  

 

8. Různé 

 Zápisy do mateřských škol – referovala paní ředitelka Helena Kuprová a vedoucí 

OŠKMA 21 Mgr. Lucie Molínová, Ph.D. V letošním roce se opět podařilo umístit 

všechny děti starší tří let, z mladších pak děti, které dosáhnout tří let na podzim (září, 

říjen) 2017. Výjimkou je pouze MŠ Sedmikráska, o niž je tradičně nejvyšší zájem 

rodičů. Do této MŠ byly přijaty děti dosahující tří let v létě (přelom červenec – srpen) 

2017. Byli uspokojeni téměř všichni zájemci splňující podmínku spádovosti. 

 

 Dohoda o bodech k jednání na příští KVV:  

 Směřování a budoucnost Masarykovy ZŠ 

 Výsledky šetření klimatu školy a MAP 

 Směřování KVV, návrhy změn ve fungování KVV 

 

9. Stanovení termínu dalšího jednání 

Příští Komise se koná ve středu 14.6. 2017 v 18.00 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  26.5.2017 

 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šmatláková, předsedkyně Komise 

  dne: 31.5.2017 

 

 

Námitka paní Ing. Šárky Zátkové (k bodu 2 Zápisu): "Paní ředitelka také uvedla, že pro 

všechny první třídy má již zajištěny pedagogy." nahradit: "Paní ředitelka uvedla, že již jsou 

zajištěni učitelé pro čtyři první třídy, pro dvě třídy pedagogy řeší". 


