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

Rady městské části Praha 21, konané dne 22.2.2012 

 

Zahájení jednání: 18:00 hodin 

Ukončení jednání: 20:00 hodin 

 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni: Mgr. Kateřina Šmatláková, Hana Kořínková, Karla Jakob Čechová, Iva Hájková, 

Mgr. Miroslav Kurka, Bc. Miluše Benátská, Mgr. Monika Hartmanová, Ing. Šárka Zátková 

Omluveni: Eva Stejskalová, Ing. Soňa Štroufová 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: - - - 

Hosté: - - - 

 

2. Program jednání 

 

1. Seznámení s novými členy komise 

2. Strategický plán 

3. Placení kroužků v ZŠ 

 

1. RMČ Praha 21 jmenovala dne 21.2.2012 pí Ivu Hájkovou (vedoucí odboru školství, 

kultury a MA21) a Ing. Šárku Zátkovou (veřejnost) členkami KVV 

 

2. Strategický plán – zpracován na základě podnětů a názorů strategického týmu, 

kulatých stolů a veřejného fóra.   

Vzniklo 7 oblastí + podoblasti a byla zpracována analytická část = pracovní verze = 

aktivity + opatření. Podoblasti = cíle = opatření z nichž plynou realizační listy 

(spolupráce s garantem).  

Pracovní verze bude předložena zastupitelům MČ dne 16.4.2012 a poté veřejnosti 

k připomínkování. 

Nutné stanovit indikátory (měřitelnost, délka) 

Plnění strategického plánu (SP) je v akčním plánu – co občané požadují, jaké jsou 

možnosti plnění (jednotlivé kroky). 

Podklady pro práci SP – demografická studie – informace pí Šmatláková 

Kontejnerové varianty pro MŠ a ZŠ – informace pí Hájková 

Pozemky MČ vhodné pro potřeby školství – pí Čechová 

Do 2.3.2012 připomínky pro návrhovou část SP – školství (vkládat do komentářů) 

Předsedkyně navrhla pro urychlení a zefektivnění práce rozdělení komise do sekcí, 

což ostatní členové nechtěli. Bude vytvořeno uzavřené diskusní fórum pro komisi -  

urychlení práce, komunikace mezi členy a dodržení termínů – pí Šmatláková 

 

3. Placení kroužků v ZŠ převodem z účtu  

P. ředitelem dán příkaz, nutno prověřit – p. Kurka 



 

Zapsal(a): Hana Kořínková, tajemnice  

Zápis sepsán dne: 28.2.2012 

Předáno k ověření dne: 28.2.2012 

 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

 

Zápis ověřen dne: 1.3.2012 

Předseda: Mgr. Kateřina Šmatláková 

(případně pověřený zástupce) 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

 

Příští jednání KVV se koná 5.3.2012 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, 

Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 


