
Zápis č. 9 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV) 

 konané dne 2.4. 2014 

 

 

Zahájení jednání: 18:00 hodin 

Ukončení jednání: 20:00 hodin 

 

 

Účastníci jednání 

 

Přítomni: Iva Hájková, Hana Kořínková, Mgr. Miroslav Kurka, Ing. Eva Stejskalová, Mgr. 

Martina Kubová, Ing. Šárka Zátková  

 

Omluvena: Karla Jakob Čechová, Mgr. Kateřina Šmatláková, Mgr. Monika Hartmanová 

 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 0 

Hosté: 0 

 

 

Program jednání: 

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání KVV 

2. Koncepce školství – návrh harmonogramu plnění 

3. Předběžné výsledky přijímacího řízení v mateřských školách 

4. Stání pro kola u ZŠ – Způsob řešení odemykání a zamykání prostoru pro kola 

5. Různé 

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání KVV 

Přijímací řízení do základní školy pokračuje – odvolání podalo 8 rodičů, podklady pro krajský 

úřad jsou odeslané a v současné době běží lhůta; dále probíhá proces odkladů šk. docházky 

Investice pro MZŠ – 10 mil. na přístavbu školy 

 

2. Koncepce školství – návrh harmonogramu plnění 

Projednány a doplněny konkrétní informace k jednotlivým aktivitám 

 

3. Předběžné výsledky přijímacího řízení v mateřských školách 

Vydáno žádostí celkem    396 

Splněna kritéria     180 

Počet přijatých dětí     120 

Počet nepřijatých dětí       60 

 

4. Stání pro kola u ZŠ – způsob řešení odemykání a zamykání prostoru pro kola 

Stání pro kola je vybudované u budovy I. stupně Staroklánovická 230. Stanoviště má 25 míst, 

celková hodnota je 33 tis. Kč (15tis. finanční prostředky, 10tis. práce rodičů, 8tis. klíče pro 

uživatele stanoviště a zaměstnance školy – zachování průchodu uzamčenou brankou).  



V současné době škola také umožnila žákům, kteří chtějí jezdit do školy na koloběžce, že ji 

mohou v ochranném obalu ukládat ve třídách. 

 

6. Různé 

Veřejné fórum dne 23.4.2014 v Levelu od 18:00 hodin 

 

 

Příští jednání komise se koná 21.5.2014 v 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti  

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

 

Zapsala: Hana Kořínková, tajemnice 

Zápis sepsán dne: 4.4.2014 

 

Ověřila: Iva Hájková, vedoucí OŠK/MA21 z důvodu omluvené nepřítomnost předsedkyně 

komise 

Zápis ověřila dne: 7.4.2014 

 

 

 

 

 

 


