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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

KOMISE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 
STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16  PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA@PRAHA21.CZ 

VÁŠ DOPIS ČJ:   

 

 

Městská část Praha 21 

Staroklánovická 260 

190 16  Praha 

ZE DNE:  

NAŠE ČJ.: UMCP21/16943/2019 

SPIS. ZN.:  

VYŘIZUJE: Ing. Jana Piknová 

TEL.: 281012930 

E-MAIL: jana.piknova@praha21.cz 

DATUM: 15.11.2019  

 

Zápis z jednání KVV ze dne 11.11.2019 

Zápis byl vzat na vědomí RMČ Praha 21 dne 10.12.2019, číslo usnesení RMČ28/0467/19. 

 

Datum konání: 11.11.2019, čas konání 16:00 – 18:30, zasedací místnost v budově LEVEL 

Přítomni: Bc. Markéta Slavíková, Ing. Kristýna Kopecká, Ing. Lucie Ponicová, Mgr. Lucie 

Doležalová, Mgr. Hana Cermonová, Helena Kuprová, Mgr. Martina Kubová, Mgr. Iveta 

Průšová, Mgr. Ivana Huttová, Ing. Vladimíra Skutilová, Ing. Miroslav Střihavka 

Omluveni: Mgr. Yvona Trčalová 

Hosté: Mgr. Jitka Tmějová, Mgr. Martina Lehoučková 

 

Program jednání: 

1. 1. Rezignace člena KVV 

2. Hosté - paní učitelky z třídy s Montessori prvky 

3. Informace k nové demografické studii 

4. Představení studie na výstavbu nové budovy MŠ Sluníčko  

5. Různé 

 

Pí. Slavíková přivítala všechny přítomné a zahájila jednání bodem 2. 

 

Ad 2.) Pí. Mgr. Lehoučková a Mgr. Tmějová popsaly aktuální situaci ve škole ohledně tříd s 

prvky Montessori. Nyní jsou ve škole dvě třídy s těmito prvky, letos byla otevřena jedna třída 
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o 22 dětech. Systém výuky vede děti k samostatnosti a otevřenosti. Princip je, že děti učení 

baví a chtějí pracovat, ne že musí. Mají volbu, s čím chtějí pracovat, vybírají si materiál a 

využívají všechny smysly. Obvykle se pracuje ve třídách v tzv. trojročí tj. třída 1., 2., a 3., 4. -6. a 

7. – 9. společně, kdy děti mají možnost si zkušenosti předávat mezi sebou. Děti pracují ve 

skupinkách, pracuje se v blocích, ve škole nezvoní, neznámkuje se, mají pouze slovní 

hodnocení, často se učí venku, chodí o přestávkách ven.  Od příštího školního roku je snahou 

otevřít dvě trojtřídní třídy, které bude možno doplnit cca 12 novými žáky. Dle sdělení 

pedagožek ze tříd s Montessori prvky by bylo optimální posunout se do 4. a 5.třídy, tj. 

obsáhnout celý první stupeň ve škole. Většímu rozšíření tříd s těmito prvky brání prostorové 

možnosti školy, nákladné pomůcky pro výuku a nedostatek pedagogů nadšených pro výuku 

tohoto typu. Dle sdělení obou učitelek ze tříd s prvky Montessori  by bylo optimální zahájit 

tuto výuku již v MŠ a dále navázat v ZŠ.  

Dále proběhla diskuse k tématu, kde se probírala inkluze v těchto třídách, došlo k nabídce 

ukázky výuky přímo v praxi. Probíraly se možnosti vytvoření venkovních prostor k výuce či 

volných prostorových kapacit pro možné přesunutí Montessori tříd. Paní ředitelka uvedla, že 

navštíví ZŠ Kladno, kde mají Montessori třídy již dlouho pro inspiraci a načerpání zkušeností. 

Další vývoj ve výuce touto metodou bude závislý na posouzení jak MŠMT, tak ČŠI a MHMP. 

Na příštím jednání KVV bude paní ředitelka Cermonová informovat komisi o dalším postupu. 

V diskusi k tomuto tématu bylo i řečeno, že by bylo vhodné konzultovat případné nově 

vznikající prostory  (např. nově uvolněné prostory po přesunu MŠ Sluníčko) pro tyto třídy 

s architektem. Padl i názor zavést prvky Montessori i do družiny při MZŠ Polesná.  

 

Ad 1.) Pí. Slavíková oznámila písemné rezignace dvou členek KVV s okamžitou platností a to 

paní Zdeňky Hubínkové mladší z důvodu vysokoškolského studia a paní Mgr. Alžběty 

Slavíčkové, která se odstěhovala z MČ Praha 21. Komise vzala na vědomí. 

 

Ad 3.) Ing. Ponicová představila komisi nově zpracovanou demografickou studii MČ Praha 21, 

která prokázala potřebu nárůstu kapacit především v MZŠ Polesné během nejbližších několika 

let. Studie tedy podpořila nutnost vybudování nových prostor pro MŠ Sluníčko a tím možnost 

uvolnit kapacity na druhém stupni v budově Polesná pro potřeby školy. Demograf bude 

zveřejněn na webu MČ Praha 21. Nad demografem probíhala diskuse především s ohledem 

na počty předškoláků a počty volných míst dle maximální rejstříkové kapacity ve škole pro 

příští školní rok 2020/2021. Bylo konstatováno, že probíhají jednání s MHMP ohledně 

spádovosti naší školy pro MČ Praha Koloděje pro druhý stupeň. Ve škole se hledají možnosti, 

jak vytvořit více kmenových tříd a tím alespoň dočasně navýšit kapacitu školy. 

 

Ad 4.) Komisi byla představena k bližšímu nahlédnutí architektonická studie na novou 

plánovanou budovu MŠ Sluníčko, která je naprojektovaná vedle objektu přístavby MZŠ v ulici 

Čentická na stávající zahradě MŠ Sluníčko. Objekt je navržen jako dvoupodlažní 4 třídní. Nyní 
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probíhají jednání s MHMP o uvolnění finanční částky na zpracování projektové dokumentace. 

K uvedené studii probíhala živá diskuse o vybavení prostor, zbylé zahrady atd. 

Ad 5.) V bodě různé všichni členové diskutovali nad aktuálními tématy týkajícími se školství 

v MČ Praha 21. Byl vznesen dotaz na termín konání prvního zahajovacího jednání pracovní 

skupiny pro vypracování strategického dokumentu Koncepce školství v MČ Praha 21 od roku 

2020, kde na minulé KVV byli nanominováni jednotliví členové (všechny ředitelky PO, pí. 

Slavíková, Pí. Literová, Pí. Ponicová a pí. Doležalová). Prvním vstupním dokumentem pro práci 

skupiny je  demograf, z kterého bude Koncepce vycházet a který je již vypracován, tudíž lze 

na něj navázat prací ve skupině. 

Komise byla ukončena v 18:30. 

Zapsal: Tajemník KVV Ing. Jana Piknová  

Schválila: Bc. Markéta Slavíková 


