
Schůze Výboru pro výchovu a vzdělávání 
15. listopadu 2018, začátek: 20 hodin, konec: 23.15, škola 
 
Přítomni: Kateřina Machová Onřejová, Markéta Marešová, Martina Mudrová, Iveta Boušová, Marie 
Brothánková, Gabriela Roberta Kludská, Petr Císař, Zuzana Štočková, Hana Šůrová (zápis) 
Omluveni: Dana Sobotová 
Neomluveni: - 
 
Program: 

1) Přivítání a krátké představení jednotlivých členů výboru s představením priorit 
2) Předsedkyně: zpráva o činnosti výboru v minulém období 
3) Diskuse o prioritách a rozvrhu činnosti v dalším období  

 
- představení jednotlivých členů výboru 
- aktuální zprávy ze školy od M. Brothánkové: 

• 26 tříd, 423 1. stupeň/221 2. stupeň, celkem 644 dětí, 37 skupin kroužků, problémy s 
navazováním kroužků, zajištěny hlídací třídy 

• 96 zaměstnanců, 47 pedagogů, 4 asistentky 

• v průměru odchází z 5. třídy 5-8 žáků; loňští deváťáci nadprůměrné výsledky u přijímacích 
řízení 

• aktuálně 68 předškoláků, tříletých 65 (půl roku stará informace) 

• dokončena přístavba tříd ZŠ, dokončuje se výstavba tříd MŠ na dvoře školy 

• už za rok hrozí, že nebude stačit kapacita jídelny; nová vývařovna v Mikulovické – odhad: 15 
milionů; jídelna bude potřebovat novou myčku (1 milion) 

• Sociálnímu výboru podnět k řešení stravování seniorů; pokud nebude včas hotova 
rekonstrukce a zkapacitnění vývařovny v Mikulovické, třeba řešit jinak; ve Kbelích je dům s 
pečovatelskou službou - možnost odebírat obědy tam??, dovážková služba apod.; 

- zpráva o činnosti výboru v předcházejícím období 
- témata pro další období - nápady: 

• chybí komunitní prostor – požadavky rostou; MČ zvažuje úpravu různých prostor 

• podnět na dopravní výbor/na vedení MČ: prodloužit chodník z Velínské podél fary, aby se 
nemuselo chodit po frekventovaném parkovišti → jednání s církví 

• Rodičovské kavárny: nápad na avízo ve Zpravodaji, rozplánovat dopředu, stránky výboru?, 
témata od rodičů/od učitelů, frekvence 4x za školní rok (témata: školní zralost, bezpečnost 
na internetu, technologie ve škole a ve výuce, rozvíjení zodpovědnosti dětí, známkování aj.); 
tým KMO, Zuzu, Martina M. 

• ve čtvrtek 6. prosince – adventní trhy ve škole s posezením s rodiči → alternativní akce 

• odběr novinek ze stránek školy – zavést možnost přihlásit se k odběru? 

• elektronická žákovská knížka? – neuvažuje se, zatím papírová 

• dotaz na praxi s mobily v naší škole: MB situace na druhém stupni začala být kritická, nějaké 
kauzy, zpřísněn školní řád, o vyučování jsou mobily vypnuté v tašce, o přestávce je možné je 
používat, ale focení a nahrávání je zakázané; zacházení s mobily o přestávkách ošetřují dále 
třídní pravidla 

• podnět: družině chybí venkovní prostory/hřiště; celkově chybí hřiště pro větší děti;  
rekonstrukce školního dvora a hřišť v okolí školy bude následovat po dostavbě tříd MŠ; 
zvažuje se možnost využím pro družiny pod zdravotním střediskem přilehlý parčík 

• existovala studie na skatepark na fotbalovém hřišti, počítá se s tím ještě – HŠ vznést dotaz 

• na jaře by měly proběhnout rozhovory streetworkera s mládeží venku; nyní třeba připravit, 



jednat se sociálním odborem ve Kbelech, vyjednat finance, člověka; tým: HŠ, Gábina 

• nápad na ankety ve vyšších ročnících (7.-9. třídy) ohledně toho, co by tady děti ocenily, co 
jim tady chybí – zkusit oslovit Aničku Havel; Jana Hyklová: proběhly rozhovory, když 
plánovala festival – s jakým výsledkem?? jsou z toho nějaké vhodné poznatky?? - HŠ vznést 
dotaz 

• kulturní výbor zajímá, co by tuto věkovou skupinu zajímalo, otázka, jak je aktivně zapojit; 
dříve se děti přirozeně zapojovaly do akcí, když je organizovali učitelé; více se na úrovni 
výboru pro kulturu propojit se školou, MB tip na vhodné kandidáty z řad učitelů 

• nápad zorganizovat pro starší děti představení určitých povolání z řad rodičů; ve škole nyní 
funguje praxe, že sem chodí bývalí žáci a referují o svých školách 

• co by mohlo starší děti zajímat: workshop natáčení a stříhání videí; parkour; nějaká podoba 
hledání vlastního talentu (něco na způsob kurzů p. Milfajta), děti se v tomto věku hledají 

• sociální podpora, fond solidarity ? – nejsou tu vyloženě sociálně slabé děti, není to potřeba; 
škola příležitostně pomáhá vyjednat příspěvek zdravotní pojišťovny, zaměstnavatele či 
sociálního odboru ve Kbelích 

• praxe s asistenty: ppp určí stupeň podpůrných opatření a výši úvazku asistenta pro 
konkrétní dítě, peníze jdou ze školského odboru magistrátu; když jsou potřeba hodiny navíc, 
asistentka je doplácena buď přes odměny, nebo se lze obrátit s požadavkem na MČ 


