
Schůze Výboru pro výchovu a vzdělávání 
konání: 28. listopadu 2019, začátek: 19:00 hodin, konec: 20:40, kancelář starosty 
 
Přítomni: Iveta Boušová, Marie Brothánková, Petr Císař, Markéta Marešová, Martina Mudrová,  
Dana Sobotová, Zuzana Štočková, Hana Šůrová (zápis) 
Omluveni:  Kateřina Machová Ondřejová, Gabriela Roberta Kludská 
Neomluveni: -  
Host: Michal Biskup 
Dále byly zvány, ale omluveny: Johana Benešová, Magdalena Rytinová – zástupkyně MČ ve školské 
radě 
 
Program: 

1) Záměr: provedení průzkumu ve škole – mezi učiteli (zpětná vazba na vedení) a mezi rodiči 
(zpětná vazba na školu); shrnutí historie; debata 

 
2) Podnět starosty směrem ke škole 

 
3) Info o zahájení pravidelného setkávání mezi zástupci školy a MČ 

 
4) Rodičovské kavárny – info o průběhu, plánování dalších setkání po novém roce, ambice 

uspořádat tři setkání – leden – březen (policie – bezpečnost na internetu) – květen 
 

5) Terénní sociální průzkum mezi mládeží – info o možných zdrojích využitelných pro 
uspořádání průzkumu (peníze z grantu magistrátu HMP na prevenci kriminality) 

 
6) Různé 

 
Zápis: 

1) Průzkum ve škole (mezi rodiči a mezi učiteli): HŠ shrnutí historie a záměru  
- debata o technickém provedení průzkumu: papír x elektronické vyplnění; výhody el: v tomto 
počtu respondentů výrazně jednodušší zpracování; nižší návratnost je sporná; kvalitnější vyplnění 
kvůli absenci časového tlaku; skutečná záruka anonymity 
- distribuce kódu: ze strany školy unikátní kód na papírku; určena styčná osoba, která zajistí 
distribuci i v problémových případech 
- prezentace návrhu otázek pro učitele, pro rodiče; finální znění otázek určí zástupci školy ve 
spolupráci se zástupci výboru 
- obavy z převahy odpovědí nespokojených rodičů – ti alespoň dostanou šanci se vyjádřit a škola 
může nahlédnout důvody nespokojenosti 
 

2) Podnět Michala Biskupa, starosty: z pohledu zřizovatele se největší část komunikace se 
školou v minulosti vedla jen o dostavbách; nyní velmi kvituje zavedení pravidelného 
setkávání zástupců školy a MČ; MČ se nyní snaží posouvat dál v podpoře ICT a digitalizace – 
jeden z hlavních cílů, dnes velký dluh; rád by, aby i škola šla podobným směrem ve využití 
digitální komunikace, návrh na zavedení školního programu www.bakalari.cz, MČ je 
ochotná zaplatit poplatek i hardwarovou podporu 

diskuse: 

− ZŠ: jako učitelka vedu děti k zodpovědnosti, tenhle systém jde proti, proti principům 
vzdělávacího systému, žák je vyřazen ze hry, rodiče mají zprávy o prospěchu dříve než on;  

− MM: nejsem fanda elektronické žákovské knížky, ale ostatní věci bych ocenila; minimálně 

http://www.bakalari.cz/


web školy by zaloužil dát dohromady 

− DS: působím na střední škole, systém tam máme 15 let, děti a rodiče si to chválí 

− MM: ohromná úleva pro pedagogy, zástupce např. při sčítání absencí 

− MB: zkoušeli jsme ve škole v tomto systému sestavit rozvrh, ale bylo to komplikované, 
nezvládlo to dělení tříd na skupiny 

− DS: nabízí pomoc, má zkušenosti i s komplikovaným rozvrhem a dělením tříd 

− možná otázka do průzkumu: zavést či nezavést podobný systém 

− slabina elektronické komunikace hlavně u MŠ, většina věcí na nástěnkách 

 

3) Komunikace MČ a školy: HŠ – jak již padlo od pana starosty, s potěšením oznamuji, že bylo 
zahájeno pravidelné setkávání mezi zástupci školy a MČ, a to každou 1. středu v měsíci od 
11 h na radě MČ; snad k oboustranné spokojenosti a k prospěchu věci 

 
4) Rodičovské kavárny: HŠ - zpráva o průběhu, poslední kavárna byla nejhojněji navštívenou 

akcí výboru, přišlo na 50 lidí; záměr uspořádat v tomto školním roce ještě tři setkání, zhruba 
leden – březen – květen; březnový termín: policie – bezpečnost na internetu; další návrhy: 

 PC: problémy v dětských kolektivech, jak řešit dětskou frustraci, jak naučit dítě poradit si v 
 konfliktních situacích (dr. Kolář);  ZŠ: Jak vybrat dítěti tu správnou školu – demokratická 
 versus škola klasického typu 
 

5) Terénní průzkum mezi mládeží – HŠ – vytipován vhodný zdroj financování – grant hl. m. 
Prahy v oblasti prevence kriminality, uzavírá se vždy na podzim; příští rok se pokusíme 
žádost podat 

 
6) Různé:  

HŠ – stále plánujeme soutěž pro mladé v natočení propagačního videa o MČ Vinoř; 
Michal Biskup: vítáme obsah na nový web MČ, např. do sekce fotografie, vítáme reportáže a další; 
nabízí se udělat v soutěži vedle videa i sekci psavou a fotografickou 
 


