
Schůze Výboru pro výchovu a vzdělávání 
 
konání: 4. června 2020 (přeloženo z 12. března 2020)  
začátek: 19:00 hodin, konec: 20:30, zasedací místnost na úřadě MČ 
 
Přítomni:, Marie Brothánková, Petr Císař, Kateřina Machová Ondřejová, Markéta Marešová,  Dana 
Sobotová, Hana Šůrová (zápis); viz prezenční listina  
Omluveni:  Iveta Boušová, Gabriela Roberta Kludská, Martina Mudrová 
Neomluveni: Zuzana Štočková 
 
Výbor je usnášeníschopný. 
 
Program:  
1. Jednací řád výboru (základní návrh zaslán k nahlédnutí v příloze)  
2. Průzkumy škola - projednání znění dotazníků pro rodiče a učitele 
3. Podněty z komise pro digitalizaci pro školu (zaslány v příloze) 
4. Různé 
 
1. Návrh jednacího řádu výboru 
Výbor projednal znění navrženého jednacího řádu.  
Výbor jednomyslně přijal návrh jednacího řádu.  

− bude nutná náprava počtu členů ze sudého na lichý, zajistí předsedkyně výboru oslovením 
málo aktivních členů 

− bude nutná volba místopředsedy 
Volba místopředsedy výboru: navržený člen: Kateřina Machová Ondřejová 
Paní Kateřina Machová Ondřejová byla jednomyslně zvolena místopředsedkyní Výboru pro výchovu 
a vzdělávání zastupitelstva MČ Praha-Vinoř. 
 

2. Průzkum škola 

− vzhledem k aktuální situaci, kdy byla škola dva měsíce uzavřena, nemá v tomto roce smysl 
zadávat klasický průzkum, jak byl výborem ve spolupráci se školou původně plánován 

− návrh uspořádat v červnu dotazník k výuce na dálku 

− návrh připraví M. Mudrová podle podkladu od M. Brothánkové; finální znění připraví ve 
spolupráci H. Šůrová, M. Mudrová a M. Brothánková 

− mateřskou školu nezahrneme, nebyla zapojena do distanční výuky 

− škola podpoří návratnost dotazníku – dotazník bude rozeslán prostřednictvím třídních 
učitelů 

 
3. Podněty z digitalizační komise 

− komise bude podle informací MB jednat napřímo se zástupci školy, schůzka už je 
domluvena 

− výbor splupráci podporuje 
 

4. Různé: 

• Zpráva o průběhu výuky na dálku a o stávající výuce na 1. stupni (MB) 

− online výuka se zatím daří; některé třídy se účastní celé, někde tři čtvrtiny 

− vysílání přes herní discourt – propojitelné s interaktivní tabulí; taky google class  

− dokoupeny kamery, vybavení pro učitele 

− první třídy – donášejí pracovní sešity a písanky, aby to učitelé měli pod kontrolou 



− po znovuotevření školy přišly z prvního stupně dvě třetiny dětí, ze 17 tříd bylo utvořeno 19 
skupin 

 
 

− podnět MB: blíží se nové období školní rady, mělo by být v říjnu 2020, upozornění, aby 
zřizovatel vybral a jmenoval 2 členy rady za zřizovatele, zastupitelstvo schvaluje v říjnu 

 

− Rodičovské kavárny – momentálně se kvůli hygienickým omezením nekonaly, výbor 
podporuje pokračování v příštím roce;  KMO – sehnat někoho pro téma školní zralosti, 
ideálně na podzim (možný tip: Mgr. Kolečková nová spádová pracovnice PPP) 

 

− grant na prevenci kriminality – chystáme se podat na podzim, koordinuje H. Šůrová 
 
 


