
ZÁPIS  č. 15/ KPŠ RMČ  
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro školství (KPŠ RMČ), 
které se uskutečnilo v úterý 17. května 2016 

v místnosti vedoucího odboru školství v KD Krakov  
od 13:00 hodin 

Přítomni dle prezenční listiny. 
 
Jednání komise v 13:01 zahájila a řídila předsedkyně komise Mgr. et Mgr. Jana Pešlová. V 
úvodu jednání paní předsedkyně požádala přítomné, zda mají návrhy k doplnění dnešního 
programu jednání.   
pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 
1. Informace - zápis do MŠ MČ Praha 8 
  komise bere informaci na vědomí 

 
2. Diskuse                  - volba ověřovatele dnešního zápisu – předkládá  předsedkyně 

komise 
komise navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Ing. 
Vejchodskou   

    pro 8, proti 0, zdržel se 0      
- MŠ Kotlaska – předkládá předsedkyně komise 

komise hlasuje ohledně účasti hostů   
 pro 8, proti 0, zdržel se 0 
účast hostů byla schválena 
komise navrhuje na další jednání komise pozvat ředitelku 
MŠ Kotlaska – paní Bc. Janu Smolíkovou   
pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 - certifikace ZŠ – Rodiče vítáni – předkládá Mgr. Němeček 
komise doporučuje námi zřizovaným základním školám se 
do projektu zapojit, Mgr. Pešlová bude o tématu informovat 
na poradě s řediteli, rovněž budou Mgr. Pešlovou 
informováni zástupci za zřizovatele ve Školských radách ZŠ 
MČ Praha 8 
pro 8, proti 0, zdržel se 0 

- projekt Nadace The Kellner Family Foundation – předkládá 
Mgr. Němeček 
komise doporučuje seznámit prostřednictvím Mgr. Pešlové 
ředitele škol s tímto projektem  
pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Mgr. Němeček odchod 15:05 

 - spaní v MŠ – předkládá Ing. Vejchodská 
  komise bere informace na vědomí 

- Základní balíček pro žáky prvních tříd ZŠ – předkládá 
předsedkyně komise  

 komise bere informace na vědomí 
3. Různé:    -  
 
Jednání komise bylo předsedkyní komise ukončeno  v 15:28.   



 
Příští jednání komise bude 28/6 2016. 
  
Zapisovatel: tajemník komise Mgr. Petr Svoboda 
 
Předseda komise Mgr. a Mgr. Pešlová ……………………………… 
 
Ověřovatel zápisu – Ing. Vejchodská ………………………………… 
 
Rozdělovník: e-mail: Mgr. et Mgr. Pešlová, Mgr. Kvačková,  Ing. Majerová, p. Votruba, Mgr. 
et Mgr. Němeček, Mgr. Slavíková, Mgr. Halfarová, p. Krčmář, Ing. et Ing. Vejchodská, Ph.D.  
 
 
 


