
ZÁPIS  č. 16/ KPŠ RMČ  
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro školství (KPŠ RMČ), 
které se uskutečnilo v úterý 28. června 2016 

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

Přítomni dle prezenční listiny. 
 
Jednání komise v 13:00 zahájila a řídila předsedkyně komise Mgr. et Mgr. Jana Solomonová. 
V úvodu jednání paní předsedkyně požádala přítomné, zda mají návrhy k doplnění dnešního 
programu jednání. Paní předsedkyně ještě navrhla zařadit bod - Žádost o revokaci (ZŠ a MŠ 
Basic) a do bodu Různé (Parkovací zóny versus parkování pedagogů, resp. rodičů).  
pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
1. Informace -  

 
2. Diskuse                  - volba ověřovatele dnešního zápisu – předkládá  předsedkyně 

komise 
komise navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu pana 
Votrubu   

    pro 6, proti 0, zdržel se 0      
- MŠ Kotlaska – předkládá předsedkyně komise 

komise hlasuje ohledně účasti paní ředitelky Bc. Smolíkové   
 pro 6, proti 0, zdržel se 0 
účast hosta byla schválena 
Mgr. Němeček příchod 13:05 
komise podporuje ve funkci paní ředitelku Bc. Smolíkovou a 
navrhuje, aby se zástupce zřizovatele, tj. MČ Praha 8,  
zúčastnil setkání s rodiči v jednotlivých třídách v MŠ 
Kotlaska na začátku nového školního roku 
pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 - spaní v MŠ – předkládá Ing. Vejchodská 
komise děkuje všem ředitelkám MŠ za realizaci 
dotazníkového šetření, odbor školství zašle školkám 
odpověď ČŠI ze dne 14. června 2016 na téma „spánek 
v mateřských školách“ 
pro 7, proti 0, zdržel se 0 

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

 komise bere informace na vědomí 
 pro 7, proti 0, zdržel se 0 

- Žádost o revokaci (ZŠ a MŠ Basic) – předkládá předsedkyně 
komise  

 komise trvá na svém stanovisku ze dne 14. dubna 2016 a 
návrh na revokaci  svého usnesení odmítá 
 pro 6, proti 0, zdržel se 1 

 
 
 



3. Různé:    - Parkovací zóny versus parkování pedagogů, resp. rodičů –  
Mgr. Krčmář odchod 14:38 

- Cena Eduarda Štorcha 2016, situace v Karlíně – objekt U 
Sluncové a Pernerova, objekt PORG  

 
Jednání komise bylo předsedkyní komise ukončeno  v 14:59.   
 
Příští jednání komise bude 27/9 2016 a následující 18/10, 22/11 a 20/12 2016.  
  
Zapisovatel: tajemník komise Mgr. Petr Svoboda 
 
Předseda komise Mgr. a Mgr. Solomonová ……………………………… 
 
Ověřovatel zápisu – p. Votruba     ………………………………………… 
 
Rozdělovník: e-mail: Mgr. et Mgr. Solomonová, Mgr. Kvačková,  Ing. Majerová, p. Votruba, 
Mgr. et Mgr. Němeček, Mgr. Slavíková, Mgr. Halfarová, p. Krčmář, Ing. et Ing. Vejchodská, 
Ph.D.  
 
 
 


