Zápis ze 17. jednání školské komise dne 30. srpna 2018
Přítomni: viz. prezenční listina
1) Mgr. J. Rothová
- Na jednání školské komise přivítala starostu MČ Ing. Martina Turnovského, paní Bc. Bodlákovou,
pana Anděla a členy školské komise na posledním jednání ve volebním období 2014-2018.
- Ředitel ZŠ a ředitelky ZŠ a MŠ zhodnotili návrh realizace projektu „Skutečné zdravá škola“
a sjednotili se v názoru, že se školy do projektu nezapojí. Zdravý způsob stravování, zdravý životní
styl a vzdělávání o jídle, včetně dovednostní a návyků bude vyučován napříč vhodnými
vyučovacími předměty v souladu se vzdělávacím programem ZŠ a MŠ. Projekt byl představen na
16. jednání školské komise dne 24. května paní Kalmünzerovou.
- Návrh na volbu nové členky Školské komise RMČ Praha 22 – paní Lenky Štěpánkové – hlasováno:
všichni přítomní ano.
2) Ing. M. Turnovský
- Poděkoval všem přítomným za spolupráci za předchozí období, vyzdvihl spolupráci zejména na
záměru a projektu nové ZŠ Romance.
3) Bc. D. Bodláková; P. Anděl
- Krátce přítomné seznámili s navazujícím projektem MAP II. MČ Praha 22 v délce trvání 4 let, a
který již zahájil svoji činnost 1. 7. 2018.
3) R. Pecáková
- K prázdninovému provozu zapsáno 112 dětí, kapacita MŠ 101 dítě – muselo být losováno.
- Docházka o prázdninách: 96 dětí docházelo polodenně; 92 celodenně.
- Krátce informovala o projektu „Zahrada jako odpověď _ projekt zahájen, stavební práce již
probíhají.
- Požádala o možnost v měsíci září za účelem pobytu dětí venku využít louku vedle parkoviště školy
– louka je VÚŽV.
- Informovala o průběhu stavby dalšího místa MŠ Sluneční - V Bytovkách 803, v Praze – Uhříněvsi
- Vyúčtování energií za užívání objektu V Bytovkách 803 bude prováděno odborem správy
majetku.
- Podala návrh na změnu vyhlášky o školských obvodech MŠ – zrušení školských obvodů
u mateřských škol v MČ Praha 22.
4) Mgr. et Bc. Vlasta Zdobinská
- Zastiňovací zahradní prvky – vypovězena smlouva s firmou Tomovy parky.
- Kapacita MŠ naplněna.
- Po zkušenostech ze zápisů k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2018/2019 souhlasila
s podnětem na zrušení školských obvodů MŠ.
- Poděkovala zřizovateli za osázení zeleně před MŠ.
- Navrhla změnu v organizaci prázdninového provozu MŠ s ohledem na GDPR – každá MŠ prvních
14 dní v měsíci červenci pouze pro děti své děti – návrh bude předložen zřizovateli.
5) L. Štěpánková
- Zhodnocení prázdninového provozu 100 % docházka; 80 % v pátek.
- 4 nové učitelky, není zajištěn úklid na 4 hod. na odpolední úklid.
- Proběhla výměna koberců.
- Kapacita MŠ k 1. 9. naplněna.
7) Ing. et Mgr. M. Konečná
- Počet dětí k 1. 9. 2018 – 161 (z toho 7 IVP, 5 dětí asistenta).
- Byl zahájen projekt dotovaný z Operačního programu Praha – Pól růstu na výstavbu dvou učeben
k polytechnickému a environmentálnímu vzdělávání dětí.
8) Mgr. Vl. Reinerová

- V areálu školy staví se jurta z dotačního programu Státního fondu životního prostředí
- Podána žádost o čerpání dotace OPP Pól růstu – výzvy č. 28 „Inkluze a multikulturní vzdělávání“.
- Počet žáků k 1. 9. 2018 – 319 (k docházce přihlášeni žáci se státní příslušností Maďarsko,
Ukrajina).
- Nedostatek učitelů – učí i asistenti pedagoga, vychovatelky.
9) Mgr. I. Vodičková
- Komentovala opakovaně nedostatek aprobovaných učitelů.
- Škola je připravena na zahájení školního roku, včetně nové přístavby.
- Až nyní může sestavit vyučovací rozvrh školy.
- Informovala o průběhu čerpání neinvestiční dotace z OPP – Pól růstu na modernizaci ZŠ U Obory
– odborná učebna“, která s sebou přinesla velké množství administrativního zpracování; ke dni
30. 6. byla podepsána smlouva s poskytovatelem dotace a do 31. 12. 2018 musí být dotace
vyčerpána. Upozornila na dlouhé procesní lhůty.
10) Mgr. et Mgr. E. Vaňkátová
- Sdělila za učitele, že se těší na začátek nového školního roku.
- Požádala o kontakty na nové preventisty ve školách.
- Požádala o společné setkání se zástupci Policie ČR, městské policie a odboru sociálních věcí
a zdravotnictví.
11) PaedDr. P. Ptáček
- Inicioval vzájemné pravidelné setkávání zástupců škol v MČ Praha 22.
- Pozval přítomné na oslavy 60 let vzniku školy dne 25. 9. 2018 od 15.00 hodin.
- Od 10. 9. proběhne ve škole veřejnosprávní kontrola financí ze strany zřizovatele.
- Zahájena výstavba odborné učebny pro SŠ – řeší zřizovatel hl. m. Praha.
- Září – listopad – „cvičný byt“.
12) Mgr. J. Měchura
- ISIC karty – konzultoval použití ve školní jídelně
- Pedagogický sbor se podařilo zajistit.
- Do ŠJ přeposlán rozvrh školy s počty žáků, kteří v daném čase skončí vyučování a přesune se na
obědy.
- VZ – klimatizace, vybudování jazykové učebny.
- 26. – 27. 9. pohár všestrannosti.
- Požádal o možnost prověření elektroinstalace ve staré přístavbě školy. Požadavek směřovat na
odbor správy majetku ÚMČ.
- Apeloval na urychlený výběr zhotovitele stavby tělocvičny školy. Výuka tělesné výchovy probíhá
mimo školu, v místní sokolovně.
- Byla vypovězena smlouva pojišťovně Kooperativa a.s. z důvodu navýšení ceny; uzavřena nová
pojistná smlouva s pojišťovnou UNICA.
- Škola je na hranici kapacity, zejména šatny.
- Upozornil na téměř naplněnou kapacitu školy, nedostatek prostoru. Dále na 200 dětí, které
půjdou k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 + děti, které se teprve
přistěhují, včetně zatížení kapacit uhříněveských základních škol žáky II. stupně ze ZŠ Kolovraty,
pro které jsou ZŠ Jandusů a ZŠ U Obory spádovými školami.
13) Ing. M. Klich
- 26. 10. 2018 – 10.00 pietní akt u pomníku.
14) Mgr. I. Šormová
- 3. 9. + 4. 9. ještě doplňující zápis do ZUŠ.
- 100 let výročí republiky: koncerty v Divadle U22 - 14. 11. od 18.00 pro rodiče a veřejnost;
21. 11. od 9.00 a od 11.00 hodin – koncert pro žáky ZŠ U Obory;
22. 11. od 9.00 a od 11.00 hodina ZŠ Jandusů.

15) Bc. Blanka Petrásková
- Poděkovala všem za spolupráci při organizačních změnách na konci a na začátku školního roku
z důvodu stěhování aktivit Domu Um z objektu V Bytovkách 803 do modulů v areálu ZŠ U Obory.
- Noví metodici pracoviště Dom UM a v Kolovratech – informace na webu.
16) Bc. H. Vrbová
- Byly vymalovány interiéry školní jídelny, včetně umytí oken.
- Potvrdila kvalitní opravu střechy.
- Stálý stav zaměstnanců - domluvila s řediteli režim příchodu žáků 1. tříd na obědy v průběhu
prvních dvou týdnech v září.
- 3. 9. se budou obědy vydávat od 11.00 do 13.00.
- Děkuje ředitelům za spolupráci při tvorbě školních rozvrhů s ohledem na příchody žáků na obědy.
17) L. Čermák
- Přesuny herních prvků z důvodu budování zahrady MŠ – ohniště.
- Tábory, zápisy do kroužků – informace na webu SHM.
18) RŮZNÉ

- Pochvala odboru hospodářské správy za spolupráci při terénních úpravách areálu u Objektu
V Bytovkách 803 a za další technickoprovozní pomoc (stěhování apod.)
- Nabídka „kozí kalendář“ a „kozí vystoupení“ – zaslán e-mail.
- Předána písemná žádost vedoucí občanskosprávního odboru ÚMČ, řediteli ZŠ Jandusů,
ředitelkám ZŠ U Obory a MŠ Pitkovice o spolupráci na volbách do zastupitelstev obcí 2018.
- Finanční kontroly ve školách v druhé polovině října
- Vítání prvňáčků – 8.00 ZŠ U Obory v tělocvičně školy; 8.30 – ZŠ Jandusů a dále dle
harmonogramu. Účast pana starosty a představitelů MČ Praha 22 a loutek Spejbla a Hurvínka,
které povedou loutkoherci Divadla S+H. Dětem budou rozdávány vstupenky pro dítě a doprovod
a CD s dopravní výchovou.
- ZŠ U Obory – 970 žáků, rozhodnutí MŠMT doručeno.
- ZŠ Jandusů – 810 žáků, rozhodnutí MŠMT doručeno.
- Zpracování výročních zpráv za školní rok 2017/2018 – zaslány osnovy e-mailem dne 19. 7. 2018 –
zpracování do 16. 11. 2018.
- Záměr na změnu obecně závazné vyhlášky o školských obvodech ZŠ – pouze doplnění ulice Pod
Oborou (Hájek); Za lípou (byt. domy) k ZŠ Jandusů. MČ Praha – Kolovraty beze změny.
- Podnět na zrušení školských obvodů MŠ.
- Organizaci školního roku 2018/2019 MŠ, ZŠ – zveřejnit na webových stránkách škol, včetně
prázdnin. MŠ zveřejní prázdninový provoz až po projednání se zřizovatelem. Ředitelské dny v ZŠ
rovněž projednat se zřizovatelem
- Místo výkonu MŠ Sluneční se sídlem V Bytovkách 803 – pravděpodobné zahájení provozu od
1. 10. 2018.
- Od září platí novela tzv. pamlskové vyhlášky, která zmírní dosud velmi přísné normy na obsah
cukru, tuku a soli v potravinách povolených k prodeji ve školních bufetech a automatech.
- Novela vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení a nová vyhláška o předkládání údajů o
předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení, které upravují
problematiku předávání údajů. Vzhledem k budoucí změně financování se upravuje struktura
sbíraných údajů a stanoví se nově, že školy budou zasílat před koncem školního roku odhad
personální situace v následujícím roce, aby bylo možné předpovídat, kolik prostředků na platy
bude nutné ve státním rozpočtu vyčlenit.
- Reforma financování regionálního školství. Reforma odložena o rok, některé dílčí změny budou
spuštěny od ledna 2019, naplno pak začne platit od ledna 2020. MŠMT minulý týden zveřejnilo
metodiky, podle kterých si školy mohou předem spočítat počet učitelů a úvazků, které na jejich

-

-

-

typ škol připadají. Zřizovatelé a ředitelé si tak mohou zjistit, s jakým objemem financí mohou
počítat v dalším období.
Bude zrušena nutnost schválení pozice asistenta pedagoga ze strany ministerstva, respektive
kraje proto, aby mohl být financován ze státního rozpočtu.
Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících. V mezirezortním řízení, na vládu by měl jít v
září. Novela by umožnila řediteli školy uznat kvalifikaci i odborníkovi z praxe. Ředitel by měl
možnost uznat tento předpoklad odborné kvalifikace nejvýše na dobu 4 let, podle upraveného
návrhu to bude nejvýše na dobu 3 let, což je doba odpovídající součtu doby adaptačního období
začínajícího učitele (2 roky) a standardní délky doby studia pedagogika pro učitele odborných
předmětů (1 rok).
V listopadu 2018 bude vyhlášen rozvojový program na rok 2019 na vyrovnávání mezikrajových
rozdílů v odměňování pedagogů (vyčleněna 1 mld. Kč).
Od ledna 2019 posílení financování mateřských škol, které umožní překryv učitelek MŠ o 2,5
hodiny ve třídě denně, včetně rozšíření doby provozu, kde to bude potřeba (vyčleněno 1,8 mld.
Kč).
Od září 2019 možnost rozšíření počtu hodin výuky v ZŠ a SŠ (zejména formou většího počtu
dělených hodin; vyčleněno 700 mil. Kč).
Pokračuje podpora plavání. MŠMT pokračuje v podpoře výuky plavání na školách. Žákům proto
uhradí cestovné do bazénu i v následujícím školním roce. Školy si tak budou moci ve III. etapě
rozdělit z rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách celkem 25 milionů
korun. Na plavání svých žáků 1. stupně si mohou požádat o dotaci v období září – prosinec 2018
školy všech zřizovatelů.

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise

Mgr. Jitka Rothová
předsedkyně školské komise

