Zápis z 12. jednání školské komise ze dne 27. dubna 2017
Přítomni: viz. prezenční listina
1) Mgr. Jitka Rothová
- Přivítala starostu Ing. Martina Turnovského a radního Ing. Petra Semeniuka.
- Příští termín jednání školské komise - 2. kulatý stůl se starostou MČ Praha 22 Ing. Martinem
Turnovským – 21. 6. 2017 na téma školství.
2) Ing. M. Turnovský
- Poděkoval přítomným členům školské komise za zpracování připomínek k návrhu studie ZŠ Romance.
- Návrh studie, včetně připomínek byl konzultován s odborem strategických investic MHMP
a Hygienické stanice hl. m. Prahy.
- Připomněl, že zájmem MČ je škola otevřená, přátelská a bezpečná.
- Stavba školy bude od ul. Přátelství odcloněna valem, který bude sloužit jako tribuna pro hřiště
a musí splňovat všechny požadavky na bezpečnost, hygienu, požadavky na osvětlení, dostupnost
a protihluková opatření.
- RMČ Praha 22 na svém 13. mimořádném zasedání dne 26. dubna 2017 schválila variantu A), včetně
Tv, Šj, která může být i redukována.
- Informoval o vyhodnocení VZMR „Pronájem modulů pro ZŠ“ na období srpen 2017 – leden 2018
a zajištění připravenosti staveniště a realizaci přípojek inženýrských sítí v areálu ZŠ U Obory, které
bylo projednáno na 59. RMČ Praha 22 ze dne 19. dubna 2017.
- Zmínil výhledově realizaci mateřské školy pro cca 56 dětí s pracovním názvem „U Kříže“ v přízemí
jednoho z obytných domů investora bytové výstavby VIVUS a.s. MČ Praha 22 by prostory za účelem
zřízení MŠ musela vykoupit.
3) Ing. P. Semeniuk
- Informoval, o přístavbě ZŠ U Obory – v příštím týdnu budou vybíráni dodavatelé stavby z přihlášených
uchazečů; od uzavření smlouvy bude stavba trvat cca 7 měsíců – termín dokončení leden-únor 2018.
Zdržení stavby zdůvodnil zdlouhavým procesem a dodržení podmínek dotačního programu Pól růstu
(z 11 uchazečů splňovali podmínky pouze 2). Nabídky musely být doplňovány. Informace budou
předloženy na 14. zasedání ZMČ dne 10. května 2017.
- Na dotaz ohledně rozšíření školní jídelny sdělil, že rozšíření školní jídelny nebude s ohledem
na stavbu nové základní školy, jejíž součástí je i školní jídelna. Informoval, že ale návrh studie
na rozšíření odbytové částí školní jídelny je hotov.
- V úvaze je i dostavba/rekonstrukce MŠ Za Nadýmačem, stržení původní budovy tzv. „finského
domku“.
- Shrnul, že výhledově ještě 2-3 roky nebude v MČ Praha 22 postavena nová mateřská škola.
4) Ing. R. Petr
- Informoval o konání 2. kulatého stolu se starostou Ing. Martinem Turnovským dne 21. června 2017
v Divadle U22.
- t. č. se zpracovává aktualizace Demografické studie, která byla zadána původním zpracovateli
Ing. Soukupovi. Budou aktualizovány počty dětí v jednotlivých věkových kategoriích za jednotlivá
katastrální území SO Praha 22. Z poskytnutých údajů z matriky o počtech dětí a již zpracované
Demografické studie z roku 2015 je potřeba navýšit současnou kapacitu o stavbu nové mateřské
školy. Pro školní rok 2017/2018 je ve všech mateřských školách volných pouze 130 míst.
Od 1. 9. 2017 je zavedena
a) povinnost předškolního vzdělávání 5letých a starších dětí,
b) nárokové přijetí 4letých dětí.
5) M. Coller
- Krátce připomněl navyšování kapacit v předškolním vzdělávání v MČ Praha 22 v přechozích letech.
- Navyšování kapacit školství bude zohledněno po zpracování aktualizaci demografické studie, která
byla zadána v březnu t. r.

- Přítomní radní, včetně starosty MČ, přislíbili účast mimo pravidelné jednání školské komise na téma
aktuální potřeby škol po zápisech do ZŠ a MŠ.
6) Mgr. V. Zdobinská
- Stručně shrnula přetrvávající nedostatky jako např. nefunkční telefony, zvonky.
- Úspěšně se pokračuje ve vybavení zahrady – výsadba stromů ve spolupráci s OŽP, slunečníky.
- Podařilo se zajistit pianino na výuku hudební výchovy.
- Pochválila koncert DPS Jiskřička pro nejmenší děti v Divadle U22. Poděkování patří především
sbormistryni Anně Mundilové.
- Upozornila na změnu parkování (parkovací hodiny) před objektem mateřské školy od 1. 4. 2017 –
zveřejněno na webových stránkách úřadu a MŠ.
- K prázdninovému provozu přihlášeno 38 dětí.
- K přijetí dětí pro školní rok 2017/2018 je 15 volných míst.
- Mateřská škola byla oslovena spolkem Naše Pitkovice o využívání objektu školy pro zájmovou
a společenskou činnost dětí z Pitkovic a kroužku České rybářského svazu.
7) R. Pecáková
- Připojila se k poděkování za organizaci koncertu pro děti DPS Jiskřička.
- Připomněla termín zápisu do mateřských školek ve dnech 10. a 11. května 2017. Do všech tří
mateřských školek bude probíhat v MŠ Za Nadýmačem za přítomnosti ředitelek.
- K prázdninovému provozu přijato 74 děti.
- Pozvala přítomné na akci s rodiči „Jarmark pro skřítka Šafránka“ dne 27. května 2017 – prodej
výrobků vytvořených dětmi ve prospěch nadace Šafránek.
- Informovala o projektu „Zahrada jako odpověď“.
8) Ing. Málek
- Informoval o přijímacím řízení do ZUŠ Lyra a předal informační „letáčky“. Informace jsou rovněž
zveřejněny v UZ a webových stránkách úřadu a ZUŠ Lyra.
- Přítomné pozval ve dnech 16. – 23. 5. na koncerty dětí v Královicích.
9) Mgr. I. Vodičková
- 18. 5. 2017 Sportovní akademie.
- 28. 6. 2017 Pohár uhříněveského starosty.
- Předběžně otevře 3 – 4 první třídy ve školním roce 2017/2018. Přijme žáky do prvních tříd s trvalým
bydlištěm ve školském obvodu ZŠ Jandusů, kteří nebudou přijati v rámci losování.
- Informovala o dotaci na vybavení přístavby ZŠ.
10) PaedDr. P. Ptáček
- 25. dubna proběhla kolaudace zateplení budovy.
- Informoval o 2 volných místech v přípravné třídě – nabídka byla zveřejněna na webových stránkách
úřadu a na vývěskách. Poděkoval za spolupráci.
- Upřesnil, že od 1. 9. 2017 do přípravné třídy lze přijímat pouze děti s odkladem.
11) Bc. H. Vrbová
- Poděkovala řediteli a ředitelce ZŠ za převod finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci RŘ I.
2017, které jsou využity na mzdu zaměstnance školní jídelny, který v době výdeje koná dozor nad
strávníky.
- Požádala ředitele o spolupráci na sdělení žákům o zákazu vstupu do školní jídelny na koloběžkách
a skatech. Uvažuje o umístění stojanů na kola.
- Ve školní jídelně proběhla mezi dětmi a dospělými anketa „nejoblíbenější pokrmy“. Výsledky ankety
se objeví v jídelníčku školní jídelny.
- Od září 2017 bude zaveden objednávkový systém. Bude s předstihem oznámeno na webových
stránkách ŠJ, škol a UZ.
12) Mgr. J. Měchura
- U zápisu bylo 145 žáků, z toho 115 ze školského obvodu ZŠ Jandusů, 8 odkladů povinné školní
docházky.
- S ohledem na prostorové podmínky mohou být otevřeny pouze 3 třídy. Přijaty budou děti s kritériem
č. 1, které mají trvalé bydliště ve školském obvodu školy a mají ve škole sourozence, který bude ve

školním roce 2017/2018 navštěvovat 2-9 ročník. Mezi dětmi s kritériem č. 2, které mají trvalé bydliště
ve školském obvodu školy a nemají ve škole sourozence, bude dne 3. května 2017 losováno v budově
školní jídelny za účasti ředitele školy, předsedy Školské rady při ZŠ Jandusů a zástupce zřizovatele.
- Informoval o velikonoční dílně a o školení bezpečnosti dětí ve spolupráci s KRAV MAGA pro žáky
1. – 3. ročníků s ohledem na pohyb nebezpečné osoby v okolí školy v posledních měsících.
- Rovněž upozornil na změnu parkování od 1. 4. 2017 v okolí školy.
- Poděkoval panu Urbancovi za scénické čtení v Divadle U22 (Karel Čapek – Jak se dělá divadlo –
možnost přiblížení „klasiky“ písniček z Osvobozeného divadla
13) Mgr. Vl. Reinerová
- U zápisu do první tříd bylo 74 dětí, 6 odkladů – budou otevřeny 3 první třídy.
- V 5. třídách je 68 dětí, z toho je předpoklad 26 do ZŠ Jandusů (z toho 14 dětí dělá přijímací pohovory
na gymnázia), 22 dětí do ZŠ U Obory (z toho 6 dělá přijímací pohovory na gymnázia)
- V 1- 4. třídách proběhl program Policie ČR „Modré velryby“.
- Ve škole byla i přes veškerá bezpečnostní opatření řešena policií krádež peněz.
15) Ing. et Mgr. M. Konečná
- V úterý a ve středu proběhne zápis do mateřské školy.
- Mezi dětmi k přijetí budou děti, které potřebují asistenta pedagoga.
- Ve výhledu je rozšíření kapacity předškolního vzdělávání v MČ Praha – Kolovraty o dvě třídy.
16) Ing. M. Klich
- 5. 5. – pietní akt
- 10. 5. - Květinový den
17) P. Harantová
- Požadavky na integraci – 1. 9. – 31. 12. 2017 do 15. 5. 2017.
- Investice – požadavky – cca do konce června 2017 – elektronicky.
- Připomenutí - školy nemusí zřizovateli předkládat výjezdy do škol v přírodě, LVK. Jen pokud vyjíždí
ředitel školy; záznamy o úraze zřizovateli 1x za pololetí šk. roku.
- Finanční kontroly zřizovatele – květen.
- K prázdninovému provozu do MŠ Za Nadýmačem se přihlásilo 88 dětí.
- ZŠ Jandusů – školní akademie v Divadle U22 - 27. 6. 2017, rozloučení s žáky 9. tříd v tělocvičně školy –
29. 6. 2017.
- Ukončení školní roku 2016/2017 s představiteli MČ Praha 22 – úterý 27. června 2017.
- Rozloučení s předškoláky – 14. 6. – MŠ Za Nadýmačem, 15. 6. – MŠ Sluneční.
18) Různé
- Na závěr jednání členové školské komise vyjádřili nutnost navýšení kapacity předškolního vzdělávání
s ohledem na údaje z matriky městské části o počtu narozených dětí a nízkém počtu volných míst ve
stávajících mateřských školách pro přijetí nových dětí.
- 30. 4. 2017 - pozvání na čarodějnice
- 5. 5. 2017 od 10.00 - kladení věnců květen – účast žáků 8. a 9. tříd ZŠ
- 3. 6. 2017 - PO-PO-LES – pochod pohádkovým lesem
- 3. 6. 2017 - Splávek
- 4. 6. 2017 - Den dětí Na Rychetách
- 10. 6. 2017 - Příběh potravin
- 10. 6. 2017 – na festival dětských a studentských kapel „Škola rocku open air festival“ – „na skládce“.

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise

Mgr. Jitka Rothová
předsedkyně školské komise

