Zápis z 2. jednání školské komise dne 30. dubna 2015

Přítomni: viz prezenční listina
1) Mgr. J. Rothová
- Pozitivně zhodnotila akci velikonoční putování dne 20. března t. r. (tři zastavení na významných
uhříněveských místech s připomenutím velikonočních zvyků a tradic). Poděkovala všem, kdo se na
„putování“ podíleli. Je záměrem podobnou akci připravit i v předvánočním období.
- 5. 5. 2015 od 10.00 – kladení věnců – účast žáků 8. a 9. tříd ZŠ.
- Příští termín jednání školské komise 11. června 2015 od 14.15.
2) Ing. M. Klich
- 7. 5. 2015 od 10.00 v Legionářském domě výstava „Květnová revoluce 1945 v Uhříněvsi“
s výkladem cca 45 min. – vhodné pro žáky 8. tříd ZŠ.
3) Ing. J. Pařízek
- Zástupce starosty přijal pozvání na jednání školské komise. Pozdravil a seznámil se s přítomnými.
4) Mgr. I. Vodičková
- Do školské rady proběhnou doplňkové volby – volit budou pedagogičtí pracovníci.
- Odklady povinné školní docházky pro školní rok 2015/2016 nejsou dosud vyřízeny.
- Nedostatek učitelů s aprobací I. stupně, M+F.
- 29. a 30. 6. 2015 vyhlášeny ředitelské dny z důvodu stavebních úprav ve škole a zateplování ŠD
V Bytovkách 803.
- Akademie školy (sportovní) – 21. 5. 2015 od 17.00 v tělocvičně školy.
5) Mgr. J. Měchura
- Akademie školy – 25. 6. 2015 od 17.00 hodin v Divadle U22.
- Rozloučení s žáky 9. tříd – 23. 6. 2015.
- Nedostatek učitelů s aprobací I. stupně a F.
- Odklady povinné školní docházky dosud nevyřízeny (6 rodičů, kteří o odkladu uvažovali, zatím
nedodali podklady potřebné k vyřízení odkladu).
- Z OŠ MHMP vrácena k znovu projednání 4 odvolání proti nepřijetí k povinné školní docházce v ZŠ.
- 29. a 30. 6. 2015 vyhlášeny ředitelské dny z důvodu demolice budovy školní družiny a přístavby
školy.
6) Mgr. E. Vaňkátová
- Žáky školy zmapována situace na přechodech od benzínové stanice po Nové náměstí.
- Uhříněveské školy neobdržely finanční dotaci v rámci grantového řízení „Zdravé město 2015“ na
adaptační pobyty žáků 6. tříd - nesoulad s metodikou.
7) Bc. H. Vrbová
- Zvýšená fluktuace zaměstnanců – zvýšené nároky na organizaci provozu školní jídelny.
- Požádala ředitele škol o předání informací o školním stravování rodičům budoucích žáků I. ročníků
v rámci třídních schůzek. Doporučení pro rodiče – přihlášky nových strávníků do konce června
2015.
- Tak jako každým rokem při sestavování rozvrhů na příští školní rok opět požádala o zohlednění
kapacity školní jídelny ve výdeji obědů. Po kladných zkušenostech s adaptací na nové povinnosti
budou prvních 14 dnů v září docházet „prvňáčci“ obou škol do jídelny dříve.
8) B. Petrásková
- Spolupráce na organizaci Dne dětí v Uhříněvsi v areálu „Rychety“ zapůjčení skákacího hradu –
7. 6. 2015.
- V době zateplování budovy V Bytovkách 803 – spolupráce DDM-Domu UM a ZŠ U Obory, formou
zajištění zázemí v prostorách ZŠ U Obory.
- Požádala ředitele škol o předání informací o aktivitách Domu UM – září 2015.
- Nabídla řediteli ZŠ Jandusů spolupráci v oblasti vedení zájmových kroužků v příštím školním roce.
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Pozvala přítomné:
a žáky 7. – 9. tříd základních škol na dopolední představení „We are the talents“ dne
14. 5. 2015 od 9.00. Bláznivá hudební komedie odkrývající zákulisí mediálního fenoménu dnešní
doby, talentových soutěží. Výtěžek vstupného půjde na obnovu činnosti kina (na filmové plátno)
v Uhříněvsi.
27. 5. 2015 v 9:00 na tradiční vědění a způsob života Indiánů, jeho smysl a význam v současném
světě. Hostem bude strážce tradic kmene Kowiča, Hwiemtun, který navštíví naši zemi poprvé.
Hwiemtun dlouhá léta pracuje s mládeží po celém světě a snaží se ji vést k úctě k přírodě a
divočině. Jeho přednáška pro děti základních škol bude zaměřena na tradiční pojetí výchovy jeho
kmene, která se opírá o vyprávění příběhů, zpívání starých písní, poznávaní divoké přírody a
rozvoj lidských smyslů. Jeho prezentace a vyprávění bude tlumočeno (vhodné pro žáky 5. – 6.
tříd).
20. 6. 2015 – na festival dětských a studentských kapel „Škola rocku open air festival“ – U Splavu,
Uhříněves.
Poprosila ředitele Mgr. Měchuru o určení vhodného termínu v červnu t. r. na vystoupení
Divadelního spolku žáků ZŠ nám. Bří Jandusů.
Poděkovala za spolupráci na organizaci velikonočního putování.
Informovala o vstřícnosti Domu Um ke spolupráci se školami (nabídka a organizace kroužků,
včetně doprovodu dětí).
Pro školy byla domluvena vzájemná a včasná informovanost o nabídkách a programu Domu Um a
Divadla U22. Školy uvítají vhodné programy se zaměřením na doplnění výuky např. literatury,
dějepisu, zeměpisu apod.
Mgr. V. Neklapilová
Škola bude mít 3 nové učebny, které budou zkolaudovány v květnu t. r.
Rovněž odklady povinné školní docházky nejsou vyřešeny.
Ředitelům předá seznam žáků, kteří z 5. tříd přestoupí do 6. tříd uhříněveských základních škol.
5. května 2015 od 17.00 hod do 17.30 hod - pietní vzpomínka na padlé a umučené ve II. světové
válce, po té v Infocentru s knihovnou se uskuteční beseda s pamětnicí paní Ditou Kosinovou z
Hostivaře o pohnutých událostech II. světové války.
V 06/2015 pro budoucí prvňáčky je organizována „Hra na školu“.
Ing. Mgr. M. Konečná
K zápisu o přijetí do mateřské školy bylo podáno 88 žádostí, z toho 81 vyhovělo požadavku
dovršení 3 let věku k 31. 8. 2015. Přijato bude 77 dětí.
A. Vojtěchovská
V MŠ je 35 odkladů povinné školní docházky (z toho již 25 na předběžném vyšetření).
Pohovořila o činnosti stravovací komise a složitosti vyhovět požadavkům rodičů na stravování
jejich dětí. Na základě žádosti rodičů ze dne 20. 1. 2015 byla navázána spolupráce s nutričním
terapeutkou. Terapeutka vytvořila jídelníček na dobu 8 týdnů, podle kterého školní jídelna pro
děti vařila od 20. 2. 2015. Na další žádost rodičů, tj. od 20. 4. 2015 byl ve spolupráci s provozní ŠJ
paní Veselou jídelníček upraven, vzhledem ke skutečnosti, že děti pokrmy uvařené dle jídelníčku
terapeutky (neobvyklá kombinace surovin a receptur) nejedly. Paní Veselé poděkovala za
vstřícnost a spolupráci.
R. Pecáková
Pozvala přítomné na Jarní sluneční bazárek, dne 16. 5. 2015 od 15.00 hodin, organizovaný o.p.s.
Šafrán dětem. Tato organizace podporuje a rozvíjí projekty a služby, které zvyšují kvalitu života
dětí, které prožily v raném věku trauma z odloučení od svých rodin, více na www.safrandetem.cz.
P. Harantová
Rozloučení se školním rokem 2014/2015 - 26. 6. 2015.
Shrnutí zápisu dětí do obou mateřských škol - 378 zapsaných dětí k přijetí, z toho 120 zapsáno
duplicitně (do obou školek), tj. z 258 zapsaných dětí v obou školkách bylo přijato 128 dětí,
nepřijato 130 dětí.
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Prázdninový provoz MŠ a školní jídelny od 1. 7. do 17. 7. 2014 (usnesení RMČ Praha 22 ze dne
1. 4. 2015).
Provoz školních družin v době hlavních prázdnin přerušen.
PO-PO-LES – pochod pohádkovým lesem – 30. května 2015 (start z Uhříněvsi a Říčan).
Den dětí – 7. června 2015 cca od 13.00 na Rychetách.
Pohár uhříněveského starosty – ředitelé domluví termín a oznámí ho na OKÚ.
Běh Oborou – 23. 5. 2015.
Dárky pro žáky prvních tříd – knížky – z předložených ukázek vybrána kniha „Medvídci jdou do
školy“.
Dárky pro žáky devátých tříd – poukázky Mc Donald´s.
Požadavky na přesuny platy x OON – do 4. 5. 2015.
Požadavky na integraci – 15. 5. 2015.
Finanční kontroly – květen včas bude oznámen termín.
Stručná informace/diskuze o novele školského zákona - podpora žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, rozšíření školního řádu na všechny zaměstnance školy a školského zařízení, zrušení
ustanovení o jmenování ředitele na dobu určitou 6 let, zrušení pravomoci školské rady navrhnout
odvolání ředitele a zpřesnění pravomoci školské inspekce navrhnout odvolání ředitele, pouze v
případě zjištění závažných nedostatků, nová povinnost obce poskytnout škole před termínem
zápisu seznam dětí, pro které je tato škola spádová (uplatní se poprvé při zápisu na šk. rok
2016/2017), zákaz nabízení potravin, které nejsou v souladu s výživovými požadavky na zdravou
výživu dětí, žáků a studentů, úplata za vzdělávání – MŠ – děti před plněním povinné školní
docházky.
Navýšení kapacity ŠJ, ředitelka školní jídelny zajistí s předstihem příslušné posouzení/podklady,
tak aby mohl být do konce června zažádán OŠ MHMP o navýšení kapacity.
Usnesením RMČ Praha 22 ze dne 22. 4. 2015 bylo uloženo starostovi zahájit ve spolupráci s ORS
jednání o uzavření smlouvy na přístavbu ZŠ Jandusů a smlouvu uzavřít.
Usnesení RMČ Praha 22 ze dne 19. 4. 2015 – bylo uloženo ORS zajistit zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na zpracování „Studie proveditelnosti zvýšení kapacity ZŠ U Obory ̋.
ZHMP ze dne 26. 3. 2015 schválilo poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m.
Prahy městským částem hl. m. Prahy/MČ Praha 22 do oblasti školství – na přístavbu pavilonu ZŠ
Jandusů a výstavbu MŠ Pitkovice.
Podnět k projednání RMČ Praha 22 – dovybavení kuchyně MŠ Za Nadýmačem.

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise

Mgr. Jitka Rothová
předsedkyně školské komise

