Zápis z 10. jednání školské komise dne 24. listopadu 2016
Přítomni: viz presenční listina
1) Mgr. J. Rothová
- Příští jednání školské komise dne 16. února 2017 v 15.15.
- Ve čtvrtek 1. prosince 2016 – 8.30 – divadelní představení v Divadle U22 „Tři přání“ pro žáky
z 1. – 4. tříd: (ZŠ U Obory, ZŠ Jandusů).
- Ve čtvrtek 12. prosince 2016 koncert DPS Jiskřička pro žáky 1. – 3. tříd,
8. 30 – ZŠ Jandusů,
10.00 – MŠ Pitkovice, MŠ Sluneční.
2) Mgr. Reinerová
- Pozvala přítomné na vánoční jarmark do Kolovrat v sobotu 26. listopadu od 14.00.
- Vánoční jarmark i ve škole, včetně prodeje výrobků žáků.
- Škola je zapojena do charitativního projektu pro dlouhodobě nemocné děti.
3) Ing. Klich
- Adventní program v MČ Praha 22 je zveřejněn na webových stránkách úřadu, na vývěskách a
v UZ.
- V sobotu 10. prosince 2016 pozval přítomné na vánoční výstavu – vernisáž od 14.00 – téma
„Jak se slavily vánoce v době Karla IV. očima dětí“. Součástí výstavy budou i betlémy.
- Pokud budou školy v rámci vlastních představení v Divadle U22 potřebovat zázemí sokolovny,
musí včas požádat Ing. Klicha. Ten pak následně s nájemci projedná možnost uvolnění
tělocvičny.
4) Dům UM
- V sobotu 3. prosince 2016 od 14.00 vánoční program v objektu V Bytovkách 803, včetně
vánočních dílen a od 16.00 v Divadle U22 „Setkání s Mikulášem“.
- V pátek 16. prosince 2016 od 16.30 v Divadle U22 – „Vánoce přicházejí“.
5) Mgr. Šormová
- V neděli 11. prosince 2016 od 15.00 koncert na Novém náměstí v Uhříněvsi.
- V úterý 20. prosince 2016 od 19.00 vánoční koncert v Divadle U22.
6) Mgr. Vodičková
- V pondělí 5. 12. 2016 – Mikuláš ve škole.
- Ve čtvrtek 15. prosince 2016 – 10.00 a 17.00 vánoční koncert v Divadle U22.
- V pátek 16. prosince 2016 – koncert v kostele Všech svatých „Vánoční zpívání“.
- Z důvodu pozdního obdržení finanční dotace na program „Výuka českého jazyka cizinců“
v roce 2016 bude v rámci vyúčtování část finančních prostředků vrácena. Program byl zahájen
v lednu 2016 a dotace obdržena v červnu 2016. Zpětně dotaci nelze čerpat.
- Škola odstartovala v rámci Dne geografie série cestovatelských besed s podtitulem Úterý na
cestách. První z cyklu přednášek nás zavedla do Kyrgyzstánu, v úterý 6. 12. od 17:00 to bude
do Keni a Etiopie.
- V rámci „Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablon pro MŠ a ZŠ“ při
předkládání žádostí k jednotlivým výzvám, které jsou orientovány např. na zlepšení kvality
vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích; sociální integraci dětí a žáků včetně
začleňování romských dětí do vzdělávání….. je vhodné předem s rodiči žáků konzultovat
souhlas se zařazením do programu.
7) PaedDr. Ptáček
- V pátek 6. ledna 2017 v 9.00 – „Tří králové“ vystoupení žáků školy na radnici.
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- Požádal radnici o možnost spolupráce na nájemních podmínkách tělocvičny v Lidovém domě,
pokud se řediteli školy nepodaří vyjednat vstřícné podmínky.
8) Mgr. Měchura
- V pátek 25. listopadu 2016 od 16.00 rozsvícení betlému na dvoře školy.
- V sobotu 26. listopadu 2016 adventní dílna ve škole od 9.00 – 13.00.
- V pondělí 5. prosince 2016 II. ročník „Mikulášská smeč“ i za účasti ÚMČ.
- Požádal o spolupráci na úpravě parkování rodičů žáků u školy.
- Montovaná hala viz. bod 20).
- Požádal o metodický seminář s tématem „registr smluv“.
- V souladu s novelou zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim, který nabude účinnosti od 1. prosince 2016, požádal o možnost spolupráce
s advokátní kanceláří JUDr. Červenky.
- Od 1. ledna 2017 bude FKSP tvořen 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy.
9) Mgr. Vaňkátová
- Škola obdržela titul Etická škola bronzového stupně. Etická výchova, která je podporována
MŠMT, je na naší škole vyučována v rámci průřezového tématu v různých předmětech. Toto
ocenění bylo získáno zejména za celkové klima naší školy.
- V 5. – 9. třídách probíhá formou seminářů projekt „Jsme lidé jedné země“. Projekt je zaměřen
na prevenci rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy a vzdělávání o migraci
a migrantech žijících v ČR. Koncepce programu, jeho metodika a výuková část odpovídají
potřebám II. stupně ZŠ a vycházejí z RVP.
10) Bc. Vrbová
- Informovala o pokračování projektu „Obědy pro děti“ zdarma z charitativního projektu o.p.s.
„Women for women“, ve kterém je zařazeno 5 dětí. Obědy pro děti pomáhají dětem, které se
ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.
Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím školní jídelny na základě
darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více
situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.
- Ředitelka zašle školám e-mailem seznamy dětí, aby nedošlo k duplikaci čerpání v projektu
MPSV - Operační program potravinové a materiální pomoci – Školní obědy pro děti ZŠ a MŠ.
- O obou projektech informace na webové stránky.
- Ředitelka ŠJ domluvila na základě žádosti paní Veroniky Kuželové zapůjčení budovy školní
jídelny Divadelnímu spolku UCHO dne 18. prosince 2016 za účelem realizace hraného
adventního kalendáře. Úhrada mzdy zaměstnance školní jídelny z příspěvku zřizovatele, který
bude v den akce přítomen, je možná.
11) A. Vojtěchovská
- Ve středu 7. prosince 2016 od 17.00 – rozsvícení vánočního stromu v zahradě mateřské školy
- Poděkovala učitelkám a rodičům na organizaci lampionového průvodu „U Vodice straší“.
- Na letošním jarmarku v sobotu dne 5. listopadu 2016 se především díky laskavosti rodičů
prodejem výrobků dětí školy vybrala celková částka 4 416,- Kč. Tato částka byla zaslána na
Nadační fond pro pomoc nemocným dětem "KAPKA NADĚJE".
- Prázdninový provoz o letních prázdninách a přerušení provozu mateřské školy v průběhu
školního roku (na 1 den) – ve spolupráci s ředitelkami MŠ Sluneční a Pitkovice zpracuje
výhody a nevýhody letního provozu, včetně způsobu zajištění omezeného provozu a zašle
k projednání na OKÚ do 6. ledna 2016. Letní provoz bude zajištěn v rozsahu cca 3 týdnů.
12) R. Pecáková
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- ve čtvrtek 1. prosince 2016 od 16.30 pozvala na slavnostní zahájení vánočního projektu
„Vánoční putování od Mikuláše ke Štědrému dni“ v areálu školy.
13) Ing. Konečná
- Pozvala na Vánoční jarmark v Kolovratech v sobotu 26. listopadu 2016 od 14.30, kde zazpívají
děti mateřské školy.
- V pátek 2. prosince 2016 od 9.00 a od 10.00 v KD U Boudů pohádka TRAMPOTY ČERTA
HUBERTA od divadla Koloběžka.
14) P. Harantová
- Zápisy dětí do MŠ, ZŠ do UZ do 03,04 2017
- Ředitelky MŠ připomínkovaly určení školských obvodů MŠ. Školské obvody mohou být
upraveny, pokud zkušenosti a praxe nebudou přínosem.
- Počty tříd I. ročníků v ZŠ ve školním roce 2017/2018, počet předškoláků v MŠ – na příštím
jednání ŠK, včetně termínů a organizace zápisů a kritérií.
- Provoz v ZŠ, MŠ, ŠJ o vánočních prázdninách bude přerušen. Rodičům bude včas oznámeno.
- Financování asistentů pedagoga UZ 91 – vyčerpat přednostně v plné výši, UZ 33353 – čerpat
po vyčerpání UZ 91; pokud nebude vyčerpáno na asistenty, je možno čerpat na platy,
odměny ost. pedagogů.
- Byla projednána telefonická stížnost maminky za členy Stravovací komise při MŠ Za
Nadýmačem ze dne 23. listopadu 2016 na složení jídelníčku, výběr a kvalitu surovin. Ke
stravování podala informaci ředitelka A. Vojtěchovská se závěrem, že většina rodičů hodnotí
stravování dětí, které je zajišťováno firmou Almed Škvorec pozitivně, bez připomínek. Jsou
občasné výhrady ke způsobu odhlašování, ale ten nejde z organizačních důvodů změnit
(nákup surovin, plánování počtu uvařených obědů, čas pro uvaření oběda, příprava k rozvozu
apod.)
- Do 12. prosince budou zřizovatelem provedeny finanční kontroly ve školách - čerpání dotací a
grantů v roce 2016, včetně následné kontroly.
- Odevzdávání účetnictví, rozborů hospodaření – dopisy s termíny budou zaslány e-mailem.
- Pokyny ke Zprávě o výsledku finančních kontrol za rok 2016 – předáno v písemné formě
s termínem zpracování do 6. 2. 2017.
- Do 30. listopadu 2016 odpisové plány.
- Usnesením č. 20 A) informoval starosta na 48. zasedání RMČ dne 26. 10. 2016 o rozšíření
tělovýchovného areálu TJ Uhříněves pro potřeby ZŠ U Obory a sportovních klubů MČ Praha
22 a pořízení a výstavba přetlakové haly včetně výměny povrchu sportovního hřiště ZŠ Bří
Jandusů, který je součástí Plánu rozvoje sportovní infrastruktury MČ Praha 22 v letech 20172018. RMČ vzala tuto informaci na vědomí. Byl odeslán dopis starosty na MHMP.
- Dne 3. ledna 2017 pracovní schůzka s řediteli škol MŠ, ZŠ SO Praha 22 jejímž účelem je
aktualizace Strategického rámce MČ Praha 22 do roku 2023. Ředitelé si k jednání připraví
podklady. Ve spolupráci s vedoucími pracovních skupin MAP MČ Praha 22 bude zaslána
pozvánka.
- V průběhu přípravy zápisu jednání školské komise bylo ředitelem Domu UM zrušeno
divadelní představení „Tři přání“ dne 1. prosince 2016 (viz. bod 1)

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise

Mgr. Jitka Rothová
předsedkyně školské komise
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