Zápis z 11. jednání školské komise dne 16. 2. 2017
Přítomni: viz. prezenční listina
1)
-

Mgr. Jitka Rothová
Zahájila jednání a přivítala přítomné, včetně pana radního Selingera.
Příští jednání školské komise se uskuteční 27. dubna 2017 v 15.15.
10. 4 2017 od 9.00 a od 11.00 koncert DPS Jiskřička v Divadle U22 – s ohledem na kapacitu
divadla je možná pouze účast dětí ze ZŠ a z MŠ Pitkovice a MŠ Sluneční; pro
MŠ Za Nadýmačem na podzim 2017 DPS Jiskřička odehraje individuální koncert.
2) Milan Coller
- Navázal na jednání ze dne 25. ledna 2017 s ředitelkami mateřských škol, kde byl projednáván
prázdninový provoz. S ohledem na všechna zdůvodnění souhlasně potvrdil záměr uzavření
mateřských škol, které zřizuje MČ Praha 22 v době hlavních prázdnin. K prázdninovému
provozu v mateřských školách bude k projednání předkládán samostatný materiál
na 55. zasedání RMČ dne 22. února 2017. O usnesení RMČ budou ředitelky informovány.
- Informoval o průběhu přístavby ZŠ U Obory – dostavba školy je nyní v etapě výběru
zhotovitele stavby. Bude vybíráno z 9-10 nabídek. Dokončení přístavby bude s ohledem
na postup administrativních a technických prací posunut z 1. 9. 2017 o cca 2 měsíce.
- Pohovořil krátce o náhradním řešení možnosti výuky z důvodu skluzu přístavby ZŠ U Obory
a při nedostatku kapacity obou základních škol po zápisech do I. ročníků v květnu 2017 o tzv.
učebních kontejnerech. Blíže popsal podobu, konstrukci a umístění buněk, včetně napojení
na inženýrské sítě. Jedná se o tzv. pronájem buněk, které bude refundováno MHMP.
- Pro případné využití buněk a s ohledem na zpoždění dokončení výstavby musí být upravena
kapacita ZŠ U Obory žádostí o změnu v rejstříku škol a školských zařízení, který vede MŠMT.
- Projednána byla víceúčelová sportovní hala v ZŠ Jandusů, na kterou byla podána žádost
o dotaci z rezervy pro MČ na rok 2017 – bude postavena plnohodnotná hala (původní záměr
nafukovací) – podrobnější informace podá vedoucí odboru realizace staveb pan Mošna.
- Na základě sdělení ředitelky MŠ Pitkovice přislíbil prověření vad a nedostatků (viz. bod 4)
u vedoucího ORS pana Mošny.
3) Bc. Michal Selinger
- Nabídl ředitelům škol pro žáky i učitele seminář branné výchovy, zdravovědy. Informoval
přítomné o přípravě realizace dne Integrovaného záchranného systému v MČ Praha 22.
- Doplnil informaci ke služebnímu vozu pro MŠ Pitkovice – v rozpočtu t. č. nejsou finance
na jeho pořízení. MČ hledá finanční rezervy, o problematice ví. Vůz (pick-up) musí splňovat
požadavky na dovoz stravy (obědů a svačinek) do MŠ.
- Přislíbil prověření opravy střechy ve školní jídelně v rámci přístavby (viz. bod 8).
4) Mgr. Vlasta Zdobinská
- Připomněla některé legislativní změny v oblasti předškolního vzdělávání (např. očkování dětí,
vzdělávání dvouletých dětí od r. 2020 apod.
- Předběžně informovala, že žádosti k předškolnímu vzdělávání do všech tří mateřských školek
budou přijímány v MŠ Za Nadýmačem.
- Opakovaně připomněla nedostatky budovy mateřské školy – neprůchodnost tříd, pavilonů,
nefunkčnost zvonků a telefonů. Tyto nedostatky předala v písemné formě na odbor realizace
staveb, v kopiích starostovi MČ.
- V mateřské škole pro přijímání dětí pro školní rok 2017/2018 je 21 volných míst.
- Připomněla požadavek na služební automobil na dovoz stravy.

5) PaedDr. Petr Ptáček
- Informoval o kolaudaci tělocvičny ve škole, kde zbývají ještě drobná dokončení a úpravy.
I nadále však škola musí pro výuku tělesné výchovy využívat tělocvičnu Lidového domu, kde
nakonec byly vůči škole vstřícně vyřešeny nájemní podmínky, včetně ceny.
- Ve školním roce 2017/2018 bude opět otevřena přípravná třída pro děti s odklady povinné
školní docházky. Tuto informaci lze předat rodičům.
- Od 1. 9. 2018 bude zahájen program „střední škola“.
- Ředitel školy pro komfortnější zázemí žáků usiluje o vybudování výdejny stravy přímo ve škole.
6) Alena Vojtěchovská
- Informovala o dopadech inkluze na jejich MŠ - jelikož se nepodařilo do pracovního poměru
přijmout asistenta pedagoga, z důvodu jejich nedostatků na trhu práce, bude muset mateřská
škola finanční prostředky účelově určené na výplatu mzdy asistenta pedagoga z důvodu
nečerpání vrátit do rozpočtu hl. m. Prahy.
- V mateřské škole pro přijímání dětí pro školní rok 2017/2018 je 110 volných míst.
- 12ti dětem byly uděleny odklady povinné školní docházky.
7) Renáta Pecáková
- Krátce informovala o rekonstrukci zahrady v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR
– Výzvy č. 20;
- Škola odstoupila k podání žádosti v rámci vyhlášené Výzvy č. 21 – posílení inkluze z důvodu
nedosažení požadované minimální výše celkových způsobilých výdajů 1 000 000 Kč.
- Požádala spolu s řediteli o metodickou podporu v oblasti registru smluv, případně možnosti
„scanování“ uzavřených smluv zřizovatelem.
- V mateřské škole pro přijímání dětí pro školní rok 2017/2018 je 18 volných míst.
8) Bc. Hana Vrbová
- Připomněla kritický stav střechy v objektu školní jídelny s obavou o bezpečnost strávníků a
zaměstnanců a dotazovala se, zda bude opraveno v rámci přístavby budovy – prověření
přislíbil Bc. Selinger.
- Informovala o žádosti maminek o možnosti stravování žáků (svých dětí) ve veřejné jídelně.
Tato žádost byla zamítnuta s tím, že veřejná jídelna poskytuje stravování pouze dospělým
strávníkům a výjimečně žákům ZŠ Vackova 941 za doprovodu pedagogů a asistentů. Navíc na
stravování žáků jsou mezi školami a školní jídelnou uzavřeny smlouvy o školním stravování.
9) Mgr. Michaela Konečná
- Informovala o nové ČSN 73 4400 účinné od 1. 9. 2016 „Prevence kriminality - řízení
bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“. Tato norma upravuje
zásady a návrhy pro snižování rizika kriminality, obavy z kriminality a antisociálního chování ve
školách ve fázích plánování a realizace stavebního řešení a bezpečnostních opatření
prostřednictvím preventivního řízení bezpečnostních rizik, k nimž může ve školách docházet.
Tato norma s sebou přináší vysoké požadavky na technické zabezpečení škol, včetně finanční
náročnosti.
- Upozornila na pohyb cizí osoby ve škole, včetně krádeže, i přesto, že v mateřské škole jsou
umístěny videozvonky. Bylo vyšetřováno Policií ČR.
- Mateřská škola nemá v současné době vytvořeny podmínky ani prostory pro vzdělávání
dvouletých dětí.
10) Mgr. Vladislava Reinerová
- Informovala o instalaci nového kamerového systému, včetně videotelefonů.
- Zajištění bezpečnosti a ostrahy školy je komplikováno počtem míst/budov, ve kterých se
vyučuje.
- Na pracovní pozici vrátného, byl přijat zaměstnanec, jehož mzda je dotována úřadem práce.

11) Mgr. Eva Vaňkátová
- Informovala o pokračování projektu „multikulturní výchova“, která ne vždy je spojena
s pozitivními ohlasy rodičů. Projekt byl představen články v časopisech a chystá se i v ČT.
- Pokračují tzv. „Úterky na cestách“.
12) Mgr. Ivana Vodičková
- Informovala o potížích s asistenty pedagoga a doučování potřebných žáků.
- O podání žádosti v rámci vyhlášené Výzvy č. 21.
- Připomněla kapacitu školy, ne úplně vhodné současné podmínky pro výuku v objektu školy,
učí se i V Bytovkách 803. Z uvedeného důvodu byla potěšena řešením tzv. učebních
kontejnerů.
- Požádala o dřívější doložení podkladů z matriky k zápisům do I. ročníků.
13) Mgr. Ivana Šormová
- Informovala o prostorových kapacitách školy, EET a úspěšném koncertu pro rodiče v Praze 4,
která je dalším sídlem školy.
14) Mgr. Jiří Měchura
- K opravě střechy lze získat podrobnější informace na odboru realizace staveb.
- V rámci tzv. „šablon“ škola čerpá finanční prostředky na 2 asistenty pedagoga a 1 speciálního
pedagoga. Ředitel potvrdil nedostatek asistentů pedagoga.
- Ve škole probíhá výuka českého jazyka pro cizince.
- Škola odstoupila k podání žádosti na vybudování polytechnické učebny v rámci vyhlášené
Výzvy č. 21 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol z důvodu nedosažení výše
celkových způsobilých výdajů 600 000 Kč. Škola bude vybudování učebny financovat
z vlastních zdrojů.
- Informoval o Dnu s olympionikem kajakářem Josefem Dostálem za účasti TV. Bude zveřejněno
v olympijských novinách (příloze HN) 23. 2. 2017.
- Pozval přítomné na již 7. ples školy dne 18. 3. od 19.00 ve znamení černé a bílé.
15) Ing. Michal Klich
- Přiblížil téma velikonoční výstavy v Uhříněveském muzeu v podobě soutěže na téma
„velikonoční a bytová dekorace“; předměty k instalaci výstavy/soutěži do 3. dubna 2017;
výstava bude, včetně vernisáže od 6. 4. do 30 4. 2017.
- V rámci velikonoční výstavy bude ve dnech 10. – 12. 4. 2017 ukázka zdobení kraslic různými
technikami paní Volkovou, včetně vlastního zdobení kraslic - vyfouknutá vajíčka nutné přinést
s sebou; vhodné pro žáky 3. – 6. tříd.
- Pro školy nabídl možnost setkání přímých účastníků Pražského povstání – zájemci oznámit do
15. 3. 2017.
16) P. Harantová
- Zápis žáků do I. ročníků ZŠ ve dnech 19. a 20. dubna 2017.
- Zápis dětí do MŠ 10. a 11. května 2017.
- Ředitelky a ředitel škol se zúčastní semináře organizovaného MHMP zaměřený na zápis
do I. tříd a přijímání k předškolnímu vzdělávání (nastavení kritérií, správní řád, legislativa,
metodické návody);
- K přijímání do škol budou ředitelů předány podklady z matriky s dostatečným předstihem
- MAP – jednání ŘV MAP MČ Praha 22 – v pondělí 20. března od 14.00 hodin bude aktualizován
Strategický rámec.
- Před projednáním v ZHMP je vyhláška o školských obvodech MŠ
- K novele zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů - informace MV ČR o datových schránkách – školy, které již disponují datovou
schránkou právnické osoby, dojde pouze ke změně typu (transformací) datové schránky na typ
datové schránky orgánu veřejné moci. Transformací (změnou typu datové schránky) nedojde

-

k žádným změnám ve vztahu k přístupu oprávněných osob do datové schránky ani
zobrazování jejího obsahu ani jejího názvu. Pokud škola datovou schránku nemá, bude ji
automaticky zřízena datová schránka orgánu veřejné moci po zápisu do rejstříku orgánů
veřejné moci.
Připomenuta povinnost předkládání seznamů darovacích smluv.

V písemné podobě:
- Ředitelé obdrželi schválený příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2017.
- Nabídka na semináře pro učitele na téma „příprava občanů k obraně státu“ ve dnech 5. 4. 2017
a 25. 10. 2017.
- Informace o projektu z Operačního programu potravinové a materiálové pomoci „Školní
obědy dostupné pro každé dítě“ – bude pokračovat i v roce 2017 – v materiálu upozornění na
nepřípustnost dvojího financování školního stravování.
- Prezentace Dívčí katolické školy.
- Informační povinnost vůči konsolidovaným jednotkám státu.
- Zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 2520/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. V § 28 a § 28a) je uvedeno, že příspěvkové organizace musí zveřejňovat
střednědobý výhled na 2 roky a návrh rozpočtu na svých webových stránkách a zřizovatele
nejméně 15 dnů před jejich schválením zřizovatelem v ZMČ a následně do 30 dnů po jejich
schválení, tj. do 17. 3. 2017 (pouze rozpočet). Školám bude zaslán vzor k zveřejnění.
V elektronické podobě:
- Nabídka informačního semináře o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních v rámci
společného vzdělávání – 2. 3. 2017.
- Informace k institutu veřejná služba – výkon veřejné služby – podpora snahy občanů/klientů
úřadu práce k začlenění na trh práce v různých oblastech – lze využít nabídky i ve školách
a šk. zařízeních (např. pomocné admin. práce, zajištění podmínek pro řádný provoz, ochrana
životního prostředí apod.). Rozsah 20 hodin měsíčně, vše hradí úřad práce.
- Metodická pomůcka pro ředitele při projednávání rozpočtu přímých výdajů na kalendářní rok
- Informace MŠMT k zápisům ZŠ.
- Soutěž JuniorErb 2017 pod záštitou primátorky hl. m. Prahy.

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise

Mgr. Jitka Rothová
předsedkyně školské komise

