Zápis z 1. jednání Školské komise RMČ Praha 22
ze dne 4. února 2019
Přítomni: členové - Mgr. Špalková Kuželová, P. Harantová, R. Boháč, Ing. Motlochová,
Bc. F. Musil, B. Nováková, Mgr. J. Rothová, Mgr. E. Vaňkátová;
Program:
I.) Úvod, přivítání, představení členů a stálých hostů školské komise
II.) Informace o termínech zápisů do MŠ a ZŠ pro školní rok 2019/2020
III.) Informace o MŠ a ZŠ zřizovaných městskou částí Praha 22
IV.) Informace o Základním uměleckém, jazykovém a zájmovém vzdělávání
V.) Operační program Praha – pól růstu ČR (dotace)
VI.) Různé (podněty členů ŠK, organizační záležitosti činnosti ŠK)

I. Úvod, přivítání, představení členů a stálých hostů
1) Jednání zahájila předsedkyně školské komise a požádala jednotlivé členy a hosty komise
o představení se případně o stručnou informaci o škole, školském zařízení.
2) Členové komise jednotně odsouhlasili předem nastavený program, včetně přítomnosti
zástupkyně veřejnosti. Případné změny v průběhu jednání budou v programu upraveny.
3) Požádala přítomnou 1. zástupkyni starosty Kateřinu Erbsovou o slovo, která přítomné
seznámila s informací, že MČ Praha 22 hledá lékaře-pediatra a požádala o spolupráci.
Rozdala členům i tištěný inzerát v podobě plakátu.

4)
5)

6)
-

7)
-

II. Informace o termínech zápisů do MŠ a ZŠ pro školní rok 2019/2020
Mgr. J. Měchura – ZŠ Jandusů
Zápis do 1. tříd ve dnech 10. a 11. 4. od 14.00 do 18.00.
Otevřeny budou tři třídy pro 90 dětí.
18. 3. 2019 budou k zápisům do 1. tříd prostřednictvím webových stránek školy spuštěny
rezervace.
Zápis bude probíhat v nové přístavbě.
Počet volných míst v 6. třídách – 3.
Shrnul sdělení ředitelek uhříněveských mateřských škol. Pravděpodobně přijde k zápisům
do 1. tříd půjde 160 cca dětí, toto číslo však není konečné. Upozornil, že k zápisů přijdou
i děti, kterým bylo v loňském roce odloženo plnění povinné školní docházky. Zásadní
informace o počtech dětí, které půjdou k zápisu bude z podkladů matriky ÚMČ Praha 22.
Mgr. I. Vodičková - ZŠ U Obory
Zápis do 1. tříd ve dnech 10. a 11. 4. 2019 od 14.00 do 18.00
Předpoklad otevření 3 - 4 tříd.
K počtu volných míst v 6. třídách sdělila, že rodiče dětí z MŠ si žádají již nyní informace
a v případě potřeby, pokud to prostorové možnosti školy dovolí, otevře další třídu
6. ročníku. Doplnila informaci, že k organizaci přestupu žáků ze ZŠ Kolovraty do 6. tříd
uhříněveských základních škol bude přistoupeno až po ukončení správního řízení
o rozhodnutích o přijetí dětí do 1. tříd.
Mgr. Vlad. Reinerová – ZŠ Kolovraty
Zápis do 1. tříd 9. a 10. 4. 2019.
Budou otevřeny 3 třídy.
Ze 6. tříd bude do uhříněveských základních škol odcházet 55 – 62 děti.

8)
9)
10)
11)
12)
13)
-

-

Pozvala přítomné na školní ples u příležitosti Mezinárodního dne žen, dne 8. března 2019
od 20.00 hodin v restauraci U Boudů.
L. Štěpánková – MŠ Za Nadýmačem
Zápis k předškolnímu vzdělávání 13. a 14. 5. 2019 od 13.00 do 17.00.
75 – 80 volných míst (bez odkladů).
R. Pecáková – MŠ Sluneční
Zápis k předškolnímu vzdělávání 13. a 14. 5. 2019 od 13.00 do 17.00
40 – 45 volných míst (bez odkladů).
Zápis do všech třech míst výkonu bude v objektu MŠ Sluneční 1550/20
Mgr. Vlasta Zdobinská - MŠ Pitkovice
Zápis k předškolnímu vzdělávání 13. a 14. 5. 2019 od 13.00 do 17.00 hodin v budově školy.
35 volných míst.
MŠ Kolovraty - Ing. et Mgr. Konečná
Zápisy k předškolnímu vzdělávání 6. a 7. 5. 2019 od 13.00 do 18.00 hodin.
Odhadem 50 volných míst.
Bc. H. Hlasová
Kapacita školní jídelny – 2 000 strávníků.
Vysoká nemocnost zaměstnanců-na výpomoc přijata paní důchodkyně.
R. Koutský – radní
Doplnil informaci k přestupu žáků ze ZŠ Kolovraty do uhříněveských základních škol. MČ
Praha 22 požádala o metodickou pomoc odbor školství, mládeže a sportu MHMP, ve které
bylo sděleno, že žáci z Kolovrat mají na přestup, na přijetí nárok, a to do nejvyššího
povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a šk. zařízení. Pokud počet zájemců
s místem trvalého pobytu na MČ – Praha – Kolovraty přesáhne kapacitní možnosti škol, je
doporučena forma hlasování. S ohledem na naplněnost uhříněveských škol je předpoklad,
že nebudou umístěni všichni žáci z 5. ročníků ZŠ Kolovraty. Je povinností MČ Praha –
Kolovraty postupovat podle § 178 odst. 2 písm. c) školského zákona.
MČ Praha 22 oslovila okolní MČ Praha 11, 15 s poptávkou volných míst pro žáky 1. a 6. tříd.
Tyto MČ mají kapacity škol naplněny.
Předběžně informoval o pracovním jednáním zvlášť s řediteli ZŠ, ŠJ, vedoucími
vychovatelkami ŠD a ředitelkami MŠ (konec února, začátek března).

III. Informace o MŠ a ZŽ zřizovaných MČ Praha 22 a MHMP
14) Mgr. J. Měchura – ZŠ Jandusů
- Informoval o preferencích výstavby tělocvičny, jako pevné stavby. Nastínil nevýhody
nafukovací haly pro školu. Uvedl konkrétní případ ve Vlašimi – zborcení střechy pod tíhou
sněhu.
- Pozval přítomné na ples školy, dne 23. března 2019 téma plesu „čas růží“.
- Na základě průzkumu mezi rodiči bude provoz školní družiny přerušen v době jarních
prázdnin od pondělí 18. – pátku 22. 2. 2019.
15) Mgr. Vodičková – ZŠ U Obory
- 7. 3. 2019 den pro předškoláky.
- Poděkovala odboru správy majetku za pomoc při odstraňování výskytu vody v objektu školy
a výtahové šachtě. Dále za pomoc při zajišťování instalace EPS v nové přístavbě – modré
budově.
- Poděkovala prostřednictvím školské komise i svým učitelů za přesčasy z důvodu nedostatku
učitelů.

-

Ve škole je funkční Dětský parlament, který z příspěvků od rodičů dětí poukázal částku ve
výši 10 000 Kč např. na adopci zvířat a očkování dětí v Africe. Škola se snaží navázat
spolupráci s UNICEF – adopce panenek.
- Žáci 8. a 9. tříd (s vyžádaným souhlasem rodičů) ve spolupráci se školou chystají školní
happening – dopravní situace a parkování před školou.
- Na základě zkušeností z předchozích prázdnin bude provoz školní družiny přerušen v době
jarních prázdnin od pondělí 18. – pátku 22. 2. 2019.
16) R. Pecáková – MŠ Sluneční
- Škola má tři místa výkonu na adresách: Sluneční 1550/20, Královice, V Bytovkách 803.
- Informovala o čerpání investiční a neinvestiční dotace na rok 2018 - spolupodílů z EU
a z rozpočtu hl. m. Prahy na projekt „Zahrada jako odpověď„ v rámci Operačního programu
Praha – pól růstu ve cca výši 2,2 mil Kč.
- Slavnostní otevření zahrady je plánováno na měsíc duben – termín paní ředitelka oznámí
s předstihem.
- V současné době se řeší zabezpečení vstupu před nepovolanými osobami v objektu
V Bytovkách 803. Není k dosažení původní dodavatel zabezpečovacího a monitorovacího
systému. Nejsou k dispozici vstupní hesla „kódy“ a chybí instalace 2 kamer v II. patře
v prostorách činnosti Domu Um.
- Požádala v případě sněhové kalamity o zařazení do prioritních oblastí s úklidem sněhu
příjezdové cesty k objektu mateřské školy a výpomoc při úklidu parkoviště pro rodiče.
17) L. Štěpánková – MŠ Za Nadýmačem
- Mateřská škola má 10 tříd s počtem 280 dětí ve třech budovách se stejným sídlem
Za Nadýmačem 927.
- Informovala o výhledu rekonstrukce původní budovy z roku 1980 (až po dokončení výstavby
nové mateřské školy V Bytovkách).
- V mateřské škole proběhly v prosinci dvě úspěšné akce pro děti a rodiče: Rozsvícení
vánočního stromu; U Vodice straší (lampionový průvod). Na obou akcí byly za souhlasu
rodičů k prodeji výrobky dětí. Výtěžek z prodeje v celkové výši 19 903 Kč byl zaslán nadaci
Světluška. Obě akce pochválil člen komise pan Musil.
16) Mgr. Vl. Zdobinská – MŠ Pitkovice
- Byla dokončena instalace zastiňovacích a herních prvků na školní zahradě. Po instalaci musí
být obnovena výsadba a údržba trávníku.
- Spolupracují s o. s. Naše Pitkovice
- Trvalý organizační problém: nepropojené budovy, nedostatečné prostorové zázemí pro
zaměstnance školy.
- Rovněž požádala v případě sněhové kalamity o zařazení do prioritních oblastí s úklidem
sněhu – příjezdové cesty k objektu mateřské školy a výpomoc při úklidu parkoviště pro
rodiče.
17) PaedDr. P. Ptáček – ZŠ a SŠ Vachkova
- Za současného vzdělávacího procesu, včetně výchovy je upravován vzdělávací program.
- Je dán požadavek na rozšíření současné kapacity Střední školy (praktická střední jednoletá)
pro 6 dětí (1 třída) na 10 dětí (2 třídy). Od školního roku 2020/2021 je předpoklad zřízení
Střední školy (praktické střední dvouleté).
- Ve školním roce 2019/2020 nebude otevřená přípravná třída.
- Informoval o nutném zásahu na vzrostlých stromech v areálu školy po intenzivním sněžení
v minulých dnech. Byl již informován odbor životního prostřední.
- V jarních měsících bude otevřena nová venkovní učebna v areálu školy, která může být
staršími žáky využívána jako „cvičný byt“.

- Škole chybí relaxační místnosti pro děti.
18) Mgr. I. Šormová – ZUŠ Lyra
- Poděkovala vedení Domu Um (konkrétně panu Urbancovi a panu Hlídkovi) a školám za
spolupráci na představení ke 100. letému výroční založení republiky. Ocenila pomoc při
uložení a instalaci ozvučení a pomůcek.
- Jsou plánovány koncerty:
k 75. osvobození koncentrační tábora v Osvětimi a
jak se slaví nový rok doma a ve světě – předběžný termín listopad 2019 v Divadle U 22
- Běží postupové zkoušky a další informaci lze získat na webových stránkách:
http://www.zusproarteviva.cz
19) R. Urbanec – Dům Um
- Zřizovatel hl. m. Praha.
- 960 dětí přihlášeno k pravidelné zájmové činnosti.
- Organizováno cca 53 dětských táborů.
- Působí na území MČ Praha 22 v prostorách Divadla U22 a v mobilních kontejnerech v ZŠ U
Obory (pouze na šk. rok 2018/2019) a V Bytovkách 803 a dále v MČ Praha – Kolovraty ve
dvou budovách, z nichž jedna je již po rekonstrukci. Působí zde jedno plnohodnotné
pracoviště + Centrum pro předškolní děti. V současné době je přihlášeno 200 dětí, výhled je
350.
- Upozornil na režim provozu v objektu V Bytovkách, který ne zcela vyhovuje volnočasovým
aktivitám provozovaných Domem Um a nevhodném umisťování nádob využívaných
k zajištění stravování dětí MŠ Sluneční.
- Informoval o nabídnutém prostoru MČ Praha 22 k činnosti Domu Um se sídlem na ulici
Přátelství (bývalá pošta, hračkářství). Byl zpracován posudek na rekonstrukci objektu,
v které je doporučena sanace, obnova a doplnění sociálního a hygienické zařízení (dle
vyjádření orgánu hygieny) v celkovém nákladu cca 2,4 mil. Kč. Tyto náklady nejsou pro Dům
Um uznatelné.
- Ředitel Urbanec potvrdil spolupráci mezi školami a organizacemi působících v oblasti
školství
a kultury, ale upozornil, že některé věci či požadavky nejdou z personálních důvodů hned
vyřešit.
- Důrazně se dovolával stavby nové zděné tělocvičny, která je důležitá nejen pro potřeby
základní školy ZŠ Jandusů ale i pro potřeby sportovních volnočasových aktivit ale i pro
veřejnost. Dům Um v současné době nabízí sportovní aktivity pro děti pouze v omezené
míře. Kapacity současných tělocvičen škol jsou naplněny a například pro aktivity starších
žáků jsou nabízeny časy k pronájmům až po 20.00 hodině. U tělocvičny upozornil na výhodu
vybudování více šaten, včetně hygienického zázemí s ohledem na bezproblémové budoucí
využití pro aktivity více subjektů.
- Dále apeloval na připravenost staveb nové mateřské školy, základní školy i střední školy.
- Obrat Domu Um 40 mil, z toho vlastní činnost 20 mil.

-

V. Operační program Praha – pól růstu (dotace)
Ředitelky MŠ Sluneční a ZŠ U Obory byly v roce 2018 úspěšnými žadatelkami v rámci
Operačního programu Praha – pól růstu (spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy).
ZŠ U Obory na projekt „Modernizace ZŠ U Obory – odborné učebny“ a MŠ Sluneční na
projekt „Zahrada jako odpověď“.
VI. Různé (podněty členů ŠK, organizační záležitosti ŠK)

20) Mgr. I. Vodičková – ZŠ U Obory
- Informovala, že od 1. 9. 2019 budou mobilní kontejnery opět využívány pro potřeby
ZŠ U Obory.
- Obecně informovala o nedostatku aprobovaných učitelů.
21) Ing. et Mgr. Konečná – MŠ Kolovraty
- Již před 20 lety MČ Praha – Kolovraty usilovala o stavbu objektu ZŠ pro II. stupeň a dodnes
nestojí.
22) B. Nováková
- Zvažovala, zda výstavba nové mateřské školy s 10 třídami bude dostačující s ohledem na
nárůst obyvatelstva v souvislosti s výstavbou.
23) R. Pecáková – MŠ Sluneční
- V souvislosti s obecným nedostatkem učitelů, na který upozornila ředitelka Vodičková,
uvedla zvážit možnost pobídek při příjímání nových učitelů do stávajících škol či učitelek do
nové MŠ V Bytovkách např. v podobě služebních/obecních bytů. Do nové mateřské školy
bude zapotřebí přijmout 20 nových učitelek a ředitelku, včetně dalších nepedagogických
zaměstnanců. Mladí vystudovaní učitelé se do škol nehlásí a platové podmínky i po navýšení
platových tarifů nejsou oproti jiným odvětvím lákavé.
- Informovala o možnosti konání příměstského tábora přímo v objektu MŠ Sluneční
o hlavních prázdninách pro všechny uhříněveské děti. Výhledově v roce 2019 – 1 týden,
v roce 2019 – 2 týdny. Dle zájmu, možností a dobrých zkušeností lze konat příměstské
tábory i v ostatních MŠ. Pronájem bude v souladu se zřizovací listinou.
24) Ing. R. Motlochová
- Předložila zpracované výstupy příchodů žáků do školní jídelny, včetně školní družiny.
Navrhovala k zajištění plynulosti výdeje obědů, časové úpravy příchodu žáků, úpravy
školních rozvrhů, případně rozdílné zahájení školního vyučování ve školách.
- Ředitelka ZŠ U Obory a zástupkyně ředitele ZŠ Jandusů se shodly, že by nerady časy začátku
vyučování měnily, neboť takovou domněnku již v minulosti uskutečnily na svých školách
a výsledek nebyl úspěšný.
25) Ředitelky mateřských škol - společně
- Děti s odklady povinné školní docházky mohou pokračovat ve vzdělávání v mateřských
školách.
26) Ředitel, ředitelky ZŠ, ŠJ – společně
- V minulosti, s cílem plynulejšího výdeje obědů bylo již v obou základních školách vyzkoušeno
posunutí začátku školního vyučování, upravena délka trvání školních přestavek, včetně
úpravy rozvrhů. Tyto úpravy nepřinesly téměř žádná pozitiva, která byla očekávána.
Bohužel dětem, které skončí vyučování, nelze nařídit, kdy mají přijít na oběd. Některé jdou
po skončení vyučování ihned, některé mají potřebu se projít a přijdou např. až ½ hodiny po
vyučování. Úpravy rozvrhů musí být prováděny v souladu s legislativou, musí být zohledněny
příjezdy a odjezdy školních autobusů a náročnost a délka trvání pobytu dětí ve škole, která
by mohla být na hranici fyzických a psychických možností dětí.
- Děti, kromě školních družin (dohled vychovatelek), se nemohou v I. patře školní jídelny
stravovat samostatně. Není v silách školní jídelny svými zaměstnanci zajistit dozor. Navíc
jsou zde umístěny k sezení sety určené mladším žákům.
27) PaedDr. P. Ptáček – ZŠ a SŠ Vachkova 941
- Vyzdvihl personální stabilitu v oblasti školství na území SO Praha 22, včetně spolupráce.
- Podotkl, že problémy v oblasti školství jsou řešeny a s problémy, které byly na jednání
školské komise uvedeny jsou problémem i celorepublikovým.
28) Mgr. et Mgr. E. Vaňkátová

-

Informovala o nabídce účasti projektu „Revolution train – protidrogový vlak“ na Dni
sociálních služeb MČ Praha 22. Na odbor sociálních služeb a zdravotnictví zaslala stanovisko
- „nevhodný projekt“. K projektu je rovněž k dispozici totožné stanovisko na webových
stránkách MŠMT.
- Požádala o svolání pracovního jednání se zástupci odboru sociálních věcí a zdravotnictví
k problematice sociálně-právní ochraně dětí.
29) Ing. E. S. – zástupkyně veřejnosti – rodičů
- Představila své podněty, náměty v oblasti školství a školního stravování, které jsou
v přílohou zápisu školské komise.
- K jednotlivým bodům se postupně vyjadřovali členové a hosté školské komise.
30) R. Koutský
- Avizoval finanční pomoc Domu Um s rekonstrukcí objektu bývalé pošty.
- Výhled:
- Uzavření Lidového domu na dva roky. Náklady na rekonstrukci budou hrazeny z rozpočtu
MČ Praha 22. Poté i k využití pro veřejností.
- Informoval o nové sportovní hale v areálu SK Čechie Uhříněves s možností využití žáky ZŠ U
Obory.
- Parkování u ZŠ U Obory – v řešení radního Štěpána Zmátla ve spolupráci s Policií ČR – je
předpoklad úpravy současného dopravního režimu.
- Přípravné třídy nebudou v uhříněveských základních školách zřizovány s ohledem na
prostorovou kapacitu.
- Organizace výdeje obědů ve školní jídelně je v řešení. Jsou realizovány odborné výstupy,
včetně návrhů na změnu režimu. Na základě výstupu bude dán podnět k projednání RMČ. Je
zvažován nákup nové myčky, rozšíření šatny s vybudováním nových východových dveří.
- Informoval, že čekání ve frontě od vstupních dveří k výdeji trvá cca 12 minut.
31) Mgr. V. Špalková Kuželová
- V pondělí 4. února 2019 byly otevřeny obálky s architektonickými návrhy nové mateřské
školy V Bytovkách. V úterý 5. 2. 2019. se sejde hodnotící komise, která vybere tři návrhy,
které postoupí do dalšího kola. Dokončení realizace MŠ r. 2020-2021.
- Úvahy-vize MČ Praha 22:
Při nedostatku počtu tříd se intenzivně hledají nové možnosti, možná i zřízení tříd
v uhříněveské knihovně. Knihovna by mohla dočasně přesídlit do uhříněveské synagogy.
V budoucnu je výhled možného působení knihovny v objektu nové základní školy. Je
usilováno o zapojení do programu podpory zajištění regionálních funkcí knihoven za
finanční podpory hl. m. Prahy.
- Den dětí bude v neděli 2. června 2019 za areálem Rychety.
- V rámci dětského dne 31. 5. 2019 vystoupí v uhříněveském divadle TheTapTap, s jedním
vystoupením dopoledne pro školy a s druhým večer pro veřejnost.
- Termín v Divadle rezervován ředitelem Domu Um panem Romanem Urbancem.
- MČ Praha 22 poskytuje v souladu s § 34 odst. 4) mateřským školám s dostatečným
předstihem před termínem zápisu seznam dětí, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně třetího roku věku. Seznam obsahuje vždy jméno a příjmení, datum
narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.
- MČ Praha 22 poskytuje v souladu s § 36 odst. 8) poskytuje základním školám s dostatečným
předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato
škola spádová a jichž se týká povinnost zahájení povinné školní docházky. Seznam obsahuje
vždy jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě
cizince místo pobytu dítěte.

Jednání školské komise uzavřela předsedkyně školské komise poděkováním všem
přítomným a zástupkyni veřejnosti Ing. Sýkorové. Jejími náměty a podněty se v rámci
možností mohou ředitelé škol a školní jídelny zabývat a postupně je zavádět do praxe.
Členové komise vzali na vědomí uzavření školních družin uhříněveských základních škol
v době jarních prázdnin, a to od pondělí 18. února do pátku 22. února 2019.

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise

Mgr. Špalková Kuželová Veronika
předsedkyně školské komise

v

Náměty na vylepšení kvality školní jídelny a ZŠ U sbory
Školní jídelna
1. Zvážit režim výdeje ve výdejně nad schody. Dle mých informací tam může jen školní
družina a žáci druhého stupně, kteří chodí na oběd později, tam nemohou, i přesto, že je
dole fronta.

2. Jaká jsou kritéria pro výdej malých, středních a velkých porcí? Mělo by být dáno
dosažením určitého věku (třeba i v průběhu školního roku). Má 14-letá dcera v 8. třídě má
pouze střední porci (neustále chodí z jídelny hladová) a její o 2 měsíce starší kamarádka
rovněž v 8. třídě má již porci velkou. Je to nesmyslné. Myslím, že tak od 13 let by děti měly
dostávat porci velkou. (Otázka je, jak velký rozdíl je mezi malou, střední a velkou porcí. Já
jsem školní jídelnu jeden čas navštěvovala a rozdíl mi přišel zanedbatelný)

3. Zlepšit chuťovou kvalitu jídel. Jak na to? Zavést systém hodnocení jídel od žáku (jako ve
škole by každé jídlo dostalo při odchodu z jídelny známku). Poté vyřadit jídla, která dětem
vyloženě nechutnala (přestože si je ony nebo rodiče v dobré víře objednali.) Vytvořit si tak
dostatečně ale ne přespříliš široký repertoár jídel. Mám pocit, že jídelna pořád a pořád
zavádí nová jídla (alespoň podle názvů), často pod nic neříkajícími názvy (např. Bruselská
pečeně apod.) Často se ale pod novým názvem skrývá jen drobná obměna (jednou se do
masové směsi přidá hrášek, jednou kukuřice, jednou majoránka a už je to nové jídlo)
Zprůhlednění a zjednodušení repertoáru jídel umožní lepší rozhodování co objednat a
kuchařky se budou moci zaměřit na lepší chuťové vlastnosti, když nebudou stále vařit něco
nového. Návrh mojí dcery pro usnadnění rozhodování: Přidat fotky jídel.

Základní škola U Obory
1. Vybudovat pěkné venkovní zázemí pro děti v ctúžině!
Děti v bývalé družině V bytovkách měly krásné venkovní prostředí. V současné době se děti
v družině, která se přesunula do prostor školý, pokud jdou ven, pouze „vypustí" na holou
plochu hřiště, kde nejsou absolutně žádné podněty k zabavení!
Pěkné nápadité hřiště by se dalo vybudovat i na vnitřní ploše hřiště. Pokud by se dopinilo
výsadbou stromů a keřů celý prostor hřiště by se zútulnil a navíc by pak stromy poskytovaly
tolik potřebný stín v horkých dnech. Funkce hřiště pro TV by zůstala nedotčena, ba spíš
naopak.

2. Nová tělocvična? Pokud se zvažuje výstavba nové tělocvičny u ZŠ U obory (pokud je to
tedy vážně nutné), rozhodně by měla být postavena tak, aby byla propojena se školou a děti
se tudíž nemusely převlékat do venkovního! V případě, že by byla postavena mimo, než se
děti převlečenou, přejdou, znovu převlečou uteče min. polovina hodiny TV ! (nemluvě o
zpátečním procesu)

3. Poznámka k fungování družiny. Děti v družině velmi málo chodí ven! V zimě prakticky
vůbec. Zjara a na podzim, jen když je ideální počasí. Přitom je absolutně nezvratně
dokázáno, že děti pobyt venku potřebují! A to nejen když je absolutně optimální počasí.
(stačí, aby je rodiče vybavili věcmi na převlečení) Však ve školce chodí každý den ven-kromě
vyloženě deště, a každému to přijde v pořádku. Proč to neplatí a nejde v základní škole?!

4. Výuka AJ s rodilými mluvčími by zvýšila úroveň a atraktivitu jazykového vzdělávání na
škole. Nejen pro žáky na druhém stupni.

5. Dětem chybí projekt EDISON, který měly moc rády. Pokud zde byly nějaké problémy,
nebyly řešitelné?

(a

6:Pařkď/ání u školy: Rodiče dětí je jich čím dál víc) musí mít možnost rozumně
zaparkovat! Není správné, řešit problém se vjížděním ke škole pouze zákazy! 1á osobně bych
se snažila získat kus obory a vytvořit zde praktické krátkodobé parkování s točnou (obory tím
neubyde)

7. Do budoucna bych se zamyslela nad zaváděním moderních alternativních metod výuky do
ZŠ v Uhříněvsi (Waldorfská výuka, speciální třída pro nadané děti apod.)

Prosím o zpětnou vazbu na mé návrhy na mail

V Praze 4.2.2019

