Zápis z 15. jednání školské komise dne 1. března 2018
Přítomni: viz prezenční listina
1) Mgr. Jitka Rothová
- Příští jednání školské komise dne 24. 5. 2018 od 14. 30 hod.
- Vzhledem k obsáhlosti jednání školské komise budou zástupkyně rodičů k projektu „Skutečně
zdravá škola“ pozvány na další jednání.
2) Ing. Michal Klich
- Pozval zástupce škol na velikonoční tvoření pro děti s paní Volkovou v době od 19. – 23. 3. 2018.
- 19. 3. 2018 od 14.00 bude natáčet Čs. Rozhlas malování kraslic. Účast škol nahlásit do týdne.
Vstupné 40 Kč/dítě.
- 15. 3. 2018 tematická velikonoční tvorba seniorů a dětí. Výrobky budou součástí velikonoční
výstavy v Uhříněveském muzeu.
- Požádal ředitelky mateřských škol v pokračování tradice vyprávění či čtení babiček dětem.
- 25. 5. 2018 – noc kostelů.
- Pietní akt – 4. 5. 2018 v 10.00 – účast škol.
3) Mgr. Vlasta Zdobinská
- K řešení GDPR navrhla společné setkání ředitelů MŠ a ZŠ.
4) Alena Vojtěchovská
- Řešení Facebooku se zpětnou vazbou na GDPR.
5) Renáta Pecáková
- Informovala o průběhu příprav k přijímacímu řízení.
6) Ing. et Mgr. Michaela Konečná
- Zápisy k předškolnímu vzdělávání budou v MŠ Kolovraty ve dnech 2. – 3. května 2018.
7) Mgr. Eva Vaňkátová
- Uvítala by, tak jako v minulosti, společné setkání se zástupci škol, Městské policie a OSPOD –
výhledově v květnu (téma: záškoláctví, neomluvené absence žáků).
8) Mgr. Ivana Vodičková
- Den otevřených dveří
- Škola se předložila žádost k vyhlášené výzvě č. 20 OPP-Pól růstu ČR, kde je požadována finanční
spoluúčast žadatele.
9) Roman Urbanec
- II. Ročník TAKE FIVE – 13. 4. – 20. 4. 2018 - program vhodný pro starší žáky škol – informace
k festivalu budou zveřejněny na webových stránkách Divadla U22.
- Požádal o spolupráci na výběru-doporučení vhodných představení pro žáky a děti škol – po
domluvě lze zajistit v průběhu školního roku.
- Informoval o chystaném spuštění mobilní aplikace (ve spolupráci se SPŠE Praha 10, V Úžlabině),
která poskytne informace o zájmových kroužcích, včetně rozdělení dle věku, náplně a aktualit.
10) PaedDr. Petr Ptáček
- Informoval o vícestupňové kontrolní činnosti ČŠI ve škole s výsledným pozitivním hodnocením
- Hledá vychovatelku do přípravné třídy na odpolední činnosti.
11) Mgr. Jiří Měchura
- Ředitelské volno ve dnech 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018.
- O velikonočních prázdninách bude otevřeno 1 oddělení školní družiny.
- Byl spuštěn kamerový systém ve škole v souladu s legislativou.
- Stavební úpravy ve škole: kabinet upraven na učebnu jazyků, učebna fyziky – kmenová třída.
- Proběhlo testování žáků 4. tříd.
- 19. 3. 2018 bude spuštěna registrace k zápisům.
- Pozval přítomné na školní ples 17. 3. 2018.
- 24. 3. velikonoční dílna, včetně soutěže – uzavírka soutěže 20. 3. 2018.

12) Bc. Hana Vrbová
- Informovala o objednávání obědů i o víkendech a svátcích a o prodeji obědů prostřednictvím
„burzy“.
13) Mgr. Ivana Šormová
- Pozvala na koncert populárních melodií, který škola připravila k příležitosti 100. výročí založení
Československé republiky v pondělí 26. 3. 2018 od 16:00 na Staroměstském náměstí.
- 21. 5. 2018 – přijímací a postupové zkoušky.
- Koncert populárních melodií dle zájmu lze připravit i pro žáky uhříněveských škol.
14) Mgr. Václav Trojan
- Informoval o nových kritériích v kontrolní činnosti ČŠI.
15) Pavlína Harantová
- Rozpočtové řízení I. 2018 - 19. 3. 2018. Krajské normativy zveřejněny 28. 2. 2018.
- Zápis žáků do I. ročníků ZŠ ve dnech 11. a 12. 4. 2018.
- Zápis dětí do MŠ 9. a 10. 5. 2018.
- Vykazování obou míst výkonu v MŠ Sluneční bude zajištěno.
16) Ing. Roman Petr
- Seznam dětí z matriky k zápisům do ZŠ a MŠ budou školám předány cca 14 dní před zápisem
z důvodu tzv. spádové migrace a aktuálnosti údajů.
- Při zápisech do MŠ a ZŠ doporučil postupovat dle metodických podkladů odboru školství MHMP –
- formuláře k předškolnímu vzdělávání mateřské školy zveřejní na svých stránkách. Je na ředitelkách,
zda spustí rezervační systém. Ředitelky MŠ zašlou ke zveřejnění informace do UZ
a web MČ Praha 22 k zápisům do MŠ.
- MAP – jednání ŘV MAP MČ Praha 22 – v pondělí 26. 3. 2018 od 14.00 hodin. Bude aktualizován
Strategický rámec MAP MČ Praha 22
- Příspěvkové organizace byly zařazeny do seznamu konsolidovaných jednotek státu.
- Na 18. ZMČ 28. 2. 2018 schválen příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2018 – písemná informace
na RŘ I. 2018.
- V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V § 28 a § 28 a) školy zveřejní 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.
- Informoval o změnách financování regionálního školství od 1. 1. 2019.
- Finanční spoluúčast škol, které předkládaly žádosti v rámci OPP – Pól růstu ČR a uspěly, bude
řešena ve spolupráci se zřizovatelem, včetně zohlednění výsledku hospodaření školy za rok 2017.
- Den učitelů 28. 3. 2018.
- Účast ředitelů na semináři k GDPR ve dnech 20. 2. a 6. 3. 2018.
- Na webových stránkách MČ Praha 22 v sekci „Aktuální zpravodajství“ lze sledovat nabídku
příměstských táborů.
- Oslavy ke 100. výročí – výstava, ples, vysazení lípy – další informace lze najít v zápisu kulturní
komise na webových stránkách ÚMČ Praha 22.
- V současné době je vykupován pozemek pro novou MŠ.
- Připravuje se se dotazník pro veřejnost „Otevřené zahrady v Uhříněvsi“.

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice komise

Mgr. Jitka Rothová
předsedkyně školské komise

