Zápis ze 4. jednání školské komise ze dne 3. září 2015
Přítomni: viz prezenční listina
1) Ing. Turnovský
- Starostu MČ Praha 22 Ing. M. Turnovského přivítala předsedkyně školské komise. Starosta
seznámil členy školské komise se záměry v oblasti školství:
- Rok 2016 – MŠ Pitkovice, t. č. vypsána veřejná zakázka na realizátora stavby – celková kapacity MŠ
112 dětí. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 dílčí části: 1. část – realizace pavilonu „B“, dále
komunikace, oplocení, chodníky, venkovní úpravy, veřejné osvětlení. 2. část – realizace nadzemní
části pavilonu „A“. MČ si vyhradila možnost nerealizovat 2. část v případě neposkytnutí dotace z
rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy či nezajištění financování z vlastních prostředků – celková
hodnota díla 42 mil s DPH.
- Rok 2016 - 2017 – stavební rozšíření ZŠ U Obory – k dispozici byl členům komise náhled do studie
možností stavebního rozšíření o 4 – 6 tříd tj. o 120 – 150 míst.
- MŠ Za Nadýmačem – rekonstrukce jídelny s funkcí vývařovna pro mateřské školy.
- ZŠ Uhříněves – přítomné seznámil s lokalitou realizace v Uhříněvsi, škola bude s I. a II. stupněm,
každý ročník po třech třídách, včetně odborných učeben, tělocvičnou, jídelnou a zázemím pro
učitele, výhledově je zamýšlena transformace na školu střední; vybrané lokalita pro školu bude
dostupná pro děti z ostatních městských částí SO Praha 22 (Kolovraty, Nedvězí, Královice).
- MČ chce spolu s ostatními městskými částmi SO Praha 22 vyvinout úsilí na získání finančních
prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na stavbu školy, včetně vlastních zdrojů a získání finančních
prostředků od developerů.
- Seznámil s postupem výstavby společnosti Vivus – celkem bude vystavěno v 6ti etapách v průběhu
let 2016 – 2022 1 100 bytů.
2) Mgr. Rothová
- Příští termín jednání školské komise – 24. listopadu 2015 od 14.30.
- Připomněla akci „Světluška“ ve dnech 9. 9. – 10. 9.
- Informovala o organizaci Dne sociálních služeb, zdraví a rovných příležitostí dne 9. 9. v Divadle
U22 – od 10.00 – 17.00.
- Pozvala na komponovaný pořad k 600. výročí J. Husa v Divadle U22 dne 14. 9. od 11.00 pro 5. a 7.
třídy.
3) L. Čermák
- Informoval o zápisu dětí do zájmových útvarů.
- 14. 9. 2015 – zahájen provoz.
4) Mgr. Šormová
- 4. 9. - zahájen provoz ZUŠ.
- Byl vypsán dodatečný zápis.
- Zvažuje navýšení kapacity školy – požádá o stanovisko MČ Praha 22.
5) Dům Um
- Den otevřených dveří.
- Workshopy, burzy a nabídky volnočasové činnosti.
- Na ZŠ a MŠ bude rozeslána nabídka zájmové činnosti.
- Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana ve spolupráci s městem Ostrov – 11. – 15. 10.
2015.
6) Mgr. Vodičková
- T. č. má škola 462 žáky + 3 děti jsou zapsané k docházce a zatím bez omluvy do školy nenastoupily
+ 9 dětí je zapsáno k docházce, ale vykonává ji v zahraničí, tzn., že v současnosti je k povinné
školní docházce do ZŠ U Obory zapsáno 474 žáků. Zbývá tedy pouhých 26 volných míst
do naplnění kapacity.
- Ve školním roce 2016/2017 bude moci otevřít pouze dvě třídy I. ročníku cca 53 žáků. 53 žáků bude
odcházet z 9. tříd. Ve škole je evidováno 20 odkladů povinné školní docházky.
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- Ve školním roce 2015/2016 – 79 žáků ve třech třídách prvního ročníku.
- Krátce informovala o nedostatečné kapacitě školní družiny v dalších letech. I přesto, že je školní
družina určena především žákům I. stupně, nemohli být z kapacitních důvodů ve školním roce
2015/2016 přijati žáci 5. tříd. – ředitelka podá žádost o navýšení kapacity k projednání na zasedání
RMČ.
- Poděkovala Domu Um za pomoc s úklidem před zahájením školního roku v objektu V Bytovkách
803.
- Informovala o projektu Edison ve dnech 21. – 25. 9.
- Požádala přítomné o informace k výuce českého jazyka pro cizince.
- 1. – 2. 10. víceboj všestrannosti v ZŠ Jandusů.
7) Ing. Mgr. Konečná
- Informovala, že k předškolnímu vzdělávání byly přijaty všechny děti, které se dostavily s rodiči
k zápisu a dovršily tří let věku k 31. 8. 2015.
- Ve škole je v předškolní třídě integrován chlapec s protézou dolní končetiny.
- Ze 168 dětí je 80 dětí nově přijatých 3-4letých.
8) Mgr. Neklapilová
- Škola učí v 6ti budovách, včetně tělocvičny a školní jídelny. Má tři místa výkonu. Provoz školní
družiny na dvou místech výkonu se sídly A. Hochové 880/26a a K Poště 450/7.
- Škola má v současnosti 320 žáků, do kapacity zbývá 30 žáků, v prvním ročníku je 77 žáků ve třech
třídách.
- Škola využívá od června 3 nové učebny.
- Školní jídelna vaří pouze pro žáky základní školy a děti mateřské školy. Zaměstnanci školy se
stravují mimo školní jídelnu.
- Podpořila projekt „Obědy pro děti“ – do projektu jsou zapojeni 3 žáci školy.
9) Bc. H. Vrbová
- Tak jako každý začátek školního roku, bývá provoz školní jídelny náročný (platby, přihlášky
strávníků, fronty na výdej obědů). Domnívá se, že při zvýšeném počtu žáků ve školách fronty
v některých dnech a časech budou přetrvávat.
- Požádala ředitele o plán výjezdů, výletů a škol v přírodě.
- Uvítala návrh na rekonstrukci jídelny/vývařovny v MŠ Za Nadýmačem, z důvodu odlehčení
provozu, organizace a prostoru školní jídelny, zejména s transportem obědů a svačinek.
- Organizace školních družin jako v loňském školním roce.
- Od 1. ledna 2016 v souvislosti se stavbou MŠ Pitkovice bude snížena nabídka teplých pokrmů (ze 4
na tři).
- V projektu o. p. s. WOMEN FOR WOMEN „Obědy pro děti“, který pomáhá dětem, jejichž rodiče se
dlouhodobě nacházejí v takové životní situaci, že jim nemohou zaplatit obědy ve školních
jídelnách, bude ředitelka pokračovat ve spolupráci se školami a odborem sociálních věcí a
zdravotnictví.
- Na základě diskuze s řediteli škol ředitelka prověří možnosti posílení a zkvalitnění dozoru ve školní
jídelně.
10) Mgr. Měchura
- Informoval o přístavbě školy, která probíhá tak, aby 16. 11. mohl být zahájen provoz. Pro ředitele
je sledování přístavby, včetně spolupráce se zhotovitelem a odborem realizace staveb značnou
pracovní zátěží, zvláště v období zahájení školního roku.
- V této době jsou obsazeny všechny učebny, včetně odborných.
- Od 1. 9. má škola 27 kmenových učeben s 625 žáky. Na I. stupni je průměrný počet žáků ve třídě
27 a na II. stupni je průměrný počet žáků ve třídě 23. Ve třech třídách prvního ročníku je 87 žáků.
- Je nedostačující kapacita šaten a tělocvičny. Tělesná výchova se vyučuje mimo školu v budově
sokolovny (celkem 25 hodin). Tento stav snižuje kvalitu výuky a komfort výuky. Zlepšení situace by
výhledově přinesla nafukovací hala přes školní hřiště.
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- Byly vypsány čtyři veřejné zakázky: Výběr dodavatele na dodávku a instalaci plošiny pro vozíčkáře,
Výběr dodavatele na opravu podlahových krytin; Výběr dodavatele na vybavení přístavby, Výběr
dodavatele na interaktivní tabule.
- Do pracovního poměru bylo přijato 6 nových učitelů/učitelek.
11) PaedDr. Ptáček
- informoval o dostavbě cvičebního sálu ve škole a od 09/2016 podá žádost o zřízení Praktické školy
jednoleté, která bude střední školou pro žáky se středně těžkým až těžkým mentálním postižením
nebo souběžným postižením více vadami – stanovisko MČ Praha 22.
12) Ing. Klich
- 31. 10. – Uhříněveská pouť – k účasti přizval školy.
- Předložil námět k vánoční výstavě – výroba/výstava betlémů ve velikosti do 1 m2 s účastí škol.
13) R. Pecáková
- požádala o zaslání/výměnu seznamu akcí škol v průběhu školního roku a nabídek činností Divadla
U22 a Domu Um.
- Informovala o naplnění kapacity školy, do školy 1. 9. nenastoupily všechny přijaté děti.
Neomluvenou absenci ředitelka v průběhu září prověří. Pokud by došlo k situaci, že některé děti
nenastoupí a rodiče děti z docházky odhlásí, přijme další děti z pořadníku Zápisu dětí
k předškolnímu přijímání pro školní rok 2015/2016.
- Podala zprávu o prázdninovém provozu MŠ viz. bod 16) Různé.
- Byla vypsána veřejná zakázka na výběr zhotovitele dětského mlhoviště.
14) A. Vojtěchovská
- Kapacita školy naplněna. Do školy 1. 9. rovněž nenastoupily všechny přijaté děti. Neomluvenou
absenci ředitelka v průběhu září prověří. Pokud by došlo k situaci, že některé děti nenastoupí a
rodiče děti z docházky odhlásí, přijme další děti z pořadníku Zápisu dětí k předškolnímu přijímání
pro školní rok 2015/2016.
- Podala zprávu o prázdninovém provozu viz. bod 16) Různé.
- Informovala o možnosti čerpání úplaty/školného na platy nepedagogických zaměstnanců.
15) Mgr. Vaňkátová
- kohezivní výjezdy žáků 6. tříd – v červenci byla podána žádost na změnu čerpání dotace pro MČ –
zatím bez odpovědi. Bude zaslána upomínka na MHMP.
16) Různé
- Zápis do prvních tříd ZŠ – 3. a 4. února 2016.
- Pohár Uhříněveského starosty - 28. června 2016.
- Semináře pro učitele:
Mgr. Veselé – 20. 10. a 1. 12. 2015 od 13. 30
Praha bezpečně on-line 2015 – 1. 12. 2015 – seminář pro pedagogické pracovníky
3. 12. 2015 - seminář pro sociální pracovníky, 8. 12. 2015 – společný kazuistický seminář
PaedDr. Martínek – MŠ - 1. - 2. 3. 2016 a 5. - 6. 4. 2016
seminář k dotačnímu řízení Zdravé město 2016 – 16. 9. 2015 MHMP – prevence rizikového
chování – účast za ZŠ Kolovraty a ÚMČ Praha 22
- T. č. jsou zpracovávány podklady k Dlouhodobému záměru vzdělávání – ředitelé požádáni
o spolupráci.
- 22. 9. informace PVK o přerušení dodávky vody v Uhříněvsi – mateřské školy budou uzavřeny, ve
školách bude vyhlášen ředitelský den, školní jídelna nevaří ani nepřipravuje náhradní stravování.
- Ředitelky mateřských škol podaly souhrnnou zprávu o prázdninovém provozu mateřských škol, ze
které vyplynulo, že provoz o letních prázdninách je neekonomický, nerentabilní. K prázdninové
docházce se přihlásilo 131 dítě, tj. pouze 34,4 % dětí z celkového počtu 381. Navíc rodiče děti sice
k docházce a odběru stravy přihlásili, ale do školy pak docházela necelá třetina. Ředitelky, ale
musely zajistit na každý den plný stav zaměstnanců dle počtu přihlášených žáků, a to jak učitelek,
tak i pomocného personálu. Operativně nešlo posílat zaměstnance domů, když přišlo do školy
málo dětí. Učitelky si tak nemohly vybrat dovolenou, na kterou mají ze zákona nárok. Tu pak musí
vyčerpat v průběhu školního roku, což velmi zkomplikuje organizaci škol a odčerpá finanční
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prostředky na platy za práci přesčas a přespočetné hodiny pro zastupující učitelky. Podobné se
týká i zaměstnanců školní jídelny, kteří pro školu vaří. Při takto nevyužité kapacitě prázdninového
provozu dochází i k plýtvání energiemi, vstřícností zaměstnanců. Navíc dochází i k zbytečnému
nákupu potravin (ovoce, zelenina, mléčné výrobky) ve školní jídelně, které pak zůstávají nevyužity.
Je doporučeno přehodnotit v dostatečném předstihu provoz mateřských škol o hlavních
prázdninách 2015/2016, případně rodičům nabídnout soukromá předškolní zařízení, otevřené
kluby a příměstské tábory.

aktuality z MŠMT:
- Zvýšení platu v průměru o 3 % již od listopadu tohoto roku. Ministerstvo školství počítá také s
navýšením prostředků na asistenty pedagoga tak, aby byla zajištěna kontinuita financování již
přiznaných úvazků, ale také zajištění financování nově vzniklých požadavků.
- Minimální délka pracovního poměru pro učitele 12 měsíců.
- Snížení úvazků a k navýšení finančních prostředků směrem k ředitelkám a ředitelům mateřských
škol.
- Reforma financování regionálního školství (financování ONIV - normativně na žáka, normativ
stanoven centrálně MŠMT; financování nepedagogické práce - normativně v kombinaci na školu a
třídu, normativ stanoven centrálně MŠMT (školník, ekonom, úklid…); financování pedagogické
práce - normativně na pedagoga.
- Povinná školní docházka by se měla prodloužit z devíti na deset let. Školní vzdělání by mělo začít v
pěti letech, povinný by byl poslední rok v mateřské škole.
- Podle chystaných změn - od roku 2017 klesne věková hranice pro nárok na přijetí do školky na
čtyři roky a v dalším roce na tři roky. Stát by nově musel zajistit místa pro všechny děti toho věku.

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise

Mgr. Jitka Rothová
předsedkyně školské komise

4

5

