Zápis z 6. jednání školské komise dne 16. 2. 2016
Přítomni: viz. prezenční listina
1)
-

2)
3)
-

4)
-

5)
6)
-

Mgr. J. Rothová
příští termín jednání školské komise: v úterý 26. dubna 2016 od 14.30
23. 3. 2016 velikonoční koncert kolovratského sboru Coro-Piccolo v 9.00 hodin
požádala ředitelku ZUŠ Lyra o rezervaci termínu velikonočního koncertu v roce 2017 – místo
bude upřesněno
k jednotlivým bodům z 5. jednání školské komise:
 vandalismus na toaletách: přetrvává v menší míře
 víkendové „lavičkové párty“ u hl. vchodu jídelny – nejsou
 vysvětlení k označování přirozeně bezlepkové jídla v internetovém jídelníčku ŠJ, včetně
uvedení alergenu „obilniny obsahující lepek“
A. Vojtěchovská
zápis dětí do obou mateřských školek 5. a 6. dubna 2016
předpoklad volných míst 100 – 120, podle počtu žádostí o odklad povinné školní docházky
trvá špatná komunikace s pedagogicko-psychologickou poradnou vzhledem k personálním
změnám na Praze 10 v posuzování školní zralosti dětí
do příštího termínu jednání školské komise bude zjištěn zájem rodičů dětí o prázdninový
provoz v mateřských školách
požádala o harmonogram vydávání Uhříněveského zpravodaje
Mgr. J. Měchura
k zápisu ve dnech 2. a 3. února přišlo 145 dětí, bylo přijato 128 dětí
ve školním roce 2016/2017 budou otevřeny 4 třídy prvního ročníku
zřizovatel bude požádán o udělení výjimky z počtu 30ti žáků ve třídách, počet žáků bude cca
31-34/třída
vysoké počty žáků ve třídách budou pravděpodobně předmětem opětovné kritiky rodičů; ve
školním roce 2015/2016 Česká školní inspekce provedla šetření na základě podnětu, který se
týkal vysokého počtu žáků v prvních třídách. V inspekční zprávě byly vyzdviženy silné stránky
školy, jako je koncepční práce vedení školy, klima školy, systém vzdělávání pedagogických
pracovníků, rozvoj materiálních podmínek a systém analýzy výsledků vzdělávání
pozval přítomné na ples školy dne 2. dubna 2016 – 60. léta „Rebelové“
Mgr. I. Vodičková
bylo přijato 88 dětí, volných míst do naplnění kapacity je pouze 77
otevřeny budou tři třídy prvního ročníku,
v současné době pro výuku chybí tři kmenové třídy; kapacita školy je naplněna – ředitelka
nemůže přijímat další žáky, pokud nebude navýšena kapacita školy alespoň o 50 žáků
požadavky na t. č. dlouhodobě nemocnou Mgr. Nováčkovou z odboru sociálních věcí
a zdravotnictví řešit s vedoucí odboru Mgr. Žaludovou
dozor nad dětmi ve školní jídelně bude upraven dodatkem vnitřního řádu školní jídelny (dozor
nad dětmi ze školní družiny vykonávají doprovázející vychovatelky, nad ostatními dětmi
zaměstnanci školní jídelny)
Mgr. I. Šormová
informovala o průběhu podání žádosti o navýšení kapacity ZUŠ LYRA, řízení v této věci nebylo
dosud MŠMT ukončeno, nebylo vydáno rozhodnutí
PaedDr. P. Ptáček
informoval o vzniku střední školy pro žáky-absolventy základní školy speciální
t. č. je 20 žáků vzděláváno v oboru-programu základní škola

7)
-

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

-

informoval o záměru výstavby zázemí pro výuku tělesné výchovy – výhled zadání veřejné
zakázky před 1. 4. 2016
krátce zhodnotil společné vzdělávání (inkluzi) na všech stupních škol
Bc. H. Vrbová
zrušen školní bufet
dospělí hradí stravenky v kanceláři ŠJ, senioři mohou i u pokladny v objektu ŠJ
nově je nastavena možnost změny přihlašovacího jména a hesla,
byl rozšířen počet míst k sezení – v dolní jídelně + 28 míst, v horní jídelny + 4 místa
z výsledků zápisů žáků do prvních tříd a zohledněním odchodu žáků 9. tříd přibude
od 1. 9. 2016 jídelně 120 nových strávníků (žáků prvních tříd) + noví žáci z 6. tříd z Kolovrat
(cca 60) a 112 MŠ Pitkovice
školní jídelna je na hranici kapacity, t. č. je ke školnímu stravování přihlášeno 1 800 strávníků
provozu školní jídelny by odlehčilo zajištění vaření obědů a přípravy svačinek pro mateřskou
školu jiným dodavatelem
Mgr. E. Vaňkátová
objasnila zamítnutí žádosti o dotaci MŠMT – zapojení mateřských škol, upřednostněny školy
z jiných krajů
Mgr. V. Neklapilová
81 dítě k zápisu, 75 přijato
budou otevřeny tři třídy prvního ročníku
informovala ředitele uhříněveských základních škol o předpokládaném počtu žáků, kteří
budou přecházet z Kolovrat z pátých tříd do šestých tříd v Uhříněvsi
byla navýšena kapacita ZŠ na 380 žáků a školní družiny na 270 žáků
Ing. Mgr. M. Konečná
zápis dětí do MŠ ve dnech 19. – 20. dubna 2016
předběžně 60 volných míst
J. Hendrychová
mateřské škola Sluneční bude moci přijmout cca 70 dětí
informovala o Masopustu ve školce, včetně průvodu městem dne 25. 2. 2016 od 16.00
za účasti rodičů a starosty MČ
Ing. M. Klich
velikonoční výstava od 19. 3. do 6. 4., na vernisáži výstavy zazpívá DPS Jiskřička
požádal vystavovatele (školy) o odvoz vystavovaných betlémů do 29. 2. 2016
vyhlášení výsledků „nejhezčí betlém“ forma ocenění bude projednávána na 32. zasedání RMČ
dne 17. 2. 2016
do 15. 3. 2016 požádal ředitele škol o údaje do kroniky o počtu chlapců a dívek na I. a II. stupni
k 31. 12. 2015, včetně významných událostí
Ing. R. Petr
informoval o:
projednávaných materiálech na 32. zasedání RMČ dne 17. února 2016 - navýšení kapacity
ZŠ U Obory z 500 na 550 žáků, aktualizace školských obvodů, situace ve školství po zápisech
do prvních tříd, včetně školního stravování, organizace šk. roku 2016/2017 v mateřských
školách
o rozpočtovém provizoriu
povinnosti předkládání seznamů darovacích smluv
informační povinnosti vůči konsolidovaným jednotkám státu (v papírové podobě)
nabídce seminářů pro učitele Krajského vojenského velitelství hl. m. Prahy (v papírové
podobě)

-

ředitelky mateřských škol zajistí průzkum mezi rodiči o prázdninový provoz v mateřských
školách – informace o výsledcích průzkumu na příštím jednání školské komise
tvorbě názvu nové základní školy v Uhříněvsi
dovozu písku do mateřských školek společně se závozem písku na veřejná hřiště – zajišťuje
odbor hospodářské správy; náklady budou hrazeny z příspěvku na provoz, nejbližší termín
pro rozvoz písku je duben, květen 2016

Na jednání školské komise byla se starostou Ing. Martinem Turnovským projednána aktuální
situace ve školství:
a) ředitelé seznámili starostu s výsledky zápisu do prvních tříd a s počtem volných míst k přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání
b) ředitelka školní jídelny z důvodu nárůstu počtu strávníků požadovala úpravy školních rozvrhů
obou škol tak, aby byl zajištěn plynulý příchod žáků do školní jídelny v době
od 12.00 – do 14.00 hodin (zejména po 5. vyučovací hodině, tj. 12.30), dalším požadavkem
ředitelky bylo zajistit vaření pokrmů a přípravu svačinek pro mateřské školy jiným
dodavatelem. Výhledově zajištění obědů a svačinek pro MŠ Pitkovice nebude pravděpodobně
možné, z důvodu překročení kapacity ŠJ, kterou již není možné z důvodu dodržení
hygienických a bezpečnostních předpisů navýšit.
c) ředitelé škol vysvětlili, že úpravy rozvrhů nejsou možné, žáci I. stupně nemohou mít odpolední
vyučování, žáci II. stupně mohou mít odpolední vyučování, ale z důvodu nárůstu počtu
strávníků ve školní jídelně se nestačí vrátit na odpolední vyučování nebo zájmovou činnost
(kroužky) rodiče žáků si stěžují, že jsou děti nadměrně zatěžovány, že tráví ve škole 7 a více
hodin, možnost posunutí začátku vyučování byla zvážena za předpokladu, že jídelna prodlouží
dobu výdeje
d) Starosta MČ Ing. Turnovský informoval, o možných variantách a řešení:
- možnost přístavby školní jídelny-rozšíření stravovacího prostoru směrem k muzeu (cca do
konce roku projektová dokumentace)
- možnost přístavby a rekonstrukce stávající školní kuchyně v MŠ Za Nadýmačem, s tím, že by
vařila obědy pro děti z mateřských škol a současně by tak odlehčila provozu školní jídelny
(výhled září 2017)
- v jednání je využití kapacity jídelny VÚŽV
- od září 2016 ve Veřejné jídelně pouze stravování žáků I. stupně a seniorů; pro zaměstnance
škol a úřadu zajistit jinou možnost stravování (VÚŽV, místní restaurace)
- zjistit naplnění kapacit školních jídelen v blízkém okolí a v případě volné kapacity prověřit
možnost a způsob dovozu obědů a svačinek pro mateřské školy
- v jednání výstavba nové základní školy.

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise

Mgr. Jitka Rothová
předsedkyně školské komise

