Zápis z 16. jednání školské komise ze dne 24. května 2018
Přítomni: viz. prezenční listina
1)
-

Mgr. Jitka Rothová
Před zahájením školské komise bylo hlasováno o přítomnosti veřejnosti: pro – 0, proti – 11.
Příští jednání školské komise 30. 8. 2018 od 14.30 hodin.
Na jednání školské komise přivítala manažerku programu „Skutečně zdravá škola“ paní Karolinu
Kallmünzerovou a zástupkyně rodičů paní Živnou a Roušalovou. Dále přivítala starostu
Ing. Martina Turnovského a místostarostu Jiřího Knotka.
2) K. Kalmünzerová
- Představila projekt „Skutečně zdravá škola“, včetně důvodů proč do programu zapojit školy a
školní jídelnu MČ Praha 22.
- Školy mají prostřednictvím programu jedinečnou příležitost pomoci dětem a mladým lidem
pochopit, co je opravdové jídlo, a poskytnout jim praktické životní dovednosti.
- Programu Skutečně zdravá škola dali svoji záštitu ministři zemědělství a životního prostředí ČR.
Program také doporučuje Ministerstvo školství jako příklad inspirativní praxe, stejně tak jej
doporučuje Národní síť Zdravých měst jako příklad dobré praxe.
- Informovala o vhodnosti začlenit program do Místních akčních plánů „MAP“.
- Přislíbila zaslání pozvánek k účasti na konferencích či akcích, pro získání kontaktů a bližšího
seznámení se s činností.
- Další informace o tom, co zdravé školy skutečně dělají lze získat na
www.skutecnezdravaskola.cz.
3) Ing. M. Turnovský, J. Knotek
- Informoval, že MČ Praha 22 chce přijmout do MŠ všechny tříleté děti, které rodiče přivedli
k letošním zápisům do mateřských škol, které zřizuje MČ Praha 22 a které nebudou
z kapacitních důvodů přijaty do MŠ Sluneční a MŠ Pitkovice.
- Tyto děti budou přijaty ve šk. roce 2018/2019 do nově zřízeného místa výkonu-pracoviště (2-3
třídy, včetně výdejny stravy) MŠ Sluneční do objektu V Bytovkách 803. Do nově zřízeného
pracoviště MŠ Sluneční proběhne nový zápis, o kterém budou rodiče s předstihem informováni
ředitelkou MŠ. Pro rodiče je za MČ připravováno prohlášení.
- Za vstřícnou organizaci při zajištění nového pracoviště MŠ poděkoval pan starosta řediteli
Domu UM panu Urbancovi a paní ředitelce ZŠ U Obory Mgr. Ivaně Vodičkové. Za uvolněné
prostory v Bytovkách bude Dům Um přechodně pro své aktivity a činnost využívat moduly
v areálu ZŠ U Obory. Školní družina ZŠ U Obory svoji činnosti přemístí do nové přístavby.
- V roce 2019 by měla být postavena nová MŠ V Bytovkách.
- Požádal ředitelku školní jídelny Bc. H. Vrbovou o podání skutečných informací-reagovat na
vystoupení předsedkyně Školské rady ZŠ Jandusů Ing. Radky Motlochové na 19. zasedání ZMČ
Praha 22 dne 16. května 2018, kde uvedla, že školní jídelna je v havarijním stavu.
4) Mgr. I. Vodičková
- Informovala – od září 2018 nárůst 3 třídy, tzn., že od září 2018 budou všechny třídy v přístavbě
obsazené + 1 třída bude i v učebně informatiky. Ve školním roce 2019/202, kdy ještě nebude
postavena ZŠ Romance přibydou minimálně další 2 třídy, pro které nebudou učebny. Bude
nutné opět využít prostory v Bytovkách 803, včetně modulů. Pro činnost ZŠ U Obory je velmi
zásadní otevření nové MŠ V Bytovkách od 1. 9. 2019.
- Do 1. tříd přijato 84 děti.
- Školní družina má 11 oddělení.
- Nedostatek učitelů.
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Slavnostní otevření přístavby ZŠ U Obory se předpokládá dne 31. srpna 2018. Zahájení provozu
od 3. září 2018.
Informovala o těžkostech čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace z Operačního
programu Praha – pól růstu ČR (dosud neuzavřená smlouva na modernizaci tří učeben, výhled
realizace možná o hl. prázdninách).
Mgr. I. Šormová
Přítomné pozvala na koncerty: 25. 5. – kostel Všech svatých v Uhříněvsi od 19.30, 11. 11. – KC
Novodvorská, 14. 11. – Divadlo U22 (pro rodiče), 19. – 23. 11. pro žáky škol a učitele (na
základě domluvy).
Ing. Klich
nabídl ředitelům škol představení pro žáky II. stupně Radúza a Mahulena v délce trvání 60
minut na podzim t.r. v Divadle U22.
Bc. H. Vrbová
Vyvrátila svým sdělením členům školské komise tvrzení předsedkyně Školské rady Ing. Radky
Motlochové na pořízeném videozáznamu z 19. zasedání ZMČ Praha 22 ze dne 16. května 2018,
že jídelna je v havarijním stavu. Ujistila přítomné, že zřizovatel poskytuje školní jídelně finanční
prostředky na řádný provoz a střecha školní jídelny je již opravena.
Zároveň uvedla, že zřizovatel poskytuje školní jídelně i finanční prostředky na mimořádnou
údržbu, opravu a pořizování varné technologie, např. v loňském roce dotace na pořízení
nového varného kotle a fritézu a v roce 2016 dotaci na varnou vanu. Sami zaměstnanci pod
vedením ředitelky udržují objekt jídelny ve velmi dobrých hygienických, zdravotně nezávadných
a estetických podmínkách. Při pravidelných kontrolách orgánu hygieny nebyly shledány závady.
Mgr. J. Měchura
Tlumočil usnesení Školské rady ZŠ Jandusů, která jednala dne 14. května 2018.
Ke stavbě 2. tělocvičny - určená maximální doba výstavby je nepřiměřeně dlouhá, stejně tak
zákaz provádění stavebních prací o víkendech není pro tento typ výstavby vhodný. ŠR navrhuje
RMČ do nové zadávací dokumentace k VZ zanést:
přísnější kritéria na délku výstavby (ponechat jako soutěžní kritérium),
nutnost realizace výstavby o víkendech, svátcích a o prázdninách, tím zkrácení doby výstavby
(co největší eliminace negativních dopadů výstavby na výuku).
Ředitel sdělil členům ŠR, že je ve výběrové komisi, s projektantem i dalšími zúčastněnými lidmi
byl v častém kontaktu a společně projekt konzultovali a upravovali. V průběhu stavby se bude
účastnit kontrolních dnů a bude na ni z pozice ředitele školy dohlížet.
Prostory ŠJ jsou pro neustálý nárůst strávníků již nedostatečné především v části stravovacích
prostor a šaten pro žáky ŠR navrhuje RMČ změnit strategii plánovaných investičních akcí ve
prospěch navýšení kapacity ŠJ, přistoupit k realizaci zakázky na projekt v tomto roce a přistoupit
k její výstavbě v roce následujícím.
Oprava lávky ke školní družině je plánovaná na hlavní prázdniny, kdy nebude lávka využívána
školní družinou.
Jsou vypsány veřejné zakázky: úprava třídy na kmenovou třídu, na dodávku a montáž
klimatizace do nové přístavby.
Bezproblémový zápis do 1.tříd. K zápisu se dostavilo 105 dětí, 80 bylo přijato. Nebylo přijato 6
nespádových dětí, 17 odkladů docházky a 2 zpětvzetí žádosti o přijetí. Do budoucích 6. tříd se
hlásí cca 22 žáků z Kolovrat. Předpoklad 30 žáků/6.třída.
Nedostatek učitelů, chybí i asistent pedagoga.
Školní akademie – 26. června od 17.00 v Divadle U22.
PaedDr. P. Ptáček
Na 25. září 2018 jsou v areálu po celý den plánovány oslavy k 60. výročí otevření školy. Zazpívá i
DPS Jiskřička + představení divadla Minor.
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R. Urbanec
980 dětí v pravidelné činnosti, ročné nárůst cca 200 dětí
K činnosti Dům UM využívá tělocvičny obou škol a sokolovnu.
Požádal o posekání trávníku v areálu V Bytovkách odborem hospodářské správy ÚMČ.
Výjezd dětského parlamentu.
Výjezd do Norska – obdržena dotace.
Do škol zašle vstupenky na „školu rocku“.
Před zahájením úprav budovy V Bytovkách a i výstavby nové MŠ V Bytovkách požádal o včasné
zajištění součinnosti při stěhování-uvolnění budovy a přesun zahradních prvků, včetně
projednání režimu činností Domu Um, ZUŠ LYRA s ohledem na stavební práce a zajištění
bezpečnosti dětí a zaměstnanců.
Požádal přítomné o propagaci místní kultury.
Ing. et Mgr. M. Konečná
Zhodnocení zápisu – 50 volných míst, 63 přihlášek. Byly přijaty všechny děti, které měly být
v souladu se školským zákonem přijaty.
Informovala o těžkostech při čerpání dotace z Operačního programu Praha – pól růstu ČR
(neuzavřená smlouva, přepracování projektu). Dotace má být vyčerpána do konce roku.
Mgr. E. Vaňkátová
Výjezd školy v režimu ŠvP do Itálie.
Do vnitřních předpisů školy je implementováno GDPR.
Požádala o společné setkání se zástupci OSPOD, Městské policie, Policie ČR a ředitelů škol za
účelem pomoci při šetření přestupků žáků a rodičů při plnění povinné školní docházky.
A. Vojtěchovská
13. 6. 2018 rozloučení s předškoláky.
Do MŠ přijato 91 dětí.
Prázdninový provoz 9. 7. – 13. 7.
R. Pecáková
Do MŠ přijato 26 dětí.
26. 5. 2015 pořádána akce „Běh pro Lucku“ – výtěžek akce na podporu rodiny.
12. 6. 2018 od 16.00 hodin rozloučení se školním rokem.
Prázdninový provoz od 23. 7. – 27. 7.
Mgr. V. Zdobinská
Do MŠ přijato 15 dětí.
V řešení GDPR do vnitřních předpisů školy.
Osazují se stromy ve školní zahradě.
Účast dětí MŠ na otevření parku dne 17. 6. 2018.
Prázdninový provoz od 16. 7. do 20. 7.
Ing. R. Petr, P. Harantová
Informace k GDPR.
Investice – požadavky – cca do konce června 2018 – elektronicky odbor realizace staveb ÚMČ.
Finanční kontroly zřizovatele – čtvrtek 7. června (MŠ Sluneční, MŠ Za Nadýmačem), pátek
8. června (ZŠ Jandusů) a úterý 12.června (ZŠ U Obory, ŠJ).
Akce a termíny k závěru školního roku – shrnutí:
12. 6. 2018 od 16.00 hodin - rozloučení se školním rokem MŠ Sluneční na zahradě
13. 6. 2018 - rozloučení s předškoláky MŠ Za Nadýmačem na zahradě
26. 6. 2018 - dopoledne - rozloučení se školním rokem za účasti představitelů MČ Praha 22 +
rozloučení s žáky 9. tříd ZŠ U Obory
26. 6. 2018 od 17.00 – školní akademie ZŠ Jandusů v Divadle U22
27. 6. 2018 – pohár Uhříněveského starosty (volejbal) – organizaci domluví učitelé Tv škol
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28. 6. 2018 od 17.00 – rozloučení s žáky 9. tříd ZŠ Jandusů v tělocvičně školy
Ostatní akce:
2. 6. 2018 - PO-PO-LES – pochod pohádkovým lesem
2. 6. 2018 - Splávek
9. 6. 2018 - Příběh potravin
9. 6. 2018 – festival dětských a studentských kapel „Škola rocku open air“ – „na skládce“.
10. 6. 2018 - Den dětí Na Rychetách
Zahájení školního roku 2018/2019 v ZŠ a MŠ – 3. září 2018 za účasti loutek Spejbla a Hurvínka,
představitelů MČ Praha 22. Harmonogram, včetně organizace bude určen na školské komisi
v srpnu.

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise

Mgr. Jitka Rothová
předsedkyně školské komise
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