Zápis
z 5. jednání Školské komise RMČ Praha 22
ze dne 11. června 2020
Přítomni: viz. prezenční listina
Program:
1) úvod, přivítání
2) Informace o školním roce 2019/2020
- MŠ a ZŠ zřizovaných Městskou částí Praha 22
- umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání
- městské slavnosti
- různé (podněty členů ŠK, organizační záležitosti činnosti ŠK)

1) Úvod, přivítání
Jednání zahájila předsedkyně školské komise a úvodem poděkovala přítomným ředitelům
a jejich zaměstnancům za poskytované vzdělávací aktivity dětem a žákům v době COVID-19.
2) Informace o školním roce 2019/2020
1) Renáta Pecáková
- Informovala o činnosti školy v době jejího uzavření v souvislosti s výskytem COVID-19:
nabídka on-line vzdělávacích aktivit pro předškoláky, tvorba výukových listů, úklid školky
a údržba zahrady, samostudium, účast na webinářích pro učitele a ředitele MŠ, někteří
zaměstnanci čerpali nařízenou dovolenou, příprava dokumentů k zápisu do mateřské školy
a k podmínkám letního provozu MŠ, nákup hygienických a ochranných prostředků. Pořízení
filmového dokumentu o MŠ Sluneční „Den otevřených dveří jinak“.
- V době koronaviru byla „V Bytovkách“ otevřena jedna třída příměstského tábora zřízeného
MČ Praha 22 + jedna třída „IZS“ zřízená hl. m. Praha pro rodiče dětí pracující v IZS
a v sociálních službách. Za zajištění provozu třídy zřízené hl. m. Praha ředitelka MŠ obdržela
děkovný dopis od ředitelky odboru školství, mládeže a sportu Mgr. Němcové. K provozu byl
natočen dokument, který byl zaslán na odbor školství, mládeže a sportu MHMP.
- Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání: po odstranění duplicitních žádostí je
předpoklad, že budou přijaty všechny „nárokové“ spádové děti.
- Znovuotevření MŠ od 25. 5.: stále jsou dodržována t.č. platná opatření (měření teploty
dětem, zvýšená hygienická opatření (četnější omývání povrchů a podlah, včetně rukou,
zásady při stravování bez samoobslužného způsobu). Docházka dětí: 81 v MŠ Sluneční, 15
v Královicích, 25 V Bytovkách.
- Prázdninový provoz: do 14. 8. 2020, t.č. přihlášeno v průměru 15-20 % dětí z celkového
počtu, přesný počet bude znám až po zaplacení školného a stravného. Předpokládá se
otevření 1-2 tříd. Nejvyšší účast je v 1. prázdninovém týdnu – 26 %.
2) Lenka Štěpánková
- Informovala o činnosti školy v době jejího uzavření v souvislosti s výskytem COVID-19: se
svými zaměstnanci se podílela (2 učitelkami a 1 provozní pracovnicí) na zajištění provozu
příměstského tábora „V Bytovkách 803“, nabídka on-line vzdělávacích aktivit pro
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předškoláky, komunikace s rodiči předškoláků, tvorba výukových listů, výroba pomůcek
a dekorací, úklid školky, údržba zahrady, včetně vybudování nové zahradní skalky,
rekonstrukce ředitelny a hygienického zařízení sloužícího dětem při pobytu na zahradě,
samostudium, šití roušek. Někteří zaměstnanci čerpali nařízenou dovolenou, příprava
dokumentů k zápisu do mateřské školy a k podmínkám letního provozu MŠ, účast na
webinářích pro učitele a ředitele MŠ, nákup hygienických a ochranných prostředků.
Příprava podkladů k vyhlášení a realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení
nového automobilu pro MŠ. Bylo dokončeno vyhlášení VZ na změnu dodavatele stravy.
V době přerušení provozu školky řešila ředitelka vandalismus v areálu školy, jehož následky
odstraňovali zaměstnanci školy. Událost řešila s pojišťovnou, která odmítla plnění pojistné
události.
- Zmínila nezařazení zaměstnanců mateřských škol k odběru dotovaných obědů v době
uzavření MŠ.
- Znovuotevření MŠ od 25. 5.: stále jsou dodržována t.č. platná opatření (měření teploty
dětem, zvýšená hygienická opatření (četnější omývání povrchů a podlah, včetně rukou,
zásady při stravování bez samoobslužného způsobu). Docházka dětí: přihlášeno 200 dětí.
- Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání: přijato 186 žádostí k přijetí, po odstranění
duplicit byly přijaty všechny „nárokové“ spádové děti. Nebyly přijaty pouze děti, které
nedovršily k 31. 8. 2020 věk tří let – nesplnily kritéria zápisu.
- Prázdninový provoz od 1. 7. – 14. 8. 2020 s průměrnou docházkou 25 %.
3) Mgr. et Mgr. Vlasta Zdobinská
- Informovala o činnosti školy v době jejího uzavření v souvislosti s výskytem COVID-19:
nabídka on-line vzdělávacích aktivit pro předškoláky, komunikace s rodiči předškoláků,
tvorba výukových listů (říkanky, básničky), úklid školky, údržba zahrady, někteří
zaměstnanci čerpali nařízenou dovolenou, příprava dokumentů k zápisu do mateřské školy
a k podmínkám letního provozu MŠ, účast na webinářích pro učitele a ředitele MŠ, nákup
hygienických a ochranných prostředků.
- Znovuotevření MŠ od 25. 5.: stále jsou dodržována t.č. platná opatření (měření teploty
dětem, zvýšená hygienická opatření (četnější omývání povrchů a podlah, včetně rukou,
zásady při stravování bez samoobslužného způsobu). Docházka dětí: 55 dětí (57 %).
- Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání: přijato 115 žádostí, po odstranění duplicit byly
přijaty všechny „nárokové“ spádové děti. Nebyly přijaty pouze děti, které nedovršily
k 31. 8. 2020 věk tří let – nesplnily kritéria zápisu.
- Prázdninový provoz: do 14. 8. 2020, t.č. přihlášeno v průměru 15 % dětí z celkového počtu,
přesný počet bude znám až po zaplacení školného a stravného.
- Zmínila možnost zřízení přípravné třídy v polytechnickém domě v Pitkovicích. Po přípravné
třídě je stálá poptávka zákonných zástupců. ZŠ a SŠ Vachkova 941 již přípravnou třídu
nezřizuje. Děti, kterým je doporučen odklad povinné školní docházky dojíždějí do „modré“
školy na Hájích.
Shrnutí: zápis do MŠ byl náročný. Bylo nutné dodatečně od rodičů získat povinné nedodané
dokumenty k přihláškám k předškolnímu vzdělávání, zjistit priority a vyřizovat dotazy rodičů
spojených se zápisem, ale dále pak se znovuotevřením MŠ. Prázdninový provoz byl rodičům
nabídnut ve výjimečné délce 7týdnů s ohledem na uzavření mateřských škol v době
koronavirové. Délka provozu je v rámci celé Prahy ojedinělá. Zájem rodičů o prázdninový
provoz je výrazně nižší oproti jiným rokům a než bylo očekáváno. Školné za týden v MŠ je velice
nízké, což některé rodiče vede k tomu, že i když své děti přihlásí na celý týden, ve skutečnosti se
pak do školky dostaví na 1-2 dny. Provozní doba mateřských škol o prázdninách bude
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omezena/krácena. I přesto, že některé učitelky čerpaly nařízenou dovolenou v květnu t.r.,
budou ji některé čerpat v průběhu školního roku 20/21 což s sebou přinese zvýšené nároky na
organizaci provozu. Tento model 7týdenního prázdninového provozu nebude možné opakovat.
Z letošního zájmu rodičů o prázdninový provoz vyplývá, že největší zájem je jako v předchozích
letech o první 3 týdny v měsíci červenci.
4) Mgr. Ivana Šormová
- Z důvodu výskytu COVID-19 byl provoz ZUŠ ukončen 11. 3. 2020. Během 10 dní byly
nainstalovány aplikace WhatsApp a Skype. Podařila se on-line komunikace s rodiči a žáky.
Bylo obnoveno digitální vybavení školy (počítače, software, web-kamery a další). Bylo to
náročné ale vše se zvládlo. Výjimečná situace všechny posunula pozitivním směrem.
- T.č. probíhá výuka z 50 % distančně a 50 % dálkově. Distanční formou probíhá i přijímací
řízení (zasílání nahrávek a přihlášek t.č. 60).
- Výuka s účastí žáků probíhá pouze v Královicích a „v domečku“, kde je možné dodržet
vzdálenost 2 m. Při výuce se dodržují platná nařízení (roušky, štíty). Problém je dodržování
hygienických nařízení u hudebních nástrojů (není vhodné umývání desinfekčními přípravky
z technických a provozních důvodů).
5) Mgr. Vladimíra Reinerová
- Informovala o činnosti školy v době jejího uzavření v souvislosti s výskytem COVID-19: online výuka, včetně pracovních porad a vzdělávání učitelů.
- Před znovuotevření škol bylo s ohledem na rozměry tříd náročné sestavení skupinek
v souladu s platnými nařízeními a doporučeními pro 209 přihlášených dětí ke vzdělávacím
aktivitám školy. Stravování pro děti je zajištěno dovozem obědů do tříd. Obědy jsou
vydávány zaměstnanci školní jídelny.
- Budou otevřeny 3 třídy I. ročníku – 20-21 dětí/třída.
- Informovala o výstavbě dřevostavby se 4 učebnami u fotbalového hřiště pro žáky
6. ročníků a rekonstrukci restaurace na další pracovní místo školní jídelny.
- V souvislosti s otevřením tříd pro žáky 6. ročníku a nového místa ŠJ od 1. 9. 2020 musí
ředitelka školy přijmout nové učitele a nové zaměstnance do školní jídelny.
6) Ing. et Mgr. Michaela Konečná
- MŠ v souladu s výskytem COVID 19 uzavřena od 17. 3. Informovala o činnosti školy v době
jejího uzavření v souvislosti s výskytem COVID-19: on-line výuka, včetně pracovních porad
a vzdělávání učitelů. Děti nyní nosí ke kontrole své „domácí“ práce/úkoly.
- Znovuotevření MŠ od 25. 5. 2020 potvrdila zájem o docházku dětí cca 20 dětí/třída.
Některé děti chodí domů po obědě.
- Prázdninový provoz standardně prvních 14 dní v červenci s upravenou dobou provozu.
- Zápis k předškolnímu vzdělávání: zákonnými zástupci bylo podáno 70 přihlášek (z toho 11
nespádových a 6 s požadavkem na individuální vzdělávání). Byly přijaty všechny spádové
děti.
- S ohledem na výskyt COVID-19 bylo složitější posuzování odkladů povinné školní docházky;
SPC a PPP nefungovaly.
7) Mgr. Ivana Vodičková
- Je hrdá na všechny své zaměstnance, kteří zajistili činnost a vzdělávací aktivity v době
uzavření škol v souvislosti s výskytem COVID-19.
- Informovala o činnosti školy v době jejího uzavření v souvislosti s výskytem COVID-19:
výuka a porady on-line, úklid školy, zajištění a organizace zápisu do 1. ročníků, nařízená
dovolená vychovatelkám.
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- Prázdninový provoz školní družiny bude dle zájmu zajištěn, pokud MŠMT opatřením provoz
školních družin povolí.
- Znovuotevření školy – žáci 9. tříd v režimu stanoveném školou v souladu s opatřeními
MŠMT – příprava na přijímací zkoušky a obhajoby závěrečných prací, I. stupeň – provoz
rovněž v souladu s opatřeními MŠMT – vzdělávací aktivity, žáci II. stupně – rovněž
v souladu s opatřeními MŠMT
- Probíhají výběrová řízení na pozice učitelů Aj, asistenta pedagoga.
- Informovala, že v souvislosti s COVID-19 od září škola částečně omezí mimoškolní akce
a bude se soustředit na opakování výuky a prověřování znalostí.
- 29. +. 30. června 2020 ředitelské volno.
- Informace k zápisu: budou otevřeny 3 třídy prvního ročníku-třída/30 žáků.
- Zajímala se, zda bude školám nabízeno zrušené filmové představení „V síti“, které bylo
organizováno paní Souralovou z odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
- Za všechny ředitele potvrdila problém s doručování korespondence Českou poštou.
8) Mgr. Jitka Rothová
- Doplnila informace o filmu „V síti“, že byla promítána verze pro dospělé, ale byl malý zájem
ze strany rodičů.
- Informovala o písemných pracích žáků v rámci on-line výuky českého jazyka „o dopisech
z doby koronavirové“.
- Uvažuje, pokud obdrží souhlasy žáků o jejich zveřejnění jako připomínku výjimečné doby.
9) Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová
- Požádala o vstřícnější spolupráci mezi odborem sociálních věcí a zdravotnictví a školami,
konkrétně s metodiky prevence. O spolupráci formou nabídky nikoliv pokynu. Bylo ji
nabídnuto pracovní jednání na ÚMČ s odpovědnými osobami.
- Informovala o organizaci ProPrev z. s., která zajišťuje dlouhodobě zajišťuje prevenci
rizikového chování v základních školách SO Praha 22.
- Vyzvala k zamyšlení, o vhodnosti zřízení pobočky Pedagogicko-psychologické poradny.
- Upozornila spolu s paní ředitelkou I. Vodičkovou na potřebu zřízení přípravné třídy v MČ.
10) Mgr. Jiří Měchura
- Poděkoval zaměstnancům, zejména učitelům školy za vzdělávací činnost v době uzavření
školy, za to, jak zvládli přechod od klasické výuky k online výuce a že se od počátku podařilo
nastavit jednotnou platformu pro předávání úkolů a komunikaci s žáky a rodiči (škola
online) a pro online výuku MS Teams.
- Informoval o činnosti školy v době jejího uzavření v souvislosti s výskytem COVID-19: výuka
a porady on-line, 2x online setkání s rodiči (KPŠ), úklid školy, zajištění a organizace zápisu
do 1. ročníků, nařízená dovolená vychovatelkám, webináře pro učitele, samostudium.
- U ŠD byl vystavěn chodník bosou nohou, který si žáci velmi oblíbili.
- Byla vypsána veřejná zakázka na 10 klimatizačních jednotek do 9 tříd v hlavní budově školy.
Tato by měla zlepšit komfort žáků ve třídách. Předpokládaná cena cca 850 tis. Kč s DPH.
- 22. června proběhne jednání Školské rady školy – předmětem jednání bude schvalování
nového školního řádu.
- Zápisy do I. ročníků: otevřeny budou 3 třídy I. ročníku, v každé třídě 30 žáků.
- V souvislosti se zápisy upozornil na naplněnost školy; od 1.9.2020 bude ve škole 790 žáků
tj. 97,5 % naplněnost, průměrný počet žáků na třídu téměř 29. Škola v dalších letech bude
moci s ohledem na počet odcházejících žáků z 9. ročníků do 1. tříd přijmout od 1. 9. 2021
max. 90 žáků (celkový počet žáků 805, naplněnost 99,5 %) a od 1. 9. 2022 max. 80 žáků
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(celkový počet žáků 810, naplněnost 100 %). Je třeba tuto situaci urychleně řešit, škola je
extrémně naplněná a pro udržení kvality vzdělávání to není dobré.
- Znovuotevření školy – 57 žáků 9. tříd v režimu stanoveném školou v souladu s opatřeními
MŠMT – příprava na přijímací zkoušky probíhaly 4 týdny každý den 4 hodiny, což je oproti
jiným školám naprosto výjimečné, I. stupeň – provoz rovněž v souladu s opatřeními MŠMT
– vzdělávací aktivity v 18 skupinkách, celkem cca 200 žáků, žáci II. stupně – rovněž
v souladu s opatřeními MŠMT v režimu individuálních konzultací nebo setkání s třídními
učiteli v počtu 15 žáků ve skupince.
- Dle vyhodnoceného zájmu k provozu školních družin o prázdninách bude otevřen pouze
1. turnus v době od 29. 6. - 3. 7. (zájem 15 rodičů) – úplata bude rodičům odpouštěna,
poněvadž 29. - 30. 6. je ŠD z důvodu ředitelského volna. V ostatních termínech je zájem
o provoz ŠD mizivý (zájem projevilo jen cca 2 % rodičů družinových dětí, v průměru 5 žáků).
- 15. dubna a 23. dubna proběhla online jednání Klubu přátel školy s ředitelem školy v MS
Teams.
- Závěr školního roku: přes školu online byly rodičům dle pravidel vytvořených školou dne
2. 6. zveřejněny návrhy známek na vysvědčení – možnost připomínek rodičů k návrhům do
12. 6.; 22.6. proběhne klasifikační pedagogická rada; 26. 6. – rozdávání vysvědčení
+ rozloučení s žáky 9. ročníků na hlavním schodišti školy.
- 29. a 30. 6. ředitelské dny.
- Zmínil zvyšující se vliv, tlak rodičů na ovlivňování chodu školy (stejně jako u MŠ). Podpora
ze strany MČ je velmi důležitá.
11) PaedDr. Petr Ptáček
- Informoval o znovuotevření školy od 1. 6. 2020 v souladu s opatřeními vydanými MŠMT
dne 28. 5. 2020
- S organizací znovuotevření školy velmi pomohli rodiče žáků
- Informoval o změně v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. zapsána střední škola
dvouletá.
- Dal podnět na umístění zrcadla v křižovatce ulic Morávkova x Vachkova kvůli
neorganizovanému pohybu žáků na silnici po ukončení vyučování.
12) Bc. Hana Hlasová
- Informovala, že „covidové“ období se zaměstnanci zvládli dobře.
- Školní jídelna byla jedna z mála jídelen, která vařila po celou dobu.
- Nynější jídelníček je méně atraktivní z důvodu spotřebování surovin ze skladu.
- Ceny obědů a organizace jejich prodeje v době výskytu COVID-19 byla v souladu
s vůlí/verdiktem RMČ Praha 22.
- Z rozpočtu MČ byl pořízen balicí stoj na jídla do krabiček. V nejvytíženější dny vydala ŠJ
i 700 obědů denně.
13) Bc. Filip Musil, DiS.
- Zaslal kontakty na vedoucí pracovnici České pošty za účelem vyřizování stížností.
- Ocenil zasílání zpráv učitelek rodičům a dopis paní ředitelky Vodičkové adresovaný žáků
a rodičům školy v době velikonočních prázdnin
14) Ing. Radka Motlochová
- Pozitivně hodnotila dopis paní ředitelky Vodičkové adresovaný žáků a rodičům školy v době
velikonočních prázdnin – článek vyjde v časopise Prevence.
- Ocenila z pohledu rodičů prázdninový provoz v mateřských školách.
15) Bohumila Nováková
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- Byla překvapena délkou otevření mateřských škol o prázdninách v délce 7 týdnů, i přesto,
že školky byly dlouhodobě uzavřené v době koronavirové. Vysvětlila, že učitelky nebudu
moci o letních prázdninách čerpat řádnou dovolenou. Budou ji čerpat v průběhu školního
roku, což s sebou přinese zvýšené nároky na provoz a překrývání učitelek na třídách.
Čerpání finančních prostředků na mzdy bude neefektivní. I při nízkém počtu dětí ve třídách
musí být zajištěno střídání učitelek (ranní/odpolední). Konstatovala, že pokud učitelky
nebudou mít možnost čerpat dovolenou v souladu s harmonogramem školního roku, může
se stát, že budou hledat uplatnění v jiných mateřských školách. Celá situace je sice velice
vstřícná pro rodiče, může však ovlivnit atraktivnost pro budoucí zaměstnance, kteří se při
výběru zaměstnání budou místním školkám z důvodu velkých nároků vyhýbat. Migrace
pedagogů nezajistí kvalifikovanost a stálost kolektivu, která je v předškolní výchově
a vzdělávání důležitá. Prázdninový provoz je vhodné nastavit dle skutečného rodiči
preferovaného období a možností MŠ.
16) Různé
- Z důvodu doporučení MŠMT, kdy vstup do školy je umožněn pouze žákům budou dárkové
karty KFC pro žáky 9. tříd za MČ předány řediteli škol a rozloučení se školním rokem a
poděkování učitelům bude zrušeno. Nahrazeno bude setkáním s představiteli MČ
v přípravném týdnu v srpnu před zahájením školního roku 2020/2021.
17) Mgr. Veronika Špalková Kuželová
- Informovala o záměru vydání nové knížky uhříněveských pohádek, která by byla dárkem
pro budoucí prvňáčky. Na základě sběru textů bude ve školách vyhlášena na podzim
literární soutěž. Obě ZŠ se do této akce rády zapojí.
- Potvrdila opět listopadový program pro žáky devátých tříd se senátorem Pavlem
Fischerem.
- Požádala ZŠ o spoluúčast na připravovaném Dni uhříněveského draka. ZŠ U Obory přislíbila
pomoc.
- Návrh usnesení pro RMČ:
Rada MČ Praha 22 bere na vědomí
a) jednotlivé body zápisu z 5. jednání školské komise konané dne 11. června 2020.
b) možnost zkrácení/úpravy délky prázdninového provozu mateřských škol dle
skutečného rodiči preferovaného období a možností každé MŠ od školního roku
2020/2021.
Rada MČ Praha 22 souhlasí se záměrem zřídit v MČ Praha 22
a) pobočku Pedagogicko- psychologické poradny,
b) přípravné třídy od školního roku 2021/22,
a to v případě nalezení vhodných prostor pro obě činnosti.
Rada MČ Praha 22 ukládá radnímu pro školství vyhledat vhodné nebytové prostory pro
činnost pobočky Pedagogicko-psychologické poradny a zřízení přípravné třídy.

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise

Mgr. Špalková Kuželová Veronika
předsedkyně školské komise

Zahájení:15.00
Ukončení: 18:00
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