Program 8. jednání školské komise dne 14. 6. 2016 2016
Přítomni: viz prezenční listina
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2)


3)
4)
5)







-

Mgr. J. Rothová
Příští termín jednání školské komise ve čtvrtek 15. září 2016 od 15.00 hodin.
Přivítala ředitelku nové MŠ Pitkovice Mgr. Vlastu Zdobinskou.
Doporučila školám zhlédnutí divadelního představení ČIK (vhodné pro žáky 7. – 9. tříd). Další
představení jsou plánována na říjen 2016.
Poděkovala za spolupráci s Divadlem U22.
Přizvala školy k účasti:
7. září 2016 k účasti na Dni sociálních služeb MČ Praha 22. Připraveny budou akce pro děti MŠ a
žáky ZŠ.
25. října 2016 na pietní akt ke vzniku republiky ve spolupráci s Divadlem U22. V divadle bude
po celý den doprovodný program v podobě promítání tematicky zaměřených filmů.
1. prosince 2016 do Divadla U22 na pohádku „Král zlodějů“, od 8.30 a od 10.30 vhodné pro žáky
4. – 6. tříd.
12. prosince 2016 do Divadla U22 na vánoční koncert DPS Jiskřička od 8.30 – pro děti z mateřských
škol a od 10.00 pro žáky z 1. – 3. tříd.
10. dubna 2017 je v Divadle U22 plánován velikonoční koncert DPS Jiskřička.
Na všechny akce jsou zvány i kolovratské školy.
Mgr. J. Měchura v zastoupení Mgr. J. Rothové
Pozvala přítomné a představitele MČ Praha 22:
27. 6. 2016 od 17.00 na školní akademii do Divadla U22.
29. 6. 2016 od 17.00 na rozloučení s žáky 9. tříd do tělocvičny školy.
Požádala o zveřejnění veřejné zakázky na výrobu a dodání žákovského nábytku.
Požádala pro školní rok 2016/2017 o povolení výjimky ze stanoveného počtu 30 dětí ve třídách III.
ročníku na 31 a 32.
Ve škole proběhla cvičná evakuace, bylo doporučeno, aby byl vypracován pokyn, jak řešit krizové
situace ve spolupráci s ostatními školami / např. poskytnutí náhradních prostor /.
V době hlavních prázdnin školní družina uzavřena.
Ing. M. Klich
Připojil se k pozváním Mgr. J. Rothové na kulturní a společenské akce.
Mgr. I. Šormová
Pozvala přítomné na vánoční koncert ZUŠ LYRA na 20. prosince 2016 od 19.00 do Divadla U22.
Mgr. I. Vodičková
Informovala :
10 odkladů povinné školní docházky.
Ve školním roce 2016/2017 budou otevřeny 3 třídy I. ročníku s průměrným počtem 26 žáků ve
třídě; 3 třídy VI. ročníku s průměrným počtem 22 žáků ve třídě.
I ve školním roce 2016/2017 chybí k výuce třídy; je budována další nová třída.
Škole chybí učitelé (celkově 2,5 úvazku) na výuku angličtiny, hudební a výtvarné výchovy a
informatiky.
V rámci možností upraví školní rozvrh s ohledem na plynulé příchody žáků do školní jídelny.
V současné době jsou organizovány výlety např. 9. třídy do Osvětimi, probíhají obhajoby
závěrečných prací žáků apod.
Zvažuje u některých tříd posunutí začátku vyučování. V této souvislosti požádala vedoucí školní
jídelny, zda je možné posunout výdej obědů do 14 : 30.
V době hlavních prázdnin školní družina uzavřena.

6) Mgr. E. Vaňkátová
- I přesto, že ZŠ U Obory v rámci grantového řízení „Zdravé město 2015“ obdržela finanční
prostředky na prevenci rizikového chování, bude žádat zřizovatele o příspěvek na kohezivní výjezdy
žáků VI. ročníků.
7) Ing. et Mgr. M. Konečná
- V rámci přijímacího řízení 2016/2017 řešila 2 odvolání.
- Prázdninový provoz 1. 7. a dále od 11. 7. – 15. 7. 2016.
- T. č. jsou ve škole organizovány besídky a výlety.
- Škola se zapojí do tzv. „šablon“.
8) Mgr. V. Neklapilová
- Ve školním roce 2016/2017 budou otevřeny 3. třídy I. ročníku, z toho jedna třída s 16ti žáky a
asistentem pedagoga.
- Ve školní družině 9. oddělení.
- Jsou volné pracovní pozice na vychovatelku, kuchařku.
- Škola vyhrála soutěž ve Sběru starého papíru – výtěžek 150 tis. Kč.
- Škola obdržela finanční dotace prostřednictvím vyhlášených grantů v oblasti prevence rizikového
chování, environmentální výchovy a výchovy ke zdraví.
- Nyní probíhají výjezdy žáků 5. tříd.
- Škola se zapojí do tzv. „šablon“.
9) R. Pecáková
- V rámci přijímacího řízení řešila 7 odvolání.
- Na prázdninový provoz je přihlášeno pouze 20 dětí ze 101 dětí.
- Pozvala přítomné na čtvrtek 16. června od 16.00 do Divadla U22 na rozloučení s předškoláky.
- Informovala o přípravě podkladů k uzavření smlouvy od 1. 9. 2016 s novým dodavatelem stravy
(přesnídávek, obědů, svačinek, pití) ve spolupráci s ředitelkami A. Vojtěchovskou a Mgr.
Zdobinskou.
10) A. Vojtěchovská
- V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 řešila 12 odvolání.
- Ve škole zůstává 12 dětí s odklady školní povinné školní docházky.
- Pozvala přítomné na středu 15. června 2016 od 16.00 do areálu mateřské školy na rozloučení
s předškoláky.
- Informovala, že pravděpodobně rodiče dětí s trvalým bydlištěm v Pitkovicích, ať už přijaté či
nepřijaté pro školní rok 2016/2017, půjdou k zápisu v srpnu do MŠ Pitkovice (cca 10 dětí).
Nevylučuje, že k zápisu půjdou i rodiče dětí, které byly přijaty i před školním rokem 2015/2016.
- Letní prázdninový provoz pro děti z mateřských škol bude v MŠ Za Nadýmačem v době od 1. 7.
do 21. 7. 2016, stravování zajišťuje ŠJ. K prázdninovému provozu je přihlášeno 20 dětí (ze 101) z MŠ
Sluneční a 70 dětí (z 280) z MŠ Za Nadýmačem. Provoz bude opět neekonomický, včetně
dovolených zaměstnanců, kteří ji budou muset čerpat v průběhu školního roku, což v režimu
školství velmi nevyhovující (suplování, slučování tříd….).
11) Bc. H. Vrbová
- V době školní výletů, kdy více žáků končí vyučování ve stejnou dobu, dochází ke kumulaci dětí
ve školní jídelně. Nastává situace, kdy se děti s vydaným obědem nemají kam posadit. Je tedy
možné, že tato situace, se může opakovat i v nadcházejícím školním roce, kdy se opět počet
strávníků navýšil.
- Ke zvýšení počtu míst k sezení bude zakoupeno 5 stolů – 25 míst.
- Ve Veřejné jídelně bude stravování probíhat tak jako doposud.
- Požádala ředitele, pokud je to možné, o úpravu školních rozvrhů, s cílem plynulého a postupného
příchodu žáků na oběd.
- Obědy mohou být vydávány až do 14.30
12) Mgr. V. Zdobinská
- Den otevřených dveří 31. 8.2016.

- Ve dnech 2. – 3. srpna 2016 bude probíhat zápis do MŠ Pitkovice. Informace o Dni otevřených dveří
a zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách úřadu (včetně formulářů k zápisu od 1. 7. 3. 8.2016) a kritérií (od 1. 8. 2016).
- Jsou stále volné pozice na místa učitelek – zřizovatel uveřejnil inzeráty prostřednictvím novin a
webových portálů.
13) Ing. R. Petr
- Informace k připravovaným šablonám pro MŠ A MŠ v rámci OP VVV výzva Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ – ÚMČ Praha 22 bude určena osoba
ke spolupráci s MŠ a ZŠ na vyplňování šablon.
- Bude osloven ředitel Domu UM p. Urbanec s požadavkem na zahájení volnočasových a zájmových
aktivit pořádaných Domem Um v Uhříněvsi od 15.00. Požadavek vychází ze současné situacevysokého počtu žáků v základních školách. Tito žáci, zejména z 6. – 9. tříd, se po skončení vyučování
(13.30-13.45) stravují ve školní jídelně a začátky zájmových kroužků od 14.00 jsou nereálné.
- Další informace k povinnému zveřejňování smluv v registru od 1. 7. 2016.
- Od 1. 10. 2016 nový zákon k VZ.
- V elektronické podobě – stanovisko ČŠI pro MŠ, novela školského zákona.
14) P. Harantová
Závěr školního roku 2015/2016 29. 6. 2016 (dárkové koše)
8.30 - ZŠ Vachkova 941
8.45 - ZŠ U Obory + rozloučení se žáky 9. tříd
9.00 - ZŠ Jandusů
9.30 - MŠ Sluneční
9.45 - MŠ Za Nadýmačem
10.00 - ŠJ Nové náměstí
- žáci 9. tříd obdrží k rozloučení poukázky McDonald´s v hodnotě 100 Kč/žák
Zahájení školní školního roku 2016/2017 dne 1. 9. 2016
8.00 ZŠ Jandusů
8.45 ZŠ U Obory
10.00 MŠ Pitkovice
- zahájení školního roku s loutkami Spejblem a Hurvínkem v organizaci P. Veverky a MČ.
Školám budou zaslány elektronické podklady k:
- rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015,
- odevzdávání účetnictví a rozpočtu za II. Q. 2016,
- zpracování výročních zpráv,
- rozpisu prázdninového provozu,
- změny ve školském zákoně od – 1. 1. 2017 a 1. 9. 2017 a dalších letech
- změny v Rejstříku škol a školských zřízení,
- od 1. 9. 2016 – navýšení kapacit školních družin ZŠ U Obory (300 žáků) a ZŠ Jandusů (340 žáků),
- od 1. 9. 2016 – stanovení kapacity školní klubu ZŠ Jandusů – 250 žáků (40. zasedání RMČ)
- od 1. 9. 2016 – zápis nového místa výkonu ŠJ - Nové náměstí 1440/2a, Praha 22 – Uhříněves
s kapacitou 360 strávníků,
- bude podána žádost o navýšení kapacity ZŠ U Obory na 850 žáků s účinnosti 1. 9. 2017 a školní
družiny na 370 žáků,
- program MPSV „Potravinová pomoc“ běží v přípravě podpisy smluv ředitelé škol x MHMP.

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise

Mgr. Jitka Rothová
předsedkyně školské komise

