Zápis z 5. jednání školské komise dne 24. listopadu 2015
Přítomni: viz presenční listina
1)
2)
-

3)
-

4)
-

-

5)
-

Mgr. J. Rothová
Termín jednání školské komise: 9. února 2016 od 15.00 v zasedací místnosti 113.
pozvala na:
27. 12. 2015 od 16.00 na rozsvícení betlému za budovou školy.
Pochod Tří králů – termín a organizace bude upřesněna až po jednání kulturní komise.
PaedDr. P. Ptáček
výtěžek z prodeje výrobků žáků škol na Uhříněveské pouti byl 4 517,- Kč.
avizoval změny ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Ing. M. Klich
Pozval na Vánoční výstavu v Uhříněveském muzeu – slavnostní vernisáž je v neděli
6. prosince 2015 od 15.00 hodin; výstava je přístupna do neděle 22. prosince. Na vernisáži
vystoupí děti ze ZŠ Jandusů. Na výstavě spolupracovaly ZŠ, MŠ, neziskové organizace a Klub
seniorů.
Mgr. I. Vodičková
informovala o:
Dni otevřených dveří dne 24. 11. 2015.
O vánočním koncertu školy dne 17. 12. od 17.00 v Divadle U22, který je s ohledem na
kapacitu divadla přednostně určen rodičům žáků a rodinným příslušníkům určen pro rodiče
žáků.
Zápis do prvních tříd dne 3. a 4. února 2016; ředitelka bude moci otevřít 2 – 3 třídy prvního
ročníku.
V souvislosti s navyšováním počtu žáků v základních školách vyjádřila obavy s kapacitou školní
jídelny; dobu výdeje či délku fronty na oběd nelze zkrátit úpravou školních rozvrhů. Školní
rozvrhy po krátké diskuzi ředitele a ředitelky ZŠ nejdou již více upravit-přizpůsobit.
Ředitelé a ředitelky navrhují svolat jednání s představiteli městské části za účasti ředitelů škol
na téma školní stravování.
Stále se vyučuje v budově se sídlem V Bytovkách 803
Tlumočila poděkování Mgr. Vaňkátové za odpovědi ke zpracovávanému grantu a omluvila její
nepřítomnost z důvodu nemoci.
Bc. H. Vrbová
informovala o:
Drobných úpravách v objektu školní jídelny - byly zakoupeny nové jídelní sety, které rozšířily
kapacitu k sezení v přízemí o 20 míst, v patře o 4 místa.
Pod schody do patra je instalována záchytná síť proti propadu svršků a nečistot z obuvi
o přízemí.
Vandalismu dětí na toaletách.
Uzavření bufetu. Z důvodu uzavření bufetu bude možno stravné hradit v úřední době
v kanceláři školní jídelny, převodem nebo dohodnutým způsobem.
Bylo domluveno, že dětem-strávníkům, kteří zapomenou opakovaně čip, nebude vydán oběd
(četnost zapomenutí lze ověřit ve stravovacím software).
Poprosila ředitele, aby vychovatelky dohlédly na žáky, aby posuvný pás na použité nádobí byl
používán pouze k tomuto účelu.
Požádala o možnost kontroly Městskou policí o víkendech v podloubí školní jídelny, kde na
lavičce se odehrávají „víkendové alkoholové party“. Po víkendu jsou zde poházeny lahve a
plechovky od alkoholu a nedopalky od cigaret.

- Ředitelka předloží možnost stravování dětí ve Veřejné jídelně.
6) R. Pecáková
- Informovala o společné vánoční výstavě dětí a rodičů, která je instalována v objektu školy; na
vánoční besídce bude prezentováno vyhodnocení výstavy, vyhlášeni vítězové.
- Informovala o špatné spolupráci s PPP v Praze 10 v oblasti posouzení školní zralosti.
Doporučila ředitelům ke spolupráci SPC Strančice.
7) Mgr. V. Neklapilová
- Informovala, že činnost školy probíhá na třech místech výkonu. Zaměstnanci školy se již
nestravují z kapacitních důvodů ve školní jídelně.
- pozvala přítomné na:
- 28. 11. vánoční jarmark v Kolovratech
- 8. 12. školní vánoční jarmark
- 22. 1. ples školy
- Zápis dětí do prvních tříd 2. – 4. 2. 2016.
8) Ing. Mgr. M. Konečná
- Vánoční besídky organizují v podobě společného vánočního tvoření dětí s rodiči
- t. č. v mateřské škole 71 předškolák.
9) A. Vojtěchovská
- pozvala přítomné na rozsvícení vánoční stromu dne 25. 11. 2015 a ke vzletu balónků
s přáními pro Ježíška a zpívání koled se zpěvákem Petrem Kolářem.
- posouzení školní zralosti probíhá individuálně na základě objednávky rodiči v poradně.
10) Mgr. Měchura
- Pozval na vánoční akce:
27. 11. – rozsvícení Betlému
28. 11. – vánoční dílny
7. 12. – otevření přístavby - předal přítomným pozvánky s prosbou o potvrzení účasti
- Zápis do prvních tříd bude ve dnech 3. a 4. 2. 2016 od 14. 00 – 18.00 hodin
- Potvrdil obavy rodičů z kapacity školní jídelny, jejíž nedostatečnost je opakovaně
připomínkována na jednání Klubu přátel školy a třídních schůzkách.
- Prioritou školy je společenská angažovanost – podpora Klubu vozíčkářů a Klokánka
Štěrboholy.
- Školnický byt – s možností snížení nájemného bylo doporučeno obrátit se odbor správy
majetku ÚMČ Praha 22.
- Soudně je řešeno ukončení pracovního poměru s bývalým zaměstnancem školy.
- Poděkoval za spolupráci s ÚMČ, školní jídelnou a kostelem všech Svatých - farářem
Jaroslawem Batógem.
11) Mgr. I. Šormová
- pozvala přítomné na:
- 2. 12. od 16.45 – vánoční koncert na Staroměstské náměstí.
- 16. 12. od 19.00 - vánoční koncert školy v Divadle U22.
12) PhDr. V. Trojan
- pozval přítomné na oslavu adventu na Univerzitě Karlově ve středu 2. prosince 2015 od 14h v
prostorách Ovocného trhu 3 a Celetné 20. Program zahrnuje jarmark, koncert, přednášky s
vánoční tematikou, prohlídky historických prostor univerzity, program pro děti, studenty,
absolventy i širokou veřejnost.
13) P. Harantová
- V prosinci - finanční kontroly ve školách (vyúčtování grantů – termín bude s předstihem
oznámen).
- Odevzdávání účetnictví, rozborů hospodaření – dopisy s termíny budou zaslány e-mailem.

- Pokyny ke Zprávě o výsledku finančních kontrol za rok 2015, termín: do 5. 2. 2016
- Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna
2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 29. ledna 2016. Jarní prázdniny začínají od 7. března 2016 do 13. března 2016.
14)Ing. Petr
- S řediteli škol byla před zahájením školské komise projednána zpracovaná demografická
studie se závěry:
- Prioritní dostavba stravovací a odbytové části školní jídelny. Do doby postavení nové základní
školy bude kapacita stávající školní jídelny nedostačující.
- Dostavba ZŠ Vachkova, která s ohledem na výstupy studie pokryje požadavky na umístění
dětí do škol pouze na dobu 2 – 3 let.
- Nutnost dostavby nové základní školy se školní jídelnou a tělocvičnou.
- Nevhodný termín zahájení činnosti MŠ Pitkovice před letními prázdninami tj. od 1. 6. 2016
(nedostatek učitelů, absolventů z pedagogických škol), zneužití rozhodnutí o přijetí dítěte
k předškolní docházce, finanční prostředky na mzdy bude muset uhradit městská část ze
svého rozpočtu.

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise

Mgr. Jitka Rothová
předsedkyně školské komise

