Zápis z 3. jednání školské komise dne 11. června 2015
Přítomni: viz prezenční listina
1)

2)




















Mgr. J. Rothová
Příští termín jednání školské komise 27. srpna 2015 od 15.00.
Ing. R. Petr
Rozloučení se školním rokem 2014/2015 - dle harmonogramu, který bude zaslán e-mailem.
Žáci 9. tříd – obdrží na rozloučenou poukázky McDonald´s.
Turnaj O pohár uhříněveského starosty dne 22. 6. 2015 – ZŠ U Obory zakoupí další dva poháry –
před ukončením turnaje ředitelka školy zavolá na sekretariát starosty čas a místo předání pohárů
panem starostou.
Provoz školních družin v době hlavních prázdnin přerušen i v době „ředitelských dnů“ (29. a 30. 6.
2015).
Uhříněveské školy neobdržely finanční dotaci v rámci grantového řízení „Zdravé město 2015“ na
adaptační pobyty žáků 6. tříd z důvodu nesouladu s metodikou. OKÚ požádá o změnu čerpání
40tis. dotace pro MČ – původně žádáno na prevenci rizikového chování, nyní na výjezdy žáků
6. tříd tzv. stmelovací pobyty.
ZŠ U Obory – výsledky voleb do školské rady – Ing. Lenka Zámoská – zástupce nezletilých žáků –
kontakty budou předány.
Počty prvních tříd v obou školách: ZŠ Jandusů 88 žáků (3 třídy 29+29+30), ZŠ U Obory 80 žáků
(3 třídy).
E-mailem budou zaslány: podklady ke zpracování výročních zpráv, rozpis prázdninového provozu,
požadavky na investiční akce škol (do 30. 6. 2015).
Pozval na:
6. přednášku MUDr. Marty Hálové z projektu Zdraví 2015 – dne 18. června 2015 od 17.30-19.30
v Uhříněveském muzeu na téma Zaměřeno na děti a jejich úrazy; na UFO = Uhříněveské fantasy
odpoledne v sobotu dne 20. 6. 2015 od 14.00-16.00 roh ulic Vachkova a Morávkova; Den
sociálních služeb, zdraví a rovných příležitostí dne 9. 9. 2015 od 10.00 – 17.00 v Divadle U22;
RMČ Praha 22 na 16. zasedání dne 10. 6. 2015 – vzala na vědomí potvrzení ředitelů v pracovním
poměru na dobu neurčitou. Ředitelům byla předána písemná potvrzení.
Vzdělávací projekt Richarda Pachmana k 600. výročí upálení mistra Jana Husa pro 5. a 7. třídy –
14. 9. 2015 od 11.00 hodin v Divadle U22 – lze nabídnout účast i rodičů prostřednictvím školských
rad.
Předal nabídku volnočasových aktivit Salesiánského hnutí mládeže od září 2015.
Ředitelkám MŠ předána informace o 110. výročí předškolního vzdělávání v Uhříněvsi.
ZUŠ LYRA – Mgr. Šormová – požádala MČ Praha 22 o stanovisko k navýšení kapacity ZUŠ –
stanovisko k podpisu u starosty MČ Praha 22 k vyzvednutí.
Prostřednictvím hl. m. Prahy z Ministerstva obrany, odboru strategického rozvoje předána
ředitelům ZŠ příručka pro učitele k problematice přípravy občanů k obraně státu (zkráceně
POKOS).
Pro ředitelky mateřských škol – novela školského zákona - § 123 Úplata za vzdělávání a školské
služby odst. (2) Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je
příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení. Vzdělávání v
posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje
dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na
12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a
v přípravném stupni základní školy speciální se v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí
nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně.
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Odbor školství a mládeže MHMP zpracuje a rozešle materiál týkající se problematiky procesu
správního řízení a rozhodování ředitelů škol.
Faktury za nákup písku budou vystaveny přímo na odběratele tj. na ZŠ, MŠ. Přeprava bude
zajištěna obvyklým způsobem.
Bc. H. Vrbová
Od září nárůst strávníků.
Obědy v době hlavních prázdnin – od 1. 7. – 17. 7. 2015 budou vydávány v budově školní jídelny.
Od září 2015 bude snížen počet nabízených pokrmů z 5 na 4.
Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd.
Na webových stránkách školní jídelny elektronická přihláška ke školnímu stravování.
T. č. je nedostatek zaměstnanců školní jídelny.
RMČ Praha 22 na 16. zasedání dne 10. 6. 2015 odsouhlasila podání žádosti do rejstříku škol a
školských zařízení na navýšení kapacity na 2000 strávníků s účinností od 1. 9. 2015.
Mgr. J. Měchura
Akademie školy – 25. 6. 2015 od 17.00 hodin v Divadle U22.
Rozloučení s žáky 9. tříd – 23. 6. 2015.
Zvažuje podání žádosti do rejstříku škol a školských zařízení o navýšení kapacity školní družiny.
88 žáků prvních tříd, 14 odkladů povinné školní docházky.
Demolice objektu školní družiny bude zahájena 22. 6. t. r. Z objektu školní družiny bude vše
přestěhováno do hlavní budovy. Dokončení přístavby cca do konce říjny 2015.
Informoval, že od 1. září 2015 musí být obnoveno napojení stávající přístavby na veřejné sítě.
A. Buršíková
Předala nabídku volnočasových aktivit Domu Um od září 2015.
Přibývá dětí a žáků.
Při organizaci příměstských táborů, kdy je zateplována budova V Bytovkách 803 poděkovala za
vstřícnost ZŠ U Obory, která poskytla náhradní prostory.
Pozvala v červnu do kina ÚČKO a na školu Rocku dne 20. 6. od 11.00 – 22.00 v Uhříněvsi
v zahradní restauraci U Splavu.
R. Pecáková
11. 6. 2015 – slavnostní zakončení školního roku.
Prostřednictvím ředitelky MŠ Sluneční podáno 5 odvolání proti nepřijetí k předškolnímu
vzdělávání.
Zvažuje vybudování mlhoviště v areálu zahrady.
Ing. Mgr. Konečná
Prostřednictvím ředitelky MŠ Kolovraty podáno 1 odvolání.
11. 6. 2015 rozloučení s předškoláky (77 dětí).
Mgr. V. Neklapilová
82 žáků prvních tříd.
12 žáků z 5. tříd odchází na víceletá gymnázia.
17. 6. od 13.00 – slavnostní otevření přístavby, tří učeben po 30 žácích. Škola bude od začátku září
učit ve 4 budovách.
Od 1. 9. 2015 bude mít škola 330 žáků.
Mgr. I. Vodičková
80 žáků prvních tříd – 3 třídy, 24 odkladů povinné školní docházky.
Nedostatek učitelů, poptávka po služebním bytě pro učitele.
Zatéká do tělocvičny.
Zahnízdění strakapoudů, t. č. včetně ptáčat v rohu budovy (zateplení) školy.
19. 6. předání staveniště V Bytovkách 803.
Mgr. I. Šormová
Proběhla inspekční činnost ČŠI – žádné negativní zjištění.
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Poděkování Domu UM a ředitelce Mgr. Vodičkové za poskytnutí učeben.
Příští školní rok – 250 žáků.
Navýšení kapacity od 1. 9. 2016.
Dodatečný zápis do ZUŠ Lyra dne 7. září 2015.
Ing. M. Klich
Připomněl ředitelům škol nabídku Svazu bojovníků za svobodu prohlídku Petschova paláce
k 70. výročí války. Vhodné pro žáky 7. – 9. tříd.

Zapsal:
Ing. Roman Petr

Mgr. Jitka Rothová
předsedkyně školské komise

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015
11. 6. 2015 od 17:00
MŠ Sluneční - společenské setkání s rodiči a dětmi spojené se
slavnostním zakončením školního roku v Divadle U22.
17. 6. 2015 od 16.00 MŠ Za Nadýmačem – „šerpování“ předškoláků v Divadle ZÁVĚR ŠKOLNÍHO
ROKU 2014/2015
22. 6. 2015 – dopoledne

Pohár uhříněveského starosty

23. 6. 2015 v 17.00

rozloučení s žáky 9. tříd ZŠ Jandusů v tělocvičně školy (na hřišti školy)

25. 6. 2015 od 17.00

školní akademie ZŠ Jandusů v Divadle U22

25. 6. 2015 dopoledne

rozloučení se školním rokem 2014/2015 v ZŠ, MŠ a ŠJ „dárkové koše“

rozloučení s žáky 9. tříd ZŠ U Obory
8.30 – ZŠ Vachkova (speciální)
8.45 – ZŠ U Obory
9.10 – MŠ Sluneční
9.30 – ZŠ Jandusů
9.50 – MŠ Za Nadýmačem
10.15 – školní jídelna

