Zápis z 4. jednání Školské komise RMČ Praha 22
ze dne 28. listopadu 2019
Přítomni: viz. prezenční listina
Program:
1) úvod, přivítání
2) informace o prvním čtvrtletí školního roku 2019/2020
a) MŠ a ZŠ zřizovaných městskou částí Praha 22
b) umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání
3) novinky z obce
4) různé (podněty členů ŠK, organizační záležitosti činnosti ŠK)

1)
2)
3)
-

4)
5)
-

6)
7)
-

I. Úvod, přivítání
Jednání zahájila předsedkyně školské komise.
Přítomní členové komise jednotně odsouhlasili navržený program jednání školské komise.
Mgr. Ing. O. Lagner
Informoval o ukončení kácení jasanů napadených tzv. nekrózou jasanů v přírodní památce
Obora v Uhříněvsi.
oslovil ředitele škol ke spolupráci žáků II. stupně na nové výsadbě stromů (duby, buky,
borovice) cca v březnu 2020. Je představa, že výsadba proběhne v délce trvání 2 dnů.
Přesná plocha a termín k výsadbě bude sdělen s předstihem.
Bc. H. Hlasová
Informovala o přestavbě šatny, včetně zřízení nových dveří a vybavení interiéru.
Nově vzniklé dva vchody je vhodnější užívat v režimu 1. pouze vchod a 2. pro východ.
Děti nemusí již stát ve frontách venku.
Šatna je k užívání všem samostatným strávníkům bez rozlišení, do které školy chodí.
Školním družinám doporučila využití zadní šatny. Děti ze školních družin stoji ve frontě ve
dvojicích.
Provoz školní jídelny je komplikován zvýšenou absencí zaměstnanců z důvodu nemoci.
Musí být přijímáni zaměstnanci „na dohody“ a přes pracovní agentury.
Paní ředitelka využije možnosti, tak jako obvykle zveřejnění inzerátu na pracovní pozice
na webových stránkách úřadu, ale i do UZ, FCB úřadu další.
Mgr. J. Rothová
Informovala o workshopu pro učitele škol SO Praha 22 v ZŠ Jandusů v rámci Projektu MČ
Praha 22 – MAP II. Workshop byl zaměřen na polytechnické vzdělávání (tematicky na
výrobu vánočních věnců), sdílení, předávání a získávání zkušeností.
V rámci zmiňovaného projektu bude pokračovat čtení žáků z vyšších ročníků dětem
v mateřských školách.
Informovala o společném výletu žáků ZŠ a seniorů do Jičína za výrobou vánočních ozdob.
R. Pecáková
Škola žije naplno vánočními přípravami.
Plný stav zaměstnanců.
Informovala o plánech na dovybavení zahrady o nové prvky k výchově a vzdělávání.
L. Štěpánková
Plný stav zaměstnanců, ovšem neustálé absence s nemocemi.
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Ve škole probíhají úpravy zahrady – vybudovala se nová základová deska pro zahradní
domky, upravil se terén na spodní zahradě s výhledem využití pro míčové hry, včetně
kopané.
- Požádala o radu a pomoc s likvidací rozpadajících se kůlen na sousedním pozemku.
- V listopadu proběhla tradiční akce „U Vodice straší“ – osvětlený průvod dětí a rodičů.
Tentokrát akce i pomáhala potřebným – rodině vážné nemocné holčičky z mateřské školy.
Rodiče prostřednictvím Klubu přátel mateřské školy vybrali ve prospěch holčičky
finančního sumu 24 000,- kč, kterou obdrží její rodina. V rámci tohoto bodu vystoupila
p. Motlochová s nápadem vybrat pro tuto holčičku peníze i pomocí větší propagace
prostřednictvím úřadu.
- Mateřská škola 4. 12. rozsvítí vánoční strom na své zahradě za účasti rodičů. Prodávány
budou výrobky dětí. Výtěžek z akce rovněž na podporu uvedené rodiny.
8) Mgr. et Bc. Vl. Zdobinská
- Tak jako v předchozích letech se děti mateřské školy zúčastnily lampiónového průvodu se
spolkem Naše Pitkovice.
- Mateřská škola se chystá na oslavy vánočních svátků v Pitkovicích.
- Pozitivně zhodnotila Workshop pro učitele SO Praha 22 zaměřený na polytechnické
vzdělávání – výrobu vánočních věnců a výrobu andělů v rámci Projektu MČ Praha 22 –
MAP II.
- Poděkovala za organizaci workshopů s Mgr. Otevřelovou „Školní zralost“ pro rodiče a děti
v režimu povinné předškolní docházky. Projekt byl organizován Pracovní skupinou pro
rovné příležitosti v rámci zmiňovaného projektu. Projekt proběhne postupně ve všech
školkách i v roce 2020.
- Mateřská škola dobře spolupracuje s OSPOD.
- Informovala o dokončení vybavení zahrady.
- Opakovaně upozornila na nevhodné komentáře na fcb k mateřské škole. I přesto, že jsou
k technické a stavební dispozici mateřské školy, které nejde již změnit, mateřskou školu,
včetně zaměstnanců poškozuje a škodí dobrému jménu školy.
9) Ing. et Mgr. M. Konečná
- Pochválila WS zaměřený na polytechnickou výchovu organizovaný v rámci Projektu MČ
Praha 22 – MAP II v ZŠ Jandusů.
- Informovala o vysoké nemocnosti zaměstnanců školy.
- Potvrdila odbornost a profesionalitu a dobrou zkušenost s lektorkou Mgr. Otevřelovou,
která vede zmíněné WS „Školní zralost“.
- V MČ Praha – Kolovraty byla zahájena výstavba mateřské školy „Na Července“.
10) Mgr. J. Měchura
- 18. 11. 2019 na KPŠ byla opakovaně projednávána situace ve školní jídelně.
- Informoval, že společně s ředitelkami Mgr. Vodičkovou a Bc. Hlasovou provedli statistický
rozbor docházky žáků (zejména II. stupně) a skutečným odběrem obědů – více na jednání
ohledně provozu a organizace výdeje obědů v pátek 29. 11. 2018 na ÚMČ Praha 22.
- Pozval přítomné na vánoční akci školy – rozsvícení Betléma a sobotní vánoční dílnu –
vázání věnců.
- 20. 12. 2019 – vánoční koncert školy v kostele Všech svatých, který ovšem není pro
veřejnost.
- Pozitivně hodnotil akce organizované pro žáky školy: setkání žáků se senátorem
Fischerem, akční hru v uhříněveské Oboře Občanský průkaz, oslavy 17. listopadu ve škole
žákovskou samosprávou a workshop s Kristínou Nemčkovou (vítězkou MasterChef 2019)
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pro žáky ZŠ v Divadle U22 v rámci Projektu MČ Praha 22 – MAP II., který organizačně
zajistila pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost.
- Poděkoval ZUŠ LYRA.
- V době vánočních prázdnin bude uzavřena školní družina.
11) Mgr. I. Vodičková
- Informovala o uzavření školní družiny v době vánočních prázdnin.
- Rovněž informovala o zvýšené nemocnosti pedagogů.
- 19. 12. 2019 Advent ve škole.
- Pozitivně hodnotila akce: besedu se senátorem p. Fischerem, promítání filmu Občan
Havel, oslavy 17. listopadu ve škole – přítomní členové komise shodně potvrdili důležitost
připomínání těchto výročí.
- Zhodnotila úspěšné dotační projekty, které s sebou přináší značnou administrativní zátěž
nejen pro ředitelku školy, včetně sledovaní udržitelnosti projektů.
- Informovala, že ve škole nebude již organizován sběr papíru z důvodu nízké výkupní ceny
a požadavků příjemce na třídění papíru (karton, noviny, apod.).
- Vlastní třídění odpadu (papír, plast, a jiné) ve škole však pokračovat bude.
- Informovala o projednávání Protidrogového vlaku na komisi sociálních věcí, zdravotnictví
a komunitního plánování. Shodli se s ředitelem ZŠ, že pokud bude návštěva
Protidrogového vlaku pro žáky škol realizována, musí být před návštěvou realizátorem
zajištěno proškolení pedagogů, školních metodiků prevence a po návštěvě vlaku
minimálně 2x pro žáky následný program. Tyto podmínky v rámci uskutečnění prohlídky
Protidrogového vlaku byly na komisi komunitního plánování přislíbeny. Navíc upozornila
na vydaná negativní stanoviska MŠMT a hl. m. Prahy.
Pozn. Protidrogový vlak – multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který
přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání.
Již v roce 2015 vydalo stanovisko k MŠMT k tomuto druhu prevence stanovisko, že není kvalitní, účinný,
certifikovaný, bezpečný a nelze ho zcela považovat za efektivní nástroj primární prevence.

12)
-

Mgr. I. Šormová
Poděkovala ředitelům ZŠ za spolupráci.
Zmínila oslavy k 30. výroční 17. listopadu.
Informovala o zahájení oslav Vánoc v Kulturním centru Novodvorská; v centru Prahy,
v Uhříněveském muzeu a na adventním trhu v Uhříněvsi.
13) Ing. R. Motlochová
- Bude přítomna na jednání ohledně organizace provozu školní jídelny v pátek 29. 12. na
ÚMČ – poděkovala ředitelům za přípravu podkladů a spolupráci.
- Pozitivně zhodnotila workshopy organizované ve školách v rámci Projektu MČ Praha 22 –
MAP II.
- Zhodnotila provoz a organizaci knihovny a požádala o informaci k přestavbě-rekonstrukci
Uhříněveského muzea a knihovny.
14) R. Koutský
Informoval:
- Ulice MČ Kolovraty zůstanou ve školských obvodech základních uhříněveských škol.
- Na dotaz Ing. Motlochové odpověděl, že muzeum čeká postupná přeměna na kulturní
centrum s pestřejší programovou skladbou. Otevřít tento prostor i dalším aktivitám,
začlenit ho do kulturního a společenského života. Do změn je zahrnuta i revitalizace
knihovny, včetně splnění požadavku Městské knihovny v Praze na „standardy knihoven“.
- O možnosti přistavení protidrogového vlaku se jedná s Českými drahami.
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Výstavba - výhled:
Rok 2021 - Multifunkční dům v Pitkovicích, jehož součástí budou třídy pro předškolní
vzdělávání .
Rok 2022 – MŠ V Bytovkách – probíhá předběžná konzultace projektu.
Rok 2023 – ZŠ Romance – RHMP schválila žádost MČ Praha 22 převod investiční akce
výstavby ZŠ Romance, tzn. že výstavbu nové školy bude mít MČ plně ve své kompetenci.
Ambicí je projekt upravit tak, aby odpovídal cílům projektu Zdravá škola.
Poděkoval:
Ředitelkám MŠ za zajištění provozu škol o hlavních prázdninách.
Ředitelům ZŠ a MŠ za výzdobu vánočních stromků a nabídl školám po ukončení Vánoc
jejich výsadbu v areálu jejich škol.

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise

Mgr. Špalková Kuželová Veronika
předsedkyně školské komise

Zahájení:15.00
Ukončení: 16.45
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