Zápis ze 7. jednání školské komise 26. dubna 2016
Přítomni: viz. prezenční listina
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Mgr. J. Rothová
Příští termín jednání školské komise 14. června 2016 od 15.00 hodin.
Od září bude jiný den v týdnu než úterý.
Pozvala ještě jednou přítomné na komponovaný pořad 700. výroční narození Karla IV., který se
bude konat v Divadle U22 v pátek 6. května 2016, bez účasti ZŠ U Obory.
Ing. M. Klich
5. května 2016 v 10.00 – kladení věnců (účast zástupců z vedení škol a žáků, vždy 3 chlapci a 3
dívky.
Je uvažováno i o kladení věnců v úterý 25. října 2016 k připomenutí vzniku republiky (28. říjen) a
konec 1. světové války (11. listopad).
11. května 2016 – květinový den v MČ Praha 22 a i ve školách, téma: rakovina prsu u žen a u
mužů.
Informoval o možnosti uvedení pohádky „Král zlodějů“ Divadelním spolkem Ucho pro děti a žáky
uhříněveských škol v Divadle U22 v termínech 1. a 8. prosince 2016 vždy od 8.30 a 10.30. Na
příštím jednání školské komise bude předložena nabídka.
Poděkoval řediteli Urbancovi za uvedení pohádky Dlouhý, Široký, Bystrozraký.
Mgr. M. Konečná
Informace k zápisu pro školní rok 2016/2017 – podáno 80 přihlášek, 62 volných míst.
K zápisům přišlo 7 rodičů, jejichž děti nebyly očkovány v souladu s § 50, Zákona č. 258/2000 Sb.
Mgr. V. Neklapilová
otevřeny budou 3 třídy I. ročníku (t. č. jsou jisté 4 odklady povinné školní docházky, 6 v řešení)
Informace o žácích z 5. tříd: celkem 64 žáků, 32 se zúčastnilo přijímacích zkoušek na gymnázia
(t. č. 8 žáků přijato). Není tedy zatím znám přesný počet žáků 5. tříd, které přejdou do
uhříněveských základních škol.
R. Pecáková
Informace k zápisu pro školní rok 2016/2017 – podáno 144 přihlášek (včetně duplicit), 66 dětí
přijato.
K prázdninovému provozu se přihlásilo ze 101 dětí pouze 22 děti.
A. Vojtěchovská
Informace k zápisu pro školní rok 2016/2017 – podáno 217 přihlášek, 102 děti přijaty.
V řešení jsou odklady povinné školní docházky. Informovala o velmi špatné spolupráci
s Pedagogicko-psychologickou poradnou při posuzování školní zralosti.
Bude informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Praha 22 o potřebě součinnosti
s ohledem na Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte
z mateřské školy po ukončení provozu.
Mgr. J. Měchura
113 dětí v I. třídách – otevřeny budou 4 třídy.
15 odkladů.
18 dětí nepřijato; podáno 1 odvolání – bylo zamítnuto.
Žáci podpořili projekt „Spojenci sportovců na vozíku“.
Podpoří Český den proti rakovině dne 11. května 2016 prodejem kytiček.
Poděkoval řediteli Domu UM Urbancovi za pomoc s organizací školního plesu – výtěžek z plesu
35 000 Kč bude věnován na dovybavení učebny hudební výchovy.
Zahájeno přijímání žáků z 5. tříd ze ZŠ Kolovraty do 6. tříd.
Úspěchy DPS Jiskřička – na XXVI. krajské postupové přehlídce školních dětských pěveckých sborů
hl. m. Prahy získala v kategorii IA zlaté pásmo a Tomášovi Bublovi byla udělena zvláštní cena za
citlivý klavírní doprovod.
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Písemnou formou upozorní odbor realizace staveb na nutnost dokončení II. etapy střechy na nové
přístavbě, včetně odstranění vad herních prvků případně výměny (reklamace).
Mgr. I. Vodičková
t. č. 5 odkladů, 85 žáků v I. třídách - budou otevřeny 3 třídy. V rámci přijímací řízení do 1. tříd byla
4 odvolání, 3 z nich byla zamítnuta.
S ohledem na organizaci a způsob v rozhodování o odkladech školní docházky doporučila při
dalších zápisech předávat seznamy dětí mateřským školám, jejichž rodiče požádali o odklad.
Mateřské školy musí mít pro děti s odklady volná místa.
2. 5. škola organizuje Den Země, plánuje výlet do Osvětimi.
Nedostatek učitelů na výuku na I. stupni a II. stupni.
Upozornila na nedostatečnou prostorovou kapacitu. Budou chybět 2 – 4 učebny v závislosti na
počtu žáků, kteří přejdou do 6. tříd ze ZŠ Kolovraty.
PaedDr. P. Ptáček
Zúčastní se Dne čarodějnic pořádaného MČ Praha 22, žáci s učitelkami vyrobili čarodějnici
Boženou zlou, která bude upálena na hranici v sobotu 30. dubna 2016.
Informoval o pravděpodobném ukončení třídy „přípravky“ od září 2017. Od září 2017 bude muset
zajistit třídu na vzdělávání žáků, kteří se t. č. vzdělávají v Dětském centru Paprsek a jsou žáky ZŠ
Vachkova 941. Po 13ti letech končí spolupráce s tímto centrem. Jsou to žáci s těžkým mentálním
postižením.
V budoucnu nově v názvu školy „střední škola“.
R. Urbanec
Dvě centra pro předškolní dětí: V Bytovkách 803, v Divadle U22.
Od 1. 9. 2016 bude činnost Domu Um rozšířena i do MČ Kolovraty v budově „U Boudů“.
Nabídl seminář „První pomoc bez obav“ pro žáky 3. – 5. tříd ZŠ
Pozval přítomné na „dramatické dílny“ – podrobnější informace na webových stránkách; na
premiéru divadelní hry „ČIK“ v podání hereckého souboru DivadlaU22 – představení nabídl i
ředitelům škol pro žáky – pedagogický doprovod zdarma.
Dále nabídl v době od 8.00 – 13.00 volný prostor „klubovnu“ pro děti (po předchozí domluvě).
27. dubna 2016 „Pálení čarodějnic“ v Bytovkách 803.
Požádal přítomné nejen o finanční podporu divadla, ale zejména o spolupráci, pozitivní reklamu a
návštěvnost.
Nabídl ředitelům možnost zapůjčení filmů jako doplnění školních vzdělávacích programů škol
v ceně cca 50-60 Kč/žák.
18. 6. 2016 – na festival dětských a studentských kapel „Škola rocku open air festival“ – areál
„Smeťák“, Uhříněves.
Mgr. I. Šormová
Informovala o zápisu pro školní rok 2016/2017 do ZUŠ LYRA ve dnech 2. – 6. května 2016 vždy od
14.00 – 18.00.
Bc. H. Vrbová
Kapacita školní jídelny je naplněna.
Za účelem zvýšení počtu míst zakoupeno 7 nových jídelních setů + dalších 5 setů od 1. 9. 2016
Požádala ředitele o spolupráci s udržením kázně žáků ve školní jídelně (žáci obědvají v bundách,
do jídelny chodí na kolečkových bruslích, na skateboardu, vnáší do objektu ŠJ domácí „mazlíčky,
školní tašky.)
Prostřednictvím ředitelů pro rodiče budoucích prvňáčků zašle informace o školním stravování.
Paní ředitelka do příštího jednání školské komise připraví podklady ke změně způsobu stravování
ve Veřejné jídelně tak, aby od 1. 9. 2016 mohli být společně stravovány senioři a žáci I. stupně
základních škol ze školních družin. Jedná se o časové odlišení výdeje pro různé kategorie
strávníků, změna výdejového softwaru, výměna nábytku (stolů a židlí), doplnění/zakoupení varné
a mycí technologie, nádobí.
Bc. Dagmar Bodláková

-

Ing. R. Petr představil hlavní manažerku projektu „Místního akčního plánu MČ Praha 22“ v oblasti
vzdělávání ve SO Praha 22.
- Krátce představila projekt, včetně nejbližších termínů pracovních setkání.
12) Ing. R. Petr
- Finanční kontroly v květnu 2016 – hospodaření.
- V řešení dovoz obědů pro mateřské školy, včetně svačinek externími dodavateli od 1. 9. 2016.
- Konkurzní řízení na ředitelku MŠ Pitkovice – 9. 5. 2016.
- Registr smluv: Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní
podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný
celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově
uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být
publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat. Registr smluv je
informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který
bude veřejně dostupný nejpozději k datu 1. července 2016. Od 1. 7. 2017 je navíc zveřejnění v
registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv. Správcem i provozovatelem Informačního
systému registru smluv (dále též ISRS) je Ministerstvo vnitra. Smlouvy se budou ukládat pomocí
datové schránky nebo školy mohou využít datovou schránku zřizovatele.
- Změny Českých účetních standardů: č. 703 Transfery a č. 704 – Fondy účetní jednotky.Odkaz na
metodickou pomůcku/webovou stránku MFČR: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvia-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/metodickepomucky/2016/metodicka-pomucka--zmeny-ceskych-ucetnic-24622
13) P. Harantová
- 2. května 2016 – přednáška „Útočník ve škole“ v Divadle U22
- 2. května 2016 - zahájení prací na cyklostezce – Uhříněveskou oborou
- 19. května 2016 - Sportovní akademie ZŠ U Obory
- 15. června 2016 - od 16.00 – rozloučení s předškoláky v Divadle U22 MŠ Za Nadýmačem
- 16. června 2016 – rozloučení s předškoláky v Divadle U22 – MŠ Sluneční
- 27. června 2016 - Školní akademie ZŠ Jandusů v Divadle U22
- 29. června 2016 - Rozloučení se žáky 9. tříd ZŠ Jandusů (ve škole)
- 28. června 2016 - turnaj O pohár uhříněveského starosty
- 29. června 2016 – rozloučení se školním rok (MČ x školy)
- 4. června 2016 PO-PO-LES – pochod pohádkovým lesem
- 5. června 2016 - Den dětí
- Navýšení kapacity ZŠ U Obory – v jednání s paní ředitelkou – zpracovávána materiál pro zasedání
RMČ.
- Požadavky na přesuny platy x OON – do 4. 5. 2016.
- Požadavky na integraci – 1. 9. – 31. 12. 2016 do 15. 5. 2016.
- Investice – požadavky – do konce května 2016 – elektronicky.
- Předána nabídka vydavatelství „Tváře – Žďár nad Sázavou – tisk/vydání knihy „JAN KUBIŠ –
Nezastaví mě ani to nejhorší“.
- Uhříněveské školy nemusí zřizovateli předkládat výjezdy do škol v přírodě, LVK. Jen pokud vyjíždí
ředitel školy.
- Uhříněveské školy záznamy o úraze budou předkládat zřizovateli pouze 1 x za pololetí šk. roku
- MHMP požádán o další místo výkonu školní jídelny se sídlem Nové náměstí 1440/2a – doručeno
kladné stanovisko org. hygieny.
- Dotace na vzdělávání, prevenci a integraci – finanční prostředky budou převedeny na účty škol
- Dárky pro žáky prvních tříd – knížky – z předložených ukázek vybrána kniha „Medvídci jdou do
školy“. Ředitelkám mateřských škol je doporučeno vybrat jiný dárek pro předškoláky, než knihu.
Je tradicí, že starosta MČ daruje knížku s osobním věnováním.

-

-

Školám bude zaslán e-mailem avízo výzvy OP VVV „Podpora škol….“ - určeny pro ZŠ a MŠ
zapsané ve školském rejstříku. Je zaměřena na další vzdělávání pedagogů, sdílení zkušenosti mezi
pedagogy, personální posílení sboru (asistent, školní psycholog, spec. a soc. pedagog, chůva v
mateřské škole) a na podporu aktivit jako doučování, čtenářské kluby atd. (podpora žáků se spec.
vzdělávacími potřebami). Podmínkou podání žádosti je však vyplněný dotazník, který byl školám
rozesílán v prosinci 2015 v rámci Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP). MŠ Za
Nadýmačem nevyplnila.
Dárky pro žáky devátých tříd – poukázky Mc Donald´s.
Prázdninový provoz MŠ a školní jídelny od 1. 7. do 21. 7. 2016 – ze 101 dětí z MŠ Sluneční se
přihlásilo pouze 22 dětí; z MŠ Za Nadýmačem z 280 dětí se přihlásilo pouze 70 dětí. Prázdninový
provoz bude i v letošním roce neekonomický.

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise
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Mgr. Jitka Rothová
předsedkyně školské komise

