Zápis z 3. jednání Školské komise RMČ Praha 22
ze dne 29. srpna 2019
Přítomni: viz. prezenční listina
Omluveni: R. Boháč, Ing. R. Petr, Mgr. E. Vaňkátová
Program:
I.) Úvod, přivítání
II.) Reflexe ukončení školního roku 2018/2019
III.) Informace z příprav na nový školní rok 2019/2020
a) MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 22
b) Umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání
IV.) Novinky z MČ Praha 22
a) Postup při zefektivňování ŠJ
V.) Zapojení MŠ a ZŠ do oslav 30 let Sametové revoluce a do programu Vánoc
VI.) Různé (podněty členů ŠK, organizační záležitosti činnosti ŠK)
I. Úvod, přivítání
1) Jednání zahájila předsedkyně školské komise.
2) Přítomní členové komise jednotně odsouhlasili navržený program jednání školské komise.
II. Reflexe ukončení školního roku 2018/2019
III. Informace z příprav na nový školní rok 2019/2020
3) R. Pecáková
- Shrnula za všechny MŠ, že pro školní rok 2019/2020 byly přijaty všechny 3leté děti, které
přišly k zápisu.
- Prázdninového provozu se denně zúčastnilo v průměru 45 dětí.
- Organizace školního roku 2019/2020 je již vyvěšena na webových stránkách školy.
4) L. Štěpánková
- Prázdninového provozu se zúčastnilo 100 dětí ze 123 přihlášených.
- Pro školní rok 2019/2020 byly přijaty všechny tříleté děti.
- O hl. prázdninách šk. roku 2019/2020 by upřednostnila prázdninový provoz na začátku
července.
- Informovala o havárii v mateřské škole - průsaky vody v jednom z pavilonů.
- Za pomoci zaměstnanců správy majetku ÚMČ byly závady odstraněny. Poděkovala svým
zaměstnankyním, kteří nad rámec pracovní doby uklidily následky havárie a stavebních
prací tak, aby mohl být úspěšně zahájen nový škol rok.
- Informovala o nutnosti opravy plotu, který je v havarijním stavu.
- Organizace školního roku 2019/2020 je již vyvěšena na webových stránkách školy.
5) Mgr. J. Měchura
- Minulý školní rok byl uzavřen úspěšně.
- Ve školním roce 2019/2020 jsou otevřeny 3 tříd prvního ročníku s průměrným počtem žáků
30. Ke dni konání školské komise má škola 770 žáků. Učí se ve všech prostorách školy.
K výuce je využita i školní kuchyňka. Pro výuku tělesné výchovy je uzavřena s TJ Sokol –
Uhříněves nájemní smlouva na 28 hodin tělesné výchovy/týden.
- Od nového školního roku jsou zavedeny elektronické knížky již od III. ročníku.
- V rámci organizace školního roku informoval:
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Zápis do prvních tříd na školní rok 2020/2021 – 22. – 23. dubna 2020
Zápis do šestých tříd na školní rok 2020/2021 – 4. - 7. května 2020
10. školní ples - 21. března 2020
Ředitelské volno – 29.6, 30. 6. 2020
Informoval o nedostatku učitelů.
Upozornil na nutné opravy budovy a okolí školy:
Prioritně – oprava povrchu školního hřiště, opravy okapů a úpravu podlah ve třídách
v půdní vestavbě za účelem zvětšení kapacity.
Zateplení budovy (nová část hlavní budovy) s narovnáním střechy tak, aby ve třídách
nebyla střešní okna.
Upozornil na posunutí výstavby MŠ V Bytovkách a MŠ/ZŠ v Pitkovicích – způsobí problémy
s přijímáním žáků do 1. tříd již v roce 2020/2021
Problém ŠJ – stavba měla proběhnout přes letní prázdniny, ve školním roce je velmi
nevhodné.
Připomněl investiční příspěvek zřizovatele na rok 2019 na rekonstrukci zámkové dlažby,
rekonstrukci učebny.
Mgr. I. Vodičková
Za zdařilý průběh minulého školního roku poděkovala svým zaměstnancům a rodičům
školy.
Informovala: ve školním roce 2019/2020 jsou otevřeny 4 třídy prvního ročníku v průměru
po 25 dětech, ale počty se každým dnem mění. Jsou otevřeny 4 třídy 6. ročníku v průměru
po 22 dětech. Ke dni jednání školské komise má škola 725 žáků. Ve školním roce
2019/2020 není v kapacitě školní družiny zajistit docházku žáků ze čtvrtých tříd.
Informovala o situaci v přijímání učitelů do pracovního poměru a o nedostatku
aprobovaných učitelů. Nedostatek učitelů a zástup v případě dlouhodobé nemoci je řešen
přesčasovými hodinami. Nyní dlouhodobě nemocná paní učitelka na výuku českého jazyka.
Oslav Sametové revoluce se žáci školy zúčastní dne 15. 11. 2019 v době od 8.30 – 10.00
hodin.
Upozornila na opravy podlah v šatnách, které se propadají.
Sdělila, že žáci 9. tříd v rámci projektu hl. m. Prahy „Stavitelé města“ získali finanční dotaci
na výsadbu stromů, které vysadili podél ulice Přátelství. Tyto stromy byly pravděpodobně
omylem při údržbě zeleně posekány, buď ÚMČ nebo TSK.
Požádala o zajištění vzdělávacího semináře organizovaný Policií ČR „Útočník ve škole“.
Ing. et Mgr. M. Konečná
Informovala opakovaně o nedostatku učitelů.
Mgr. Vl. Reinerová
V novém školním roce jsou otevřeny 3 třídy prvního ročníku, počty žáků se mění každý den.
Škola bude zavádět tzv. tandemovou výuku.
Zřizovatel MČ Praha – Kolovraty bude žádat o navýšení kapacity o cca 120 žáků s účinností
od 1. 9. 2020.
Bc. et Mgr. Vl. Zdobinská
Informovala o personálních změnách v mateřské škole, je zajištěn plný stav pedagogického
sboru.
Škola a zaměstnanci, včetně asistentů pedagoga jsou připraveni na nový školní rok.
Pro školní rok 2019/2020 byly přijaty všechny tříleté děti.
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- Opakovaně žádala o možnost propojení budov za účelem zlepšení organizace výchovy
a vzdělávání.
- Informovala o vysokých teplotách v technické místnosti, kde jsou umístěny počítačové
servery a další elektronická zařízení.
- Organizace školního roku 2019/2020 je již vyvěšena na webových stránkách školy.
10) PeadDr. Ptáček
- Informoval o nepřízni stavebních prací na pozemku Základní a Střední školy Vachkova 941 a
posunutí termínu dokončení venkovní učebny.
11) Mgr. I. Šormová
- Informovala o organizaci koncertů „Jak se slaví Vánoce na všech kontinentech“ a to jak pro
žáky základních škol, tak i pro jejich rodiče.
- Termíny koncertů: 27. 11. 2019 – ZŠ Jandusů; 28. 11. 2019 – ZŠ U Obory.
- Škola má pro svoji činnost stále nedostatek vhodných prostorů.
IV.) Novinky z MČ Praha 22
12) Bc. Hana Hlasová
- Informovala o novém kolektivu, o nové paní provozní – kontakty na webu
www.sjpraha.22.cz
- Poděkovala ředitelům za zaslané podklady k příchodu žáků do školní jídelny, z kterých
vyplývá, že úterý bude nejnáročnějším dnem pro organizaci výdeje obědů.
- Informovala, že první týden v září mohou žáci prvních tříd přicházet na obědy do školní
jídelny již v 11.15.
- Odpověděla na dotaz Ing. Motlochové - všichni přihlášení strávníci musí mít zaplaceno
stravné. Odběr polévky zdarma není možný, a to ani v průběhu prvního zářijového týdne.
13) R. Koutský
- Informoval ředitele ZŠ a ŠJ o rekonstrukci vstupu školní jídelny. Ředitelům ZŠ a ŠJ bude včas
oznámen termín zahájení prací. V době rekonstrukce lze s předstihem domluvit vyhlášení
ředitelského volna ve školách či náhradní způsob stravování.
- Dále informoval, že zřizovatel zvažuje propojení budov MŠ Pitkovice za účelem zlepšení
organizace výuky a výchovy dětí.
- Doporučil ředitelům adresovat, veškeré podněty k opravám, rekonstrukcím budov
na odbor správy majetku.
- Nabídl ředitelům možnost společné účasti dne 10. října 2019 (původně 8. října 2019) na
fóru pražského školství pořádaném radním hl. m. Prahy panem Šimralem.
V.) Zapojení MŠ a ZŠ do oslav 30 let Sametové revoluce a do programu Vánoc
13) Mgr. Špalková Kuželová
- Nabídla přítomným zástupcům škol účast na oslavách výročí 30 let od sametové revoluce
oslav Mikuláše a oslav Vánoc.
- Nabídku přijala Mgr. I. Šormová ze ZUŠ Lyra s tematickým koncertem „Jak se slaví Vánoce“
s českými koledami na třetí adventní víkend.
VI.) Různé (podněty členů ŠK, organizační záležitosti činnosti ŠK)
14) Ing. R. Motlochová
- Hovořila o možnosti tzv. podporovaných bytů pro učitele.
15) Mgr. Špalková Kuželová
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- Informovala o rezignaci pana Romana Boháče na funkci člena Školské komise RMČ Praha
22.
- Příští jednání školské komise ve čtvrtek 28. listopadu 2019 od 15.00 hodin, v zasedací
místnosti ve III. patře ÚMČ.
16) R. Koutský
- Přislíbil na zasedání RMČ Praha 22 projednat naplněnost tříd mateřských škol.
17) P. Harantová
- Zřizovatel požádal o změnu údajů v Rejstříku škol a školských zařízení u MŠ Sluneční.
- Zpracování výročních zpráv za školní rok 2018/2019 – zaslány osnovy e-mailem dne
19. 7. 2018 – zpracování do 16. 11. 2018.
- Dne 23. srpna 2019 e-mailem zaslána informace MV ČR o platnosti a účinnosti nového
zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se transportuje směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. 10. 2016 o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací subjektu veřejného sektoru.
- Dne 29. srpna 2019 e-mailem zaslána informace odboru školství, mládeže a sportu a
pokračovacích kurzech českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem zaslána.
- Budou rozeslány Metodické pokyny a odkazy na webové stránky MŠMT k reformě
financování školství účinné od 1. 1. 2020.

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise

Mgr. Špalková Kuželová Veronika
předsedkyně školské komise

Zahájení:15.00
Ukončení: 16.45
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