Zápis
ze 7. jednání Školské komise RMČ Praha 22
ze dne 4. února 2021
Jednání školské komise proběhlo přes aplikaci Webex.
Zahájení jednání: v 15.00 hodin
Ukončení jednání: v 16.40 hodin
Přítomni: Mgr. V. Špalková Kuželová, P. Harantová, Bc. F. Musil, Mgr. J. Rothová,
Mgr. E. Vaňkátová; Ing. R. Motlochová
Hosté: Bc. H. Hlasová, Ing. M. Konečná, Mgr. J. Měchura, R. Pecáková, Ing. R. Petr-omluven,
PaedDr. P. Ptáček, Mgr. Vl. Reinerová, Mgr. I. Šormová, L. Štěpánková-omluvena, R. Urbanec,
Mgr. I. Vodičková, Mgr. Vl. Zdobinská, J. Konopásek, Vojtěch Zelenka, Štěpán Zmátlo, R. Koutský
Ing. Martin Langmajer, Bc. M. Roth
Jednání zahájila předsedkyně školské komise, přivítala všechny přítomné, včetně hostů.
Program komise byl odsouhlasen.
Usnesení:
Komise RMČ Praha 22 schválila program:
Hlasování: PRO: 5
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

1) Úvod, přivítání
Mgr. Veronika Špalková Kuželová
Jednání zahájila předsedkyně školské komise, přivítala všechny přítomné, včetně hostů.
2) Výsledky soutěží pro děti (FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ, LITERÁRNÍ SOUTĚŽ)
Mgr. Veronika Špalková Kuželová
Informovala o:
- Prvním ročníku fotografické soutěže, kterou vyhlásil uhříněveský spolek Praha NEJVÍC ve
spolupráci s Úřadem městské části Praha 2. Podrobnosti o účasti a vyhodnocení soutěže lze
nalézt v únorovém vydání Uhříněveského zpravodaje.
- Na konci loňského roku vyhlášené literární soutěži pro naše základní školy. Na motivy
zaslaných prací vznikne kniha původních uhříněveských pohádek, kterou bude redigovat
uhříněveský spisovatel a básník David Růžička. Tato knížka bude rozdávána našim prvňáčkům
jako připomínka na jejich první školní den, a to již 1. září 2021. Děti si k napsání pohádky
mohly vybrat z osmi témat, která mají úzkou vazbu na významné události nebo přírodní
památky v Uhříněvsi. Sešlo se 66 pohádek dětí z obou škol. Celkové výsledky soutěže
a výherce v jednotlivých kategoriích: 3.–5. třída, 6–7. třída, 8.–9. třída, včetně jejich prací,
budou zveřejněny na webu městské části. Dětem/autorům, jejichž pohádky budou otištěny,
bude jako upomínka kniha pohádek věnována.
Ing. Radka Motlochová
- Pozitivně zhodnotila nápad s vyhlášením literární soutěže.
3) Den Země v MČ a zapojení škol/školek
Mgr. Veronika Špalková Kuželová
- Oslavy svátku Den Země byly plánovány se zapojením MŠ a ZŠ na 22. dubna 2021–z důvodu
výskytu pandemie COVID-19 jsou přípravy zatím pozastaveny.
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- V rámci oslav by byl v nabídce stále projekt z. ú. PROSAZ, s názvem PROželvy, přiblížený na
jednání školské komise dne 25. srpna 2020.
4) Výhledy školských zařízení v MČ
Vojtěch Zelenka
- Polyfunkční dům Pitkovice - bylo vydáno společné povolení zahrnující územní rozhodnutí
a stavební povolení pro výstavbu Polyfunkčního domu Pitkovice, které ještě nenabylo právní
moci. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání proti podjatosti a nesouhlasu se
stanoviskem MHMP k souladu s ÚP. Jelikož běží zákonem daná lhůta, v rámci, které se mohou
účastníci řízení proti vydanému povolení odvolat, může se zahájení stavby posunout o více
než půl roku.
- Na konci loňského roku proběhlo vyhodnocování nabídek vyhlášené VZ na stavební realizaci
polyfunkčního domu. Přihlásilo se celkem 8 zájemců, kteří nabídli částky za zhotovení stavby
v rozmezí 91,4 – 127,9 mil. Kč. Realizátor/vítěz soutěže je vybrán. Záměr výstavby
polyfunkčního domu byl občanům prezentován. S výstavbou by mohlo být započato v první
polovině roku 2021, popř. dříve, pokud budou námitky staženy či dojde k dohodě.
- Odbor výstavby vydal společné povolení zahrnující územní rozhodnutí a stavební povolení pro
novou MŠ V Bytovkách. Ze strany účastníků řízení bylo proti tomuto rozhodnutí podáno
odvolání proti podjatosti (architekt projektu MŠ V Bytovkách Ing. arch. Veselý je nyní
zaměstnancem MHMP). Společné povolení vydané odborem výstavby bude přezkoumáváno
v rámci odvolacího řízení na Magistrátu hl. města Prahy. Dopravně-správním úřadem je
vydáno souhlasné stanovisko dopravního řešení pro lokalitu výstavby mateřské školy.
- Jedná se o osmitřídní, stavebně netradiční, mateřskou školku. Se záměrem výstavby MŠ
V Bytovkách byli občané seznámeni, ať již při osobních setkáních, na webových stránkách
úřadu a prostřednictvím UZ.
- Výhledově od 09/2021 Lesní mateřská škola (cca pro 32 dětí); z dotačních titulů možnost
získání jurty.
- Základní školy - prostorové navýšení kapacit: tři varianty
- 1) Přebudování keramické dílny v objektu V Bytovkách 803 t.č. využívané Domem Um na třídu
ZŠ U Obory – tj. navýšení o 1 třídu nebo
- 2) zkapacitnění modulové přístavby v ZŠ U Obory – stávající moduly budou přesunuty na
pozemek a k využití budoucí Lesní mateřské školy u Židovského hřbitova; stávající moduly
budou nahrazeny novými moduly se čtyřmi třídami, hygienickým zázemím a kabinety pro
pedagogy – tj. navýšení o 2 třídy,
- 3) po dostavbě Polyfunkčního domu v Pitkovicích se pro ZŠ U Obory uvolní dvě třídy v objektu
V Bytovkách 803, které jsou nyní místem výkonu MŠ Sluneční – tj. možnost o další navýšení o
2 třídy.
- K dotazu ředitelky Mgr. Vodičkové – zjistí na OKÚ postup zajištění správce školního hřiště.
- Upozornil na usnesení UR-512-34/20 34. zasedání RMČ Praha 22 ze dne 15. 12. 2020.
- Na dotaz starosty k předregistraci podávaných žádostí k předškolnímu vzdělávání do MŠ bylo
sděleno, že na odbor ICT investic byla zaslána prostřednictvím tajemníka úřadu žádost do
zapojení se do programu.
Štěpán Zmátlo
- Doplnil informaci pana starosty k novým modulů v ZŠ U Obory – byly osloveny dodavatelské
firmy s termínem využití k provozu od 1. 9. 2021. Do doby, než bude vybrán dodavatel
prostřednictvím VZ nelze potvrdit jakýkoliv termín. Uvedl, že nové moduly budou i se
vzduchotechnikou.
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- O možnosti přestavby je pan ředitel Domu Um Roman Urbanec informován.

- Ujistil ředitelku MŠ Sluneční, že bude o ukončení provozu tříd mateřské školy v objektu
V Bytovkách informována tak, aby s předstihem mohly být řešeny personální záležitosti
stávajících zaměstnanců. Navrhl variantu převést zaměstnance do Pitkovic, pokud budou
chtít.
Radovan Koutský
- Potvrdil prostorové navýšení kapacit základního školství přebudováním keramické díly
V Bytovkách 803 na 1 třídu ZŠ U Obory.
- Uvažoval o naplnění každé třídy prvního ročníku po 33 žácích.
- Mateřské školy: pro školní rok 2021/2022 v objektu V Bytovkách 803 zůstávají 2 třídy MŠ
Sluneční.
- Možnost navýšení kapacit mateřských škol – umístění modulů v Královicích.
- Navrhl možnost poskytnutí finančního příspěvku na úplatu v soukromých školkách rodičům
dětí, které by nebyly přijaty z důvodu naplnění kapacity do mateřských škol, které zřizuje MČ
Praha 22.
Bc. F. Musil
- Vznesl dotaz, zda má MČ zpracovanou aktualizovanou demografickou studii pro školní roky
2022-2023, 2023-2024 a 2024-2025. Poslední studie je z května 2017 (zdroj-výpočet Výzkumy
Soukup), která je s ohledem na příliv nových obyvatel zastaralá.
- Upozornil na nutnost co nejrychleji připravit na základě nových aktualizovaných
demografických dat plán umístění dětí do MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 22. Bohužel při
pravděpodobných scénářích toho, že nové plánované školské kapacity (Polyfunkční dům
Pitkovice, MŠ V Bytovkách a ZŠ Romance) naberou z důvodů podaných odvolání či jiných
okolností až několikaleté zpoždění.
- Reagoval na výstup pana zastupitele Langmajera, a požádal jej, aby upustil od aktivit
směřujících k podpoře subjektů a osob, které svými odvoláními výrazně komplikují výstavbu
školní infrastruktury, která je kriticky potřebná pro obyvatele naší MČ.
Ing. M. Langmajer
- Potvrdil, že na obě stavební řízení škol MŠ V Bytovkách a Polyfunkční dům Pitkovice jsou
podána odvolání občanů pro podjatost.
- Autor projektu nové MŠ V Bytovkách Ing. arch. Veselý je t.č. zástupcem ředitele Magistrátu
pro sekci rozhodování o území. K projektu MŠ V Bytovkách uvedl, že nebyl projednán s občany
tak, aby znali přesné umístění objektu. Navíc chybělo stanovisko dopravního řešení místa a
přilehlého okolí, které budou dotčeny budoucím provozem a činností nové mateřské školy.
- V projektu Polyfunkčního domu v Pitkovicích jsou navrženy i funkční stavby jako jsou obchod
a kavárny, které nejsou v souladu s územním plánem hl. m. Prahy.
- K informaci pana Musila sdělil, že nebrání výstavbě školských zařízení.
5) Informace ze školního roku 2020/2021
a) MŠ a ZŠ zřizovaných městskou částí Praha 22
Mgr. I. Vodičková
- Poděkovala:
- Učitelům za práci, nasazení, přístup.
- Rodičům, kteří vytvořili zázemí… a v případě prezenční výuky ihned informují o karanténě,
o pozitivním testu ve svém okolí, takže nechávají děti doma i preventivně.
- Paní Pasekové, která zařídila možnost využití Tříkrálové sbírky na nákup notebooků pro děti
(4 kusy…vyřešena výuka 8 dětí – sourozenci).
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- Informovala o dění ve škole (od září 2020):
- Realizována veřejná zakázka na modernizaci učebny ICT; oprava části podlahy v šatně 4. –
6.ročníků; hloubkové čištění podlah v pavilónu 1.stupně; - nyní zahájena příprava podkladů
pro monitorovací zprávy (Přístavba školy a Modernizace učeben); nastoupil speciální pedagog.
- Třída pro rodiče dětí IZS je funkční. Do provozu a činnosti třídy jsou zapojeny vychovatelky ŠD
pro 3. ročník.
- Informovala o rekonstrukci školního hřiště:
- Pozitivně zhodnotila rekonstrukci. Při kolaudaci zdůraznila, že není vše doděláno (chybí čáry
na dráze a záchytné sítě na míče), což bylo údajně zaznamenáno při převzetí. Žákům školy
bude dovoleno používat až škola obdrží kolaudační souhlas. Pro veřejnost bude hřiště
otevřené za splnění domluvených podmínek, tzn. stálý dozor zajištěný zaměstnancem
zřizovatele, včetně instalace toalet pro veřejnost.
- Informace k zápisu do prvních tříd:
- Zápis bude ve dnech 20. - 22. dubna 2021.
- Dle současných prostorových podmínek školy mohou být otevřeny 3 třídy v budově školy,
místo 3 devátých tříd.
- Na základě informací pana starosty a radního pana Zmátla otevře 4 třídy prvního ročníku (třída
V Bytovkách 803 místo keramiky nebo nové moduly).
- Upozornila, že třídy v ZŠ U Obory nemohou být naplněny po 33 žácích s ohledem na
prostorové kapacity tříd ať již v nové přístavbě nebo modulech.
Mgr. J. Měchura
- Probíhá on-line výuka, ve škole jsou t.č. žáci tříd I. a II. ročníku.
- Škola zakoupila z dotace MŠMT 51 notebooků, z nichž část je žákům k dispozici pro zapůjčení.
- Byl pořízen program/licence projektu „Umíme to“ k on-line procvičování učiva.
- Zápis do ZŠ bude ve dnech 21. a 22. dubna 2021. Budou otevřeny 3 třídy prvního ročníku.
- V době covidové, doby nepřítomnosti žáků ve škole bylo využito k drobným rekonstrukcím
a péči o majetek – např. nové polepy, výměna nábytku, lina, zářivek, výmalba tříd. Na těchto
rekonstrukcích se podílejí hlavně učitelé výchovných předmětů.
- Připomněl, že v ZŠ Jandusů má proběhnout slíbená rekonstrukce sportovního areálu v ceně
cca 6 mil. Kč. Upozornil, že tato rekonstrukce musí proběhnout v době letních prázdnin (0708/2021). Nedokáže si představit, že by se žáci 1. 9. 2021 vrátili do školy a měli by hřiště
rozkopané.
- Onemocnění covid 19 – učitelé jsou zdraví, nejsou v pracovní neschopnosti. U dětí 1. a 2. třídy
občasný výskyt covid-19, včetně karantény.
Mgr. Vl. Reinerová
- Od školního roku 2020/2021 nově 6. ročníky.
- Škola otevřela další budovu školní jídelny a další budovu školy (dřevostavba) se čtyřmi
učebnami na adrese Do Hlinek, Praha – Kolovraty. V plánu je další přístavba dřevostavby.
- V rámci výzvy č. 37 OPPR byl schválen projekt na vybudování multimediální učebny (dokončení
31.8.2021).
- COVID-19 řeší ředitelka školy zřídka, rodiče skvěle spolupracují.
- Zápis do 1. ročníků plánuje na 6. a 7. 4. 2021. Zodpověděla dotaz Mgr. J. Rothové –
předpokládá otevření 3 tříd prvního ročníku.
L. Štěpánková-písemně
- Na pracovním jednání s panem radním pro školství dne 19. 1. 2021 již upozornila
a informovala, že pokud neproběhne v nejbližší době rekonstrukce nejstaršího pavilonu, bude
nutné provést tyto nejnutnější opravy: utěsnění oken, oprava střechy, výměna okapů a svodů,
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výměna venkovních vchodových dveří u ředitelny a tříd 1, 2, 4, výměna interiérových dveří ke
třídám 1,2,4, úprava výdejny stravy-propojení prostor mezi kuchyňkou s myčkou a zázemím,
podlahy v hernách a umývárnách tříd 1,3,4, zrušení rozvodných skříní elektrické sítě.
- Také je nutné se zabývat otázkou nového oplocení areálu MŠ, které mělo být vázáno na tuto
rekonstrukci, plot je již několik let v havarijním stavu.
- V souvislosti se stářím pavilonu a stavem oplocení znovu upozornila na nedostatečné zajištění
bezpečnosti, hygieny a zdraví dětí, včetně zaměstnanců.
- V tomto školním roce měli v karanténě postupně 6 tříd, celkem do této doby bylo pozitivních
6 dětí a jeden pedagog. V karanténě bylo 37 dětí z důvodu nákazy v rodinách, 130 dětí v rámci
karantén tříd v MŠ a 14 zaměstnanců, z toho 5 opakovaně.
- Zatím neuvažuje o zkracování provozní doby MŠ, z důvodu méně příznivého řešení pro rodiče
než riziko spojování stále stejných 2 tříd a případné karantény v obou třídách.
- Do ZŠ by mělo odejít 89 dětí (bez zohlednění OŠD).
- Prázdninový provoz nepřerušeně od 1. 7. do 31. 7. 2021.
R. Pecáková
- Výskyt onemocnění COVID – 19:
- V době konání školské komise je pracoviště MŠ V Bytovkách 803 z důvodu nařízení KHS
uzavřeno – 4 pozitivní pracovnice, 6 pozitivních dětí.
- Na doporučení KHS (s odkazem na zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví)
v souvislosti s onemocněním COVID 19 musí škola dodržovat izolaci dětí v mateřské škole na
jednotlivé kolektivy (třídy) a tím zamezit vzájemný kontakt. Aby nemusela z organizačních
důvodu přistoupit k drastickému omezení provozní doby, rozhodla ředitelka školy o izolaci dětí
do dvou samostatných kolektivů (tříd) – 1. třída a 2. a 3. třída. Díky tomuto opatření došlo k
omezení provozní doby na 7,30 – 16,30 hodin, zatím do 12. 2. 2021.Toto opatření zamezí
nejen šíření onemocnění COVID 19, ale i v případě pozitivní osoby se neuzavře celé pracoviště.
- Zápis pro školní rok 2021/2022 – bude moci přijmout 55 (již jsou zohledněny OŠD).
- Prázdninový provoz – mateřská škola bude otevřena od 1. 7. - 2. 7. 2021, 12. 7. - 6. 8. 2021.
Kapacita prázdninového provozu 73 děti.
- Od 9. 8. – 20. 8. 2021 je plánováno otevření příměstského tábora na pracovišti MŠ V Bytovkách
803 v Uhříněvsi.
Mgr. et Bc. Vlasta Zdobinská
- Výskyt onemocnění COVID – 19:
- Provoz mateřské školy není omezen. MŠ funguje v normálním režimu. Je zajištěno personální
zabezpečení – zástupy i dodržování přísných hygienických opatření.
Rodiče, jejichž děti byly Covid pozitivní nebo byly v karanténě, dodrželi všechna nařízení KHS.
To samé je možno říci i o zaměstnancích. Ředitelka školy rodičům za jejich vstřícné chování
osobně poděkovala.
- Zápis pro školní rok 2021/2022 – bude moci přijmout 25 dětí (již jsou zohledněny OŠD).
- Prázdninový provoz – mateřská škola bude otevřena od 1. 7. -2. 7. 2021, 12. 7. -23. 7. 2021.
Kapacita dětí 56. Od 9. 8. – 20.8 2021 by měl být otevřený příměstský tábor na pracovišti MŠ
V Bytovkách 803, Praha 10 Uhříněves.
Ing. et Mgr. M. Konečná
- MŠ Praha Kolovraty se tak jako jinde potýká s nemocí covid-19.
- Díky pozitivnímu dítěti měla uzavřenu 1,5 třídy v lednu; nikdo další neonemocněl. Nyní
probíhá další karanténa v jedné třídě, prozatím nemocné 2 děti a 2 paní učitelky. Čeká se na
výsledky testů. V karanténě bylo několik zaměstnanců kvůli rodinným příslušníkům a probíhají
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i další „nejen covidové“ pracovní neschopnosti. Z důvodu nemoci zaměstnanců avizovala
omezení provozu mateřské školy.
- Počet předškoláků 59.
Bc. H. Hlasová
- Ve školní jídelně provoz zvládají v době výskytu covid-19 bez omezení. Pouze jedna pracovnice
na neschopnosti. Všichni pracovníci nosí celou pracovní dobu respirátory.
b) umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání
R. Urbanec
- DDM Praha 10 – Dům UM zabezpečuje svoji činnost dle podmínek jednotlivých PES stupňů
a možností jednotlivých typů činností. V současnosti pouze distanční zájmové vzdělávání
u individuálních zájmových útvarů (kytara, flétna, bicí, apod.). U 4. stupně individuální
konzultace 1+1, běžná činnost do 10 účastníků při 3. stupni PES.
- DDM vrací účastníkům alikvotní část z účastnických poplatků v případě přerušení činnosti (nyní
u účastnických poplatků za 1. pololetí, v červnu 2021 za školní rok).
- Za jarní tábory účastnické poplatky se vrací v plné výši.
- Probíhá přihlašování na tábory a akce během léta, většina táborů již nyní zaplněna.
Předpokládá pravděpodobné zrušení.
- Činnosti pracoviště v Divadle U22 budou obnoveny, pokud to bude možné, dochází přesunům
představení tam, kde k přesunu došlo. Již 3x je představení zrušeno a platby za vstupenky jsou
vráceny.
- V současnosti přerušena činnost Center pro předškolní děti ve věku 2,5 – 5 let (dvě pedagožky
s 15 dětmi), neměnné skupiny od 8 do 13 hodin. Pro předškolní centra platí rozdílný přístup
v posuzovaní. Je snaha o řešení znevýhodnění těchto rodičů oproti ostatním. Bohužel orgány
hygieny a MŠMT nemají kompetence k rozhodování. Ministerstvo zdravotnictví doposud
neodpovědělo.
- DDM řeší úsporná opatření s ohledem na to, že zhruba 45 – 50% jeho rozpočtu tvoří příjmy
z účastnických poplatků. S ohledem na větší počet pracovišť zůstávají provozní náklady.
- Během současného stavu dokončena rekonstrukce obou budov a venkovních prostor
pracoviště v Kolovratech. Zprovozněny prostory Staré pošty pro CPD a taneční zájmové útvary.
Předpoklad je postup zprovoznění dalších prostor.
- Pracoviště V Bytovkách 803 zatím neprováděny nutné opravy a udržovací práce s ohledem na
dořešení kapacit základního školství.
- Cílem je, aby DDM Praha 10 – Domu UM po dobudování nových kapacit pro školství na P22
zůstala 803 pro zájmovou činnost v původním rozsahu i s ohledem na venkovní prostory a
možnost všech forem zájmových činností.
Mgr. I. Šormová
- Výuka probíhá v plném rozsahu MS TEAMS, žáci se pilně připojují. V 5. stupni PSA je výuka
pouze on- line. Žádný ze žáků ani učitelů se ve škole nenakazil Covid 19.
- Na všech pracovištích ZUŠ jsou od 10. 9. 2020 vyučující povinné respirátory.
- Ředitelka pro žáky školy organizuje vystoupení „Země vzdálená“.
6) Různé (podněty členů ŠK, organizační záležitosti činnosti ŠK)
- Ředitelé ZŠ a ŠJ by uvítali otevření škol pro všechny žáky, a to bez omezení za dodržování
hygienických opatření.
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- Na základě průzkumu MHMP potřeb respirátorů FFP2 na 2 měsíce bylo domluveno, že
požadavek za každou školu a ŠJ MČ Praha 22 bude výpočtem: počet všech zaměstnanců x 40
pracovních dnů. Bylo domluveno, že 10% z celkové potřeby respirátorů si školy, ŠJ zajistí na
své náklady.
- Nabídka spisové služby od firmy nebude řediteli škol akceptována.

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise

Mgr. Špalková Kuželová Veronika
předsedkyně školské komise
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