Zápis z 1. jednání školské komise, které se konalo 2. února 2015
Přítomni: viz prezenční listina
1) Mgr. J. Rothová – zástupkyně ředitele ZŠ Jandusů, předsedkyně školské komise
- Příští jednání školské komise: ve čtvrtek 16. dubna ve 14.15.
- Přivítala všechny přítomné a představila nové členy školské komise: učitelku ZŠ U Obory Mgr.
Evu Vaňkátovou a vedoucího katedry Centra školského managementu PF UK Praha PhDr.
Václava Trojana, Ph.D..
Školy přizvala ke spolupráci na organizaci oslav velikonočních svátků s tématem „Tři
velikonočních zastavení“. Oslavy budou 20. března 2015 od 9.00 – 14.00 budou
v uhříněveském divadle (připomenutí tradice zeleného čtvrtka v Divadle U22 + kulturní
vystoupení dětí), v kostele Všech svatých (připomenutí tradice Velkého pátku + návštěva
božího hrobu, Křížové cesty) a v Uhříněveském muzeu (připomenutí tradice Bílé soboty –
Mgr. Rothová, V. Čepičková) – určeno pro žáky I. stupně a děti MŠ.
- Požádala ředitelku ŠJ o namátkovou kontrolu vhodnosti kombinace denního menu (houby,
květák, špenát, hrách, smetana)
- Domluví pracovní schůzku s šéfredaktorkou UZ Mgr. Erbsovou pro vyjasnění pravidel
zveřejňování příspěvků školami do UZ. O výsledku bude školy informovat.
2) Ing. M. Klich
- Požádal ředitele škol do 28. 2. 2015 o informace do kroniky o složení pedagogického sboru,
zaměstnanců, o počtu žáků a dětí k 31. 12. 2014, včetně úspěchů školy nebo žáků, které
nebyly prezentovány v Uhříněveském zpravodaji.
3) PhDr. V. Trojan, Ph.D.
- V letech 1992 – 2009 ředitel Gymnázia INTEGRA BRNO.
- Nyní vedoucí katedry Centrum školského managementu PF UK Praha PhDr. Václava Trojana,
Ph.D.
- Rád by s ohledem na svou praxi a působení pomohl místním školám.
4) Mgr. I. Vodičková – ředitelka ZŠ U Obory
- Informovala o výsledcích zápisu do tříd 1. ročníku – k povinné školní docházce přijala 90 dětí
+ k zápisu může dodatečně přijít dalších 10 dětí, které nebyly přijaty do ZŠ Jandusů a náleží
trvalým bydlištěm do spádového obvodu ZŠ U Obory. 2 třídy po 20 dětech ředitelka otevře
v budově školní družiny (s ohledem na velikost učeben nelze vyšší počet dětí) a 2 třídy po 2530 dětech otevře v budově školy.
- Do naplnění kapacity školy zbývá pouze 20 míst, tj. kapacita školy nestačí. Ředitelka nebude
moci přijímat další děti, které mají-budou mít trvalé bydliště v MČ Praha 22, Praha – Benice,
Praha-Královice, Praha – Nedvězí, Praha – Kolovraty (pouze pro II. stupeň) a budou žádat
o přijetí k plnění povinné školní docházky do nejen prvních ročníků.
- Situace je kritická, škola nemá další prostory pro výuku. Odborné učebny jsou kmenovými,
což je nepřípustné. Za účelem vybudování třídy musí ředitelka školy zrušit sborovnu.
Přijímat děti nad kapacitu školy je v rozporu s legislativou a rozhodnutím MŠMT o
nejvyšším počtu žáků, které lze ve škole vzdělávat. Tato alternativní řešení povedou k
nespokojenosti rodičů a pedagogů.
- Je nedostatečná kapacita tělocvičny – výhledově bude muset škola docházet do Lidového
domu. V oblasti sportu je tato varianta krokem zpět.
- Pokud se nenavýší prostorová kapacita školy nebo nebude v MČ postavena nová škola,
bude pro další školní rok 2016/2017 ředitelka přijímat do prvních tříd pouze tolik žáků,
kolik jich odejde z 9. tříd (tj. cca 50 žáků).
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Informovala, že v průběhu 2 měsíců přijala na I. a II. stupeň 13 žáků.
S nedostatečnou kapacitou školy je spojena nedostatečnost školní družiny.
Prověří možnost změny školního rozvrhu (úterky) s ohledem na žádost ředitelky ŠJ.
Mgr. J. Měchura – ředitel ZŠ jandusů
Informoval o výsledcích zápisu do tříd 1. ročníku - k zápisu do prvních tříd přišlo 132 dětí,
ředitel přijal 103 děti, 29 dětí nepřijal, z toho 10 dětí mělo trvalé bydliště ve spádovém
obvodu ZŠ U Obory. Ředitel nepřijímal ani děti, jejichž sourozenci již docházejí do ZŠ Jandusů.
Rodiče byli velmi zklamáni.
V současné době je kapacita školy naplněna. Ředitel nemůže přijímat další žáky, a to ani
s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy.
Situace v oblasti přijímání žáků je kritická. Pokud nebude přístavba školy, ve školním roce
2016/2017 ředitel přijme do prvních tříd pouze tolik žáků, kolik jich odejde z 9. tříd (tj. cca
50 žáků). V průběhu školního roku 2014/2015 nemůže přijmout žádné dítě ani do vyššího
ročníku.
Ředitel J. Měchura shodně s ředitelkou I. Vodičkovou konstatovali, že po naplnění kapacit
škol nebudou moci přijmout žádného žáka. Tímto MČ Praha 22 ze zákona nezajistí
podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím
území. MČ Praha 22 tak bude muset zajistit plnění povinné školní docházky např. v základní
škole zřizované jinou MČ, obcí.
Škola se potýká s nedostatkem místa při tzv. dělených hodinách, kdy v souladu s legislativou
musí být třídy s počtem žáků nad 24 při výuce např. jazyků děleny.
Je nedostatečná kapacita školní družiny. Ve školním roce 2015/2016 budou do školní družiny
přijímáni pouze žáci z 1. a 2. tříd. Rodiče opět budou velmi zklamáni. Škola bude situaci řešit
nabídkou volnočasových aktivit v rámci školního klubu nebo doplňkové činnost, což však
s sebou ponese vyšší náklady pro rodiče. Úplata za školní družinu je 200,- Kč/měsíc/dítě,
volnočasový kroužek 300-500 Kč/měsíc/dítě. Spolu s ředitelkou Mgr. Vodičkovou požádají o
spolupráci i ředitele Domu UM pana Urbance.
Dále je nedostatečná kapacita školní tělocvičny, hodiny tělesné výchovy jsou již nyní
v uhříněveské sokolovně, což odporuje současnému trendu podpory pohybu a tělesné
aktivity žáků, hodiny jsou kráceny o čas přechodu na místo výuky a zpět do školy. Toto bude
předmětem kritiky České školní inspekce.
Současně se škola potýká i s malým prostorem mimo objekt školy pro volný pohyb žáků
o přestávkách a v době provozu školní družiny – ředitel navrhl odkoupení pozemků za hranicí
školy.
Požádal o možnost vyhrazeného parkování na parkovišti před bývalou budovou radnice ÚMČ
na nám. Bří Jandusů.
Pozval přítomné k 130. výroční založení školy na ples školy v dobovém oblečení 20-30 let dne
21. 3. 2015.
Uvažuje o ředitelských dnech 29. a 30. 6. 2015.
PaedDr. P. Ptáček – ředitel ZŠ, Praha 10, Vachkova 941
Informoval o nárůstu počtu postižených dětí, s potřebou osobních asistentů.
V následujícím školním roce škola nebude mít prostor pro výuku přípravné třídy – požádá
o výpomoc ředitele Domu Um pana Urbance.
Bc. H. Vrbová – ředitelka školní jídelny
Od 14. 12. jsou v jídelníčcích uváděny alergeny.
Jídelna vaří jeden přirozeně bezlepkový pokrm. Informovala, že ale s ohledem na provoz a
velké množství uvařených jídel se v tomto pokrmu může vyskytovat stopové množství lepku.

- Požádala ředitele o možnost změny organizace příchodů dětí ze školních družin a o případnou
změnu rozvrhů v úterý z důvodu příchodu velkého počtu žáků najednou po 5. vyučovací
hodině.
- Školní jídelna nemá personální kapacitu na dozor nad žáky, včetně vestibulu a v šatnách.
- Jídelna je jednou z nejohroženějších budov z hlediska bezpečnosti dětí a zaměstnanců před
vstupem cizích a neoprávněných osob i přes zákaz vstupu dospělých-rodičů.
- V souvislosti se změnou vyhlášky o školním stravování a vyjádřením přítomných ředitelů škol
nebude poskytována služba v oblasti dietního stravování.
- S nárůstem počtu žáků bude v dalším školním roce nedostatečná kapacita školní jídelny,
včetně nedostačující varné a další technologie, která je již nyní na hranici maxima.
- Informovala ředitele o projektu „Obědy pro děti“ o.p.s. Women for Women.
8) Mgr. E. Vaňkátová
- Škola U Obory obdržela dotaci pro podporu etické výchovy v základních školách pro rok 2015.
- Je pokračováno ve výchově a vzdělávání proti projevům xenofobie, rasismu, fašismu. Jsou
utvářeny zdravé postoje žáků, pokračuje se prevenci rizikového chování.
- Škola se zapojila do vzdělávacího projektu „Živá knihovna“, který je právě zaměřený na
prevenci diskriminace, rasismu, xenofobie a extremismu.
- Články do UZ po konzultaci s šéfredaktorkou Mgr. Erbsovou
9) Ing. M. Konečná – ředitelka MŠ Kolovraty
- Informovala o situaci v MČ Praha – Kolovraty, zápisy do 1. tříd jsou 3. - 5. 2. 2015.
- Z mateřské školy v Kolovratech odchází k zápisům 84 předškoláků, toto číslo není konečné,
k zápisu se budou hlásit i děti, které MŠ nenavštěvují nebo se do MČ teprve v rámci
dokončení výstavby RD nebo BD přistěhují.
- MČ zahájila výstavbu kontejnerového přízemního pavilonu pro tři třídy základní školy.
- Zápis do MŠ – výhled duben 2015
10) A. Vojtěchovská – ředitelka MŠ Za Nadýmačem
- Zápis dětí do MŠ 8. a 9. dubna 2015.
- Opět ani v letošním roce nebudou přijímány dětí tříleté.
- Poděkovala řediteli a ředitelce základních škol za účast na schůzce rodičů předškoláků,
negativně vnímala malou účast rodičů (s lítostí konstatovala, že rodiče velmi dobře znají
povinnosti škol, ale opomíjejí své povinnosti vůči škole ale i dětem).
- Kritizovala novelu zákona o pedagogických pracovnících.
- Studium stávajících učitelek komplikuje vyučovací povinnosti, zastupování, učitelky bez
vzdělávání odešly – byla narušena stabilita, soudržnost, odbornost a funkčnost kolektivu.
- Kritizovala sdělení redakční rady UZ ke zveřejňování příspěvků škol, k jejich obsahu a kvalitě.
Upozornila, že učitelky nejsou odbornicemi v oblasti žurnalistiky ani fotografie. V UZ jsou MŠ
publikovány nadstandardní aktivity a rodiči jsou tyto články vyhledávány, čteny a kladně
hodnoceny.
11) J. Hendrychová – vedoucí učitelka MŠ Sluneční (v zastoupení)
- Zápis dětí do MŠ 8. a 9. dubna 2015.
- Přijato může být pouze 27 dětí, z toho 22 do třídy v Královicích.
- Požadavek na MHD do Královice – posunutí termínu odjezdu autobusové linky 266 z 16.53
např. na 17.10. MŠ končí provoz v 17.00 a rodičům tak autobus pravidelně ujíždí. Autobus do
Královic zajíždí z Uhříněvsi pouze 1 x za hodinu.
12) Ing. Petr
- Připomněl termín 6. 2. 2015 k předložení Zprávy o výsledku finančních kontrol ve zkráceném
rozsahu za rok 2014 a předkládání seznamů darovacích smluv.

- T. č. rozpočtové provizorium, školy obdržely na leden 1/12 příspěvku loňského roku sníženou
o 10%.
- 11. 2. 2015 na jednání Finančního výboru bude projednáno finanční hospodaření škol za rok
2014.
13) P. Harantová
- Příprava změn/aktualizace zřizovací listiny MŠ Za Nadýmačem (doplňková činnost) a
příkazních smluv (svěřený majetek).
- Školám bude zaslán odkaz na webové stránky o.p.s. Women for Women. Pokud školy vytipují
potřebné děti, bude postupováno dle pokynů společnosti.

Zapsala:
Pavlína Harantová
tajemnice školské komise

Mgr. Jitka Rothová
předsedkyně školské komise

