Zápis 14. jednání školské komise dne 30. listopadu 2017
Přítomni: viz presenční listina
1) Mgr. J. Rothová
- Termín jednání školské komise: 22. února 2018 od 14.30.
- Mgr. Markéta Brychtová (dříve Petrová) podala e-mailem ze dne 8. 11. 2017 žádost o dostoupení z funkce
členky školské komise. Na návrh byl přítomnými členy školské komise odsouhlasen nový člen pan Roman
Urbanec – ředitel Domu Um.
- Seznámila s projektem „S Evou a Edou bezpečně v silničním provozu“ – členové školské komise odsouhlasili
pořízení CD z rozpočtu MČ Praha 22 pro děti předškolního věku cca 100 Kč/CD.
- Představila projekt „Finanční gramotnost“ pro 3 třídy žáků 9. ročníků základních škol ve školním roce
2017/2018, tj. jedná se 3 semináře v termínech únor-březen 2018 (seminář 12 100 Kč/třída), včetně
seminářů pro učitele zdarma. Bude financováno z rozpočtu MČ Praha 22 – odsouhlaseno členy školské
komise.
- Na příští jednání školské komise budou pozváni zástupci rodičů s představením projektu „Skutečně zdravá
škola“.
2) Ing. M. Klich
- Pozval na vánoční výstavu do Uhříněveského muzea od 6. 12. 2017 (mimo 11. a 12. 12) – návštěva škol
po předchozí domluvě.
- K 100. výročí republiky je zamýšlena ve spolupráci s OŽPD výsadba stromů – požádal školy
o vytipování vhodného místa; k výročí je rovněž plánována výstava nebo komponovaný pořad v Divadle U22.
3) Mgr. I. Šormová
- Pozvala přítomné na: 1. prosince – 13:00 – Vánoční vystoupení v OC Plaza Novodvorská, Praha 4 – Lhotka
s Monikou Absolonovou; 3. prosince – 15:30 – Rozsvěcení vánočního stromku – Praha 22 Uhříněves, Nové
náměstí; 6. prosince – 16:45 – Vánoční koledy – Staroměstské náměstí; 17. prosince – 18:00 – Velký vánoční
koncert – KC Novodvorská, 19. prosince – 19:00 – Velký vánoční koncert – Divadlo U22
- ZUŠ LYRA předvedla své hudební umění na akci pořádané Sdružením soukromých škol Čech, Moravy
a Slezska v listopadu t. r. v působivém prostoru odsvěceného kostela Sacre Coeur, na Praze 5.
4) Mgr. J. Měchura
- Předal výsledky voleb do školské rady školy, současně požádal o návrh a o odsouhlasení členů školské rady
za zřizovatele (konec volebního období) – bude projednání v příští RMČ.
- Provoz ŠD bude o vánočních prázdninách přerušen.
- Pozval či informoval přítomné o adventních akcích:
- 1. 12. – rozsvícení Betlému
- 6. 12. – Mikulášská smeč
- 2. 12. – vánoční dílna
DPS Jiskřička
- 4. 12. Vánoční výchovně vzdělávací koncerty pro 1. stupeň ZŠ a MŠ v Divadle U22
- 11. 12. Vánoční koncert v Divadle U22
- 17. 12. Vystoupení v Uhříněvsi na náměstí v rámci „Vánoce v Uhříněvsi“
- Předal podnět na OŽPD – vyvážení kontejnerů v ulici V Potokách mimo provozní dobu školní družiny a
způsob parkování (parkovací místa zasahují do přechodu pro chodce).
- V rámci vyjádření ředitele k protokolu z výsledku šetření ČŠI ve škole, řešil úhradu pracovních sešitů pro žáky
(státní rozpočet, rodiče, zřizovatel). Financování pomůcek řeší § 160 školského zákona. V případě zájmu
budou ředitelům škol zaslány výklady a doporučení MŠMT.
5) R. Urbanec
- Informoval o vzniku nových pracovišť.
- Ve spolupráci se ZŠ U Obory je realizován program „Sportuj za Oborou“; spolupráci nabídl i ZŠ Jandusů –
program probíhá za podpory MHMP.
- Sdělil „novinku“ o provozování dopravního hřiště na Zahradním Městě – využití nabídl ředitelům škol
a školských zařízení, včetně interiérů.
- Dne 9. prosince 2017 v Divadle U22 premiéra divadelní hry Punk Rock Divadla Na Periférii (hraje Zdeněk
Piškula) – vhodné pro žáky 8. a 9. tříd. Dále hrají studenti pražských uměleckých škol Divadelního ateliéru
v Divadelním ateliéru v Praze - Malešicích a v Divadle U22 v Praze - Uhříněvsi.

6)
-

Dům Um zahájil činnost v Kolovratech.
Nabídl spolupráci na komponovaném pořadu k 100. výročí republiky.
Probíhá zácvik nového zvukaře.
Parkování u divadla v době konání představení za spolupráce s Městskou policií.
Bc. H. Vrbová
Přístavba ŠJ – bude zpracována projektová dokumentace.
Požádala ředitele o spolupráci s vychovatelkami školních družin ohledně nesnesitelného hluku ze strany
dětí, paní kuchařky neslyší výdejní automat, musí být přikládán výdejní čip opakovaně, dochází
k prodlužování výdejní doby.
- Plynulost provozu narušují děti, které neobědvají – zabírají místa nově příchozím. Na základě diskuze
ředitelka zjistí jejich jména a ZŠ – nahlásí ředitelům.
7) Mgr. I. Vodičková
- V únoru 2018 proběhnou volby do školské rady.
- Požádala o UZ do škol.
- Přístavba školy probíhá dle harmonogramu.
- Vánoční program dle harmonogramu.
- Informovala o Dnech geografie“, výletu do Drážďan.
- Metodika GDPR 02-03/2018 – účast na semináři MŠMT.
8) PaedDr. P. Ptáček
- 7. 12. 2018 na Výstavišti Praha Letňany ZŠ Vachkova 941 vystaví za speciální školství své umělecký výrobky
na Veletrhu dárků „Stříbrné vánoční dny“. Veletrh probíhá za podpory MHMP, kde v rámci konání vystoupí
umělecky zaměřené školy z celé ČR.
- Vánoční besídka 13. 12. 2017 od 16.00.
- V příštím školním roce bude otevřena třída „Zvonečku“.
- 5. 1. 2018 v 9.00 – „tříkrálové vystoupení“ vystoupení žáků na vestibulu radnice.
9) Ing. M. Konečná
- 2. 12. Vystoupení dětí na vánočním jarmarku v Kolovratech.
- Vánoční besídky pro rodiče.
- Úspěšné ohodnocení žádosti na projekt „Modernizace učeben, zkvalitnění výuky pro environmentální výuku
……. „ (75 bodů) v rámci OPP Pól růstu ČR. Projekt bude schvalován RHMP.
10) Mgr. Vl. Reinerová
- 7. 12. školní vánoční jarmark.
- Nebyl finančně podpořen projekt školy „Přírodní zahrady“; bude podáván opakovaně.
- 21. 4. 2018 – 120. výročí školy – veselice v rámci oslav.
10) A. Vojtěchovská
- Pochválila zdařilý lampiónový průvod kolem Vodice, velká účast.
- 7. 12. Vánoční besídka – rozsvícení vánočního stromu ve školce, zpívat bude DPS Jiskřička, výtěžek z besídky
– prodeje výrobků – nadaci Kapka naděje.
- Mateřskou školu vybrala ČŠI ve spolupráci s NIDV do pilotního projektu „inkluze“.
- Požádala o členství v konkurzní komisi na ředitelku MŠ.
- Postěžovala si na komplikovanost financování ze státního rozpočtu-rozlišování dotačních programů.
- Informovala o nedostatku učitelek.
11) R. Pecáková
6. 12. 2017 – vánoční besídka.
Kontrola orgánu hygieny- proběhla bez připomínek a nedostatků.
V prosinci 2017 bude v mateřské škole instalován čipový systém pro vstupy.
Z důvodu nařízeného překrývání učitelek a sledování průměru příchozích dětí ráno v době od 6.30-7.00
(pouze 1-5 dětí) bude v MŠ upravena provozní doba od 7.00 do 17.00.
12) Mgr. V. Zdobinská
- Poděkovala za výstavu „Broučci a další pohádky z večerníčků“ a akci „Včely“.
- Vánoční akce – 2. 12. V Pitkovicích, 3. 12. – v Uhříněvsi.
- V řešení pokrytí signálem O2.
- Zastiňovací prvky v zahradě školy – vyhlášena VZ, instalace v květnu 2018.
- Již nyní se přihlašují děti k prázdninovému provozu.

13) Ing. R. Petr + P. Harantová
- Upomínky zákonným zástupcům dětí, které rodiče nepřivedli k zápisu do MŠ a ZŠ jsou v závěru řešení.
Některé žádosti musely být zaslány na červené doručenky do vlastních rukou a některé byly předávány
za asistence policie. V některých případech došlo k pochybení v evidenci přijatých žáků a dětí.
Informace k projektu v programu ERASMUS+
 Do projektu v programu Erasmus budou na základě oslovení a následně průzkumu zapojeni učitelé ZŠ. MŠ
SO Praha 22. Zájem projevilo 25 učitelů.
 Žádost za MČ Praha 22 bude zpracovávat ERA, bude podávána v týdnu od 24. 1. 2018, musí být podána
nejpozději do 1. 2. 2018.
 Od podání žádosti bude 3-4 měsíce zhodnocení.
 Žádost bude na 2 roky – výjezdy učitelů v průběhu 2 let.
 Předběžně domluven termín zahájení celého projektu od 1. 9. 2018.
 Termíny kurzů budou v roce 2019,2020
 Kurzy lze změnit, ale ne jeho zaměření. Nelze měnit cílovou zemi. Alternativy se budou řešit ve spolupráci
s ERA.
 Paušální výdaje 1000 EU/osoba – příjemce MČ Praha 22, ve výdajích jsou náklady za dopravu, ubytování,
stravu, kurz.
 Paušální výdaje na organizaci 350 EU/osoba – příjemce MČ Praha 22 (lze je použít i na přečerpání výdajů na
stravu, dopravu…).
 Školy finančně zajistí tzv. „cestovné“ a nárok na diety v zahraničí snížené o každé poskytnuté jídlo a úhrady
letenek či jízdenek hrazených z projektu.
 Organizace: zpravidla odjezd v neděli, začátek v pondělí, konec pátek, odjezd domů v sobotu, 5 pracovních
dní, + 2 dny na cestu.
 Všechny informace před kurzem.
 Každý účastník dostane certifikát po úspěšném absolvování.
 Zpracování žádosti ERA bude projednáváno 6. prosince 2017 na jednání RT MAP MČ Praha 22, včetně
pokračování MAP II.
 Zpracování žádosti bude financováno z Projektu MAP MČ Praha 22.
- pro ředitele MŠ a ZŠ Praha 22 budou setkání na ÚMČ Praha 15 se zástupci OŠ MHMP ke správnímu řízení
v oblasti rozhodování k přijímání dětí do MŠ a ZŠ, včetně stanovování kritérií – předběžný termín
18. 1. 2018 v 18.00
- k reformě financování školství – setkání ředitelů se zástupci MŠMT – předběžně 22. 2. 2018 pro MŠ, 23. 2. 2018 pro
ZŠ – s předstihem půjde pozvánka
- úpravy rozpočtů škol a ŠJ ještě v prosinci 2017, postupně přesuny, rozvojový program navýšení tarifů,
pravděpodobně finanční podpora mezd u samostatných ŠJ, zálohy na platy 80% a 20%
- předána písemná informace o organizaci příprav na volby prezidenta ČR ve dnech 12. a 13. ledna 2018
- v prosinci - finanční kontroly zřizovatele ve školách (čerpání dotací a grantů)
- přerušení řízení v žádosti o změnách v rejstříku škol a šk. zařízení u ZŠ Vachkova, ZŠ Jandusů, s tím, že
do 18. 8. 2018 musí být doloženy chybějící podklady – stanovisko hygieny, kolaudační souhlas
- odevzdávání účetnictví, rozborů hospodaření – dopisy s termíny budou zaslány e-mailem.
- pokyny ke Zprávě o výsledku finančních kontrol za rok 2017, termín zpracování bude zaslán emailem
- odpisové plány k projednání do 73. RMČ dne 13. 12. 2017
- rozpis nákladů a výdajů na rok 2018
- ředitelé shodně poděkovali Mgr. K. Kaňokové za seminář konaný v rámci Projektu MAP MČ Praha 22
pro učitele škol SO Praha 22.
- po domluvě s ředitelkami MŠ bude zápis do mateřských škol 9. - 10. května 2017
HLASOVÁNÍ:
- Nový člen školské komise – ředitel Domu Um Roman Urbanec (9-0-0).
- Projekt „S Evou a Edou bezpečně v silničním provozu“ (9-0-0).
- Projekt – finanční gramotnost (9-0-0).
- Projekt MAP II. (9-0-0).
Zapsala:
Pavlína Harantová
Mgr. Jitka Rothová
tajemnice školské komise
předsedkyně školské komise

