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Komise pro školství 
 Rady města Úvaly 

Zápis z řádného jednání  

komise pro školství č. 1/2017 
Termín : 12.1.2017 od 18 hodin 

Místo : MěÚ Úvaly, Pražská 276, Úvaly. 
 

Rozdělovník : Mgr. Dana Poláková, Mgr. Jaroslav Březka, Jana Pospíšilová, 
Jana Hájková, Ing. Ludmila Milerová, JUDr. Helena Jukinová, 
Ing. Martina Vomáčková, Šárka Lorencová, Petra Fuxová, Mgr. 
Miroslava Drozdová, Soňa Doležalová, Mgr. Danuše Svobodová 

Přítomní členové : Mgr. Dana Poláková, Mgr. Jaroslav Březka, Jana Hájková,  
Ing. Ludmila Milerová, Ing. Martina Vomáčková, 
Petra Fuxová, Šárka Lorencová 
 

Omluveni 

 

Hosté: 

 

:       

 

:     --     

Jana Pospíšilová, Mgr. Danuše Svobodová,  Soňa Doležalová 
JUDr. Helena Jukinová, Mgr. Miroslava Drozdová,  
 
 

Tajemník  : Jitka Hamouzová 

   

 

Stav přítomných: 7 + zapisovatel  
  
 
 
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Výroční zprávy školských zařízení 
4. Příprava oslavy Dne učitelů 2017 
5. Diskuse,  různé, závěr 
  

 
 
 
 
 
Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání 
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Předsedkyně komise Mgr. Dana Poláková přivítala přítomné,  seznámila je s dnešním programem, 
program schválen bez připomínek. 
 
Ad 3)  Výroční zprávy školských zařízení        
 
Rada města uložila Komisi pro školství projednat výroční zprávy školských zařízení zřizovaných 
městem. Členům komise byly rozeslány před vánočními svátky výroční zprávy ZŠ, MŠ a MDDM. 
ZŠ vypracovává výroční zprávu ze zákona, pro MŠ a MDDM je zpracování nepovinné. Zpráva ZŠ 
byla projednána v radě školy.   
Mgr. Poláková konstatovala, že zprávy jsou zpracovány velice obšírně, upozorňuje na zajímavosti 
z výročních zpráv (např. třetina žáků z ročníku odchází po 5.třídě na víceletá gymnázia, v matematice 
je studijní průměr 1,59 a např. v zeměpise 2,4). Členové komise po diskuzi přijali usnesení:  

 
Usnesení ŠK č. 1/2017 
Text usnesení   Výsledek hlasování 
Členové komise berou na vědomí výroční zprávy 
školských zařízení zřizovaných městem  za šk. rok 
2015/2016  
Pro 7 

Usnesení bylo přijato Proti 0 
Zdržel se 0 

 
Ad 4)  Příprava oslavy Dne učitelů  
 

Mgr. Poláková informuje o přípravě akce Den učitelů: 
- termín konání pondělí 27.3.2017 od 16 hodin v sokolovně (domluven pronájem zdarma) 
- předpokládaný počet 100 pedagogů 
- zajištěn moderátor (David Fuxa), hudba (ROCKOVER)  
- předběžně domluveno občerstvení od p. Martináka    
Po diskuzi byly rozdány následující úkoly: 
- ve spolupráci s J.Pospíšilovou vytipovat děti z kroužků, které by mohly vystoupit (D.Poláková) 
- domluvit podrobnosti občerstvení - raut (D.Poláková) 
- minizákusky cukrárna Pod Kaštany (L.Milerová), víno z vinotéky (P.Fuxová)  
- káva, čaj, mléko, cukr, varné konvice, ubrusy,  příp. skleničky (J.Hamouzová) 
- drobný dárek – svíčka (Š.Lorencová) 
- výzdoba - obrázky, fotografie apod.(J.Hájková, J.Březka) 
- obrázky budou zavěšeny na žebřinách na provázku (provázek, kolíčky J.Hamouzová) 
-  pozvánka (D.Fuxa) bude rozeslána elektronicky do školských zařízení, a zveřejněna v ŽÚ   
- šatna - 2 děti z 9.třídy (D.Fuxa)   
 
 
Ad 5)  Diskuze, různé, závěr  
      
J. Hájková informuje, že ve spolupráci s projektovou manažerkou města Ing. Mackovou a Mgr. 
Olivou z Pošembeří připravuje MŠ žádost o dotaci na zabezpečení objektu (čipový vstupní systém). 
J.Březka informuje - v souvislosti s dotací na přestavbu Tesko bylo sepsáno memorandum o 
spolupráci, které podepsali ředitelé ZŠ, MŠ, MDDM,  MŠ Sofia School a ZŠ Heuréka.  
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Mgr. Poláková informuje, že se spolu se starostou města a s Ing. Milerovou zúčastnili besídek 
pořádaných v mateřských školách, akce byly velice povedené, děti vystupovaly s nadšením. 
Přidává se P. Fuxová, navštívila vánoční koncert základní školy, též byl velice vydařený, prostor 
v č.p. 65 kapacitně nedostačuje,  pokud bude možné,  měla by být příští rok akce  uspořádána 
v sokolovně. Bylo by dobré pro příští rok rozvrhnout akce do celého adventního období. 
 
Členům komise byla předložena nová studie svazkové školy. Ing. Milerová informuje přítomné, že 
došlo ke změně v jejím umístění (bude mezi škvoreckou a přišimaskou silnici u plánované přeložky),  
pozemek je menší, bude jen jedna tělocvična. Pokud schválí výbor pro výstavbu, bude předloženo do 
zastupitelstva a následně se bude zpracovávat projektová dokumentace. Výstavba by měla být 
zahájena v roce 2018, nejpozději od roku 2021 by měla škola začít fungovat. Financování je již 
schváleno přímo zákonem.  
 
Předsedkyně komise Mgr. Poláková poděkovala přítomným za účast, příští jednání komise bude 
svoláno pozvánkou. 

  
Zasedání ukončeno v 19.30 hodin. 
 
 
 
Zapsala: Hamouzová 
 
 
 
Mgr. Dana Poláková, předsedkyně  komise ……………………………                   


