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Komise pro školství 
 Rady města Úvaly 

Zápis z řádného jednání  

komise pro školství č. 2/2018 
Termín  15.3.2018 od 18 hodin 

Místo  budova MŠ Kollárova, 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 
Mgr. Magdalena Fleková, Mgr. Jana Krejsová 
 

Přítomní členové  Mgr. Dana Poláková, Mgr. Jaroslav Březka, Jana Hájková,  
Mgr. Jana Krejsová, Ing. Martina Vomáčková, Petra Fuxová, 
Šárka Lorencová, Soňa Doležalová 

Omluveni 

 

 

Hosté:                            

 

  Jana Pospíšilová, JUDr. Helena Jukinová, Ing. Ludmila Milerová, 
Mgr. Miroslava Drozdová, Mgr. Magdalena Fleková, Mgr. 
Danuše Svobodová 
 
 
Martina Hlaváčková (ZŠ Heuréka) 

Tajemník   Jitka Hamouzová 

   

 

Stav přítomných: 8 + host + zapisovatel  
  
 
 
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3.  Den učitelů 2018 
4. Diskuse,  různé, závěr 
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Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání 
 
Předsedkyně komise Mgr. Dana Poláková přivítala přítomné,  seznámila je s dnešním programem, 
program schválen bez připomínek.  
Přivítala pí. Martinu Hlaváčkovou, která na dnešním jednání zastupuje ZŠ Heuréka. 
 
Ad 4)  Den učitelů 2018  
Akce s e bude konat v pondělí 9.4.2018 od 16 do 19 hodin v sokolovně (zapůjčení zdarma). 
Počítáno je se 120 pedagogy. 
- příprava sálu od 13 hodin, zajištěni pracovníci TS (rozmístění stolů+židlí). 
- zajištěni 3 moderátoři, zvukař, obsluha šatny   
- výzdobu dodají ředitelé školských zařízení (výkresy se zavěsí  pomocí provázku a kolíčků na 

žebřiny) – garant výzdoby J. Hájková 
Návrh programu: 

• úvodní slovo pí. Polákové 
• starosta 
• zpěv Nicole Matoušová  
• společenský tanec Adéla Doležalová s partnerem 
• divadelní vystoupení 
• zpěv Nicole Matoušová  
• skeč  
• zpěv Aneta Šrolerová 

 
- občerstvení zajištěno od p. Martináka (pečený rosbeef, nakládaný hermelín s brusinkami, kuřecí a 

vepřové mini řízečky, nakrájená čerstvá zelenina s balkánským sýrem, bagetky….). 
- p. Martinák zapůjčí talíře, příbory, skleničky na víno, karafy na vodu z kohoutku 
- zákusky (koláčky) zajištěny v cukrárně u Kuklů (J.Hamouzová upřesní počet a vyzvedne) 
- víno  zajistí P. Fuxová  ve vinotéce (cca 2dcl na osoby, 2/3 bílé, 1/3 červené)  
- květiny pro pedagogy objednány (vyzvedne J. Hamouzová) 
- program zpracuje D. Poláková, tisk programu na stoly J. Hamouzová  
- úřad zajistí: ubrusy, svícínky+čajové svíčky,  šálky+podšálky, lžičky, 2x varná konvice, termosky 

na kávu, džbánky na víno, tácy na zákusky na stoly,  teplomet do šatny, toaletní papír, mýdlo, 
ručníky,  ubrousky, káva, cukr, mlíčka, čaj,  šatnové lístky, kolíčky+provázek 

- pozornosti a pití pro účinkující: 3x velká čokoláda pro moderátory, 2x větší čokoláda tanečníci, 2x 
květina pro zpěvačky, 30 sladkostí do děti (divadlo), úvalské víno +kniha o Úvalech (skeč), 30x 
malá voda -  zajistí J.Hamouzová 

 
Ad 5)  Diskuse,  různé, závěr   
 
D. Poláková informuje – ve středu proběhlo 1.kolo konkursního řízení na ředitele ZŠ, podány 4 
nabídky, 2.kolo se bude konat 28.3.2018. Dále informuje že jednala se společností Coca-cola o 
možnosti získat sponzorsky slunečníky pro MŠ, zatím bezúspěšně, pokusí se oslovit jinou firmu. 
J.Hájková informuje – v MŠ spuštěno dotazníkové šetření, termín zápisu a dne otevřených dveří 
zveřejněn, ve spolupráci s výborem rodičů připravují dvě brigády. 
J. Březka – termín zápisu 3.4.2018 (105 úvalských dětí+ 20 odkladů)  
J.Krejsová informuje o připravované akci Čarodějnice, bude větší než v minulých letech, budou 
připraveny atrakce i pro větší děti (parkour, úniková místnost,  lukostřelba, airsoft)      následně bude 
pokračovat program pro dospělé (The Jack, ABBA revival, Děda Mládek Illegal Band). 
M. Hlaváčková – o ZŠ Heuréka je velký zájem, již zkolaudováno patro, od 1.9.2018 bude navýšena 
kapacita na 58 žáků. 
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Předsedkyně komise pí. Poláková poděkovala přítomným za účast, příští jednání komise  bude  
svoláno pozvánkou, konat by se mělo v ZŠ Heuréka. 

Zasedání ukončeno v 19.15 hodin. 
 
Zapsala: Hamouzová 
 
Mgr. Dana Poláková, předsedkyně  komise ……………………………                   


