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Komise pro školství 
 Rady města Úvaly 

Zápis z řádného jednání  

komise pro školství č. 3/2017 
Termín : 11.5.2017 od 18 hodin 

Místo : Budova MŠ, Bulharská 1900, 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 

Přítomní členové : Mgr. Dana Poláková, Mgr. Jaroslav Březka, Jana Pospíšilová,  
Jana Hájková, Ing. Ludmila Milerová, JUDr. Helena Jukinová, 
Ing. Martina Vomáčková, Šárka Lorencová   
 

Omluveni 

Hosté: 

 

:       

:         

Mgr. Miroslava Drozdová, Petra Fuxová, Soňa Doležalová,  
Mgr. Danuše Svobodová, Mgr. Magdalena Fleková 
---- 
 

Tajemník  : Jitka Hamouzová 

   

 

Stav přítomných: 8 + zapisovatel  
  
 
 
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Informace o akci Den učitelů  
4.  Zápisy do školských zařízení ve městě  
5.  Vyřazení žáků 9.tříd 
6.  Návštěva ministyně Valachové  
7.  Projekt svazkové školy 
8.  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.  
 
Ad 3)  Informace o akci  Den učitelů  

Akce se konala v pondělí 27.3.2017  v sokolovně, ohlasy jsou velmi kladné, byly k vidění úžasné 
výtvory dětí (výtvarné a literární), krásná taneční a hudební vystoupení nadaných dětí a pí. učitelky 
Šrolerové. Zúčastnilo se přes 100 pedagogů, příští rok akci zopakujeme.  
Náklady: 
Ozvučení                                                             2 000,- Kč 
Květiny+květníky                                               7 452,- Kč 
Sladkosti+pití pro vystupující                            1 760,- Kč 
Raut                                                                  25 300,- Kč 
Minizákusky                                                      2 400,- Kč 
Bílé víno                                                            3 250,- Kč 
Káva,čaj,mlíčka,cukr,ubrousky                            532,- Kč 
                                                               ---------------------------                                                           
                                               celkem              42 694,- Kč 
 
Ad 4)  Zápisy do školských zařízení ve městě   
 

Pí. Pospíšilová informuje o velkém zájmu o letní tábory, zápis  27.3.2017 od 18 hodin. 
MDDM v létě pořádá 9 táborů (3 pobytové, 6 příměstských). Oproti loňsku je o 1 pobytový a 1 
příměstský tábor více. V 17 hodin se začala rozdávat pořadová čísla, během hodiny byla místa 
zamluvena, účastnit se bude cca 300 dětí. 
Ředitelka uvažuje o elektronickém způsobu přihlašování. K tomuto elektronickému systému by se  
mohl připojit i zápis do družiny příp. zápis do MŠ.  Navrhuje, zda by město neuvažovalo o zakoupení 
přihlašovacího systému.  
  
Pí. Hájková  
Zápis do MŠ proběhl 3.5. a 4.5.2017,  podáno 141 přihlášek, z toho 119 dětí s trvalým pobytem 
v Úvalech, 22 mimoúvalských. Jsou zkontrolovány pobyty, nyní probíhá bodování. Jelikož je 
povinná docházka pro předškoláky, je třeba zkontaktovat ty, kteří se k zápisu nedostavili.    
Pí. Vomáčková konstatuje, že rodiče jsou spokojeni, všechny informace, které ředitelka může 
zveřejnit, jsou na webu.    
Personální zajištění – odchází zástupkyně z budovy Pražská a jedna učitelka,  je zvolena nová 
zástupkyně  a nastoupí 2 nové učitelky  
 
P. Březka  
U zápisu bylo 126 dětí ,  124 dětí přijato, situace se stále mění. Otevřeno bude 5 prvních tříd.    
Z 5.tříd se hlásilo 35 dětí na střední školy, přijato zatím 19, 8 podalo odvolání, z devátých tříd bude 
odcházet 62 dětí.  
Personální zajištění -  odcházejí 2 učitelky na MD, 2 si našly místo blíže bydlišti. Na I. stupni chybějí 
4 učitelé, na II. stupeň hledají aprobaci ČJ, AJ, M, biologie,  inzeráty podány. Je nová vedoucí školní 
jídelny, stále chybí kuchařka. Místo účetní je již osazeno.  Chybí též jedna pracovnice do družiny.  
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Ad 5)  Vyřazení žáků 9. tříd  
Akce se bude konat ve čtvrtek 8.6.2017 v centru volnočasových aktivit Pětašedesátka nebo v ZŠ, 
vyřazeno bude 62 žáků ze třech 9.tříd.  Za vynikající studijní výsledky bude oceněno 5 žáků. pí. 
Poláková zajistí dárkové poukázky, pí. Hamouzová pamětní listy a knihy Úvaly v průběhu staletí, 
pí. Milerová a pí. Poláková s vedením města domluví, kdo se akce zúčastní. 
 
Ad 6,7)  Návštěva ministryně Valachové, Projekt svazkové školy 
Pí. Poláková informuje o návštěvě ministryně školství Valachové v našem městě.  
Na projektu svazkové školy se ze strany města pracuje (projektová dokumentace, příprava 
k územnímu řízení). V souvislosti s rezignací ministryně školství v současné době nevíme, zda bude 
projekt podpořen i novým ministrem.   
 
Členové komise podporují realizaci přislíbeného projektu svazkové školy, tak jak prošlo legislativní 
radou vlády a přislíbila ministryně Valachová.  
 
Ad 8)  Diskuse,  různé, závěr   
 
Pí. Pospíšilová upozorňuje, že při vyklízení objektu TESKO musí být někdo s MDDM přítomen, 
připomíná svůj požadavek na místnost na  uskladnění kostýmů. Informuje o konání akademie opět 
v  Salesiánském divadle 28.5.2017. Konstatuje, že současné prostory MDDM přestávají kapacitně 
uspokojovat stoupající požadavky,  žádá, zda aby rada města začala uvažovat o možnostech dalšího 
rozšiřování kapacity MDDM.  
Zahájena taneční sezona, vyzdvihuje úspěchy tanečníků ve všech kategoriích. 
P. Březka informuje, že uvažují o vybudování  vrátnice a přijmutí vrátného. V současné dodě se řeší 
umístění vrátnice.  
Pí. Lorencová informuje o konání brigády rodičů  v budově MŠ Bulharská. 
Pí. Hájková informuje, že v souvislosti s plánovaným rozšíření budovy řeší s projektantem 
zapracování svých připomínek z provozu do projektu. Závady na stávajícím objektu jsou průběžně 
řešeny s městem. Do budovy Kollárova zakoupeny nové lůžkoviny, stávají věnovány psímu útulku.   
Pí. Poláková informuje o své návštěvě v ZŠ Heuréka. 
 
Předsedkyně komise pí. Poláková poděkovala přítomným za práci v letošním školním roce a 
zástupcům rodičů za konstruktivní podněty.  Příští jednání komise se bude konat koncem září, 
svoláno bude pozvánkou. 

  
Zasedání ukončeno v 19.50 hodin. 
 
Následně provedla ředitelka MŠ zájemce po budově školky.  
 
 
 
Zapsala: Hamouzová 
 
 
 
Mgr. Dana Poláková, předsedkyně  komise ……………………………                   


