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Komise pro školství 
 Rady města Úvaly 

Zápis z řádného jednání  

komise pro školství č. 3/2018 
Termín  24.5.2018 od 18 hodin 

Místo  budova MŠ Heuréka, 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, Mgr. Magdalena Fleková, JUDr. Helena 
Jukinová, Mgr. Danuše Svobodová, Ing. Martina Vomáčková, 
Soňa Doležalová 

Omluveni 

 

 

Hosté:                            

 

  Jana Pospíšilová, , Ing. Ludmila Milerová,Petra Fuxová,  
Mgr. Miroslava Drozdová, Šárka Lorencová 
 
 
 
Aneta Šrolerová, Petr Borecký 
 

Tajemník   Jitka Hamouzová 

   

 

Stav přítomných: 9 + 2 hosté + zapisovatel  
  
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3.  Informace o zápisu do MŠ, prázdninový provoz 
4.  Zápis do ZŠ 
5. Vyřazení žáků 9. tříd 
6. Akce Den dětí 
7. Příprava pěvecké soutěže dětí MŠ 
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.  
Přivítala hosty pí. Anetu Šrolerovou z MŠ Heuréka a starostu města Petra Boreckého. 
Konstatuje, že akce Den učitelů byla zdařilá, doufá, že se z této akce stane akce tradiční a bude se 
konat každý rok. 
Informuje, že od 1.8.2018 byl jmenován novým ředitelem ZŠ Mgr. Lukáš Kunc.  
 
Ad 3)  Informace o zápisu do MŠ, prázdninový provoz  
 
Pí. Hájková informuje, že přijímací řízení není  dosud ukončeno, podáno 123 přihlášek (115 
úvalských dětí a 8 mimoúvalských), předběžná informace je taková, že přijmuty budou děti, kterým 
budou 3 roky v srpnu, o individuální výuku letos nemají žádní rodiče zájem.    
Dále velice děkuje p. Vomáčkovi, který pro MŠ zdarma zpracoval přihlašovací systém k nahlašování 
docházky o letních prázdninách (přes internet).  MŠ plánovala otevřít denně 2 třídy pro 50 dětí, avšak 
přestože bylo apelováno na rodiče, aby  přihlašovali pouze ty děti, které docházku do MŠ o 
prázdninách opravdu využijí, dětí je přihlášeno 110, průměrně 62 – 85 dětí denně. Hodně dětí je 
přihlášeno na celé prázdniny. Pí. Poláková konstatuje, že se opakuje stejná situace jako v loňském 
roce, kdy bylo přihlášeno některé dny 90 dětí a přišla jich polovina. Členové komise diskutují nad 
touto problematikou, po diskuzi se shodli, že ředitelka požádá rodiče, kteří přihlásili docházku na 
celé prázdniny, aby svůj požadavek omezili, vyselektuje děti, které byly vloni přihlášeny a nechodily 
a  požádá rodiče, kteří mají doma mladšího sourozence, zda by též docházku dítěte mohli omezit.      
Pí. Poláková konstatuje, že na MŠ proběhlo dotazníkové šetření, evaluační zpráva zveřejněna na 
webu MŠ a města, hodnocení je pozitivní, 80 % rodičů je velmi spokojených, 15 % spokojených, 
negativní hodnocení jsou ojedinělá. 
P. Borecký se dotazuje ředitelky MŠ Sofia jak u nich dopadlo přijímací řízení. Pí. Svobodová uvádí,  
že přijímací řízení je ukončeno, mají zapsáno 40 dětí (70 % úvalských dětí, zbytek ze širokého okolí), 
kapacita je naplněna. Děkuje základní škole za spolupráci, je vytvořen koncept, děti z MŠ Sofia a 
z ještě jedné anglické MŠ budou v jedné skupině v rámci jedné první třídy, v rámci školy bude 
vytvořen individuální program výuky angličtiny. Od září bude mít MŠ Sofia v ZŠ 2x týdně 
v pronájmu třídu, jejich lektorka AJ zde bude vést hodiny konverzace (nejen pro děti z MŠ Sofia, ale 
i pro ostatní zájemce z prvních tříd). Dále zde bude pěvecko-hudební kroužek pod vedením pí. 
Šrolerové. 
   
Ad 4,5)  Zápis do ZŠ, Vyřazení žáků 9. tříd   
 
P. Březka uvádí, že od září bude otevřeno 5 prvních tříd, po 24-25 žácích. Na víceletá gymnázia 
odejde max. 15 dětí, pokles oproti minulým rokům. Od září bude k dispozici objekt Tesco, kde budou 
tři první třídy a jedna pátá. Vyřazení žáků 9. tříd se bude konat 14.6.2018, v ZŠ nebo v č.p. 65, zašle 
J. Hamouzové emailem podklady pro ocenění úspěšných žáků. ZŠ chybí 2 pedagogové na 1. stupeň, 
inzeráty podány.  
P. Borecký žádá o informace ředitelku ZŠ Heuréka, ta uvádí,  že dosud není zkolaudováno patro, 
kapacita ještě není navýšena, zápis neproběhl. Stávající kapacita je 28 dětí, jedna dívka odchází na 
víceleté gymnázium, pro další školní rok nebudou přijímat prvňáčky. Dále oznamuje, že v Úvalech 
bude působit do konce června, z rodinných důvodů přechází na Prahu 6, od září bude nový ředitel, 
obmění se i pedagogický sbor. Stávající budova ZŠ je do budoucna malá, hledají řešení, škola bude 
vždy rodinného typu, max. 100 dětí.  
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Ad 6)  Akce Den dětí 
 
J. Krejsová informuje, proběhly oslavy 30 let MDDM, akce se zdařila. V sobotu proběhne ve spolupráci se ZŠ 
tradiční akce Den dětí, připraveny stanoviště pro malé i větší děti.  
V MDDM budou představeny nové kroužky, které budou otevřeny od nového školního roku, děkuje,  
že může MDDM zasílat info o akcích přes městskou SMS službu. V létě budou pořádat 8 táborů a 6 
příměstských, rádi by pořádali více, ale nemají prostorovou kapacitu.  Akce Čarodějnice se též 
vydařila, přišly i starší děti, návštěvníků bylo více než v loňském roce. 
 
Ad 7)  Příprava pěvecké soutěže dětí MŠ 
 
Pí. Poláková uvádí,  že pro děti školkového věku neexistují žádné pěvecké soutěže, předběžně se na 
akci Den učitelů domluvily se s ředitelkou MŠ Sofia, že by bylo dobré takovou soutěž uspořádat. 
Pí. Svobodová uvádí, že pí. Šrolerová je nejen zpěvačka, ale i skvělá pedagožka. Pí. Šrolerová 
konstatuje, že již dva roky vede v MŠ pěvecký kroužek o který je velký zájem, je zde hodně 
talentovaných dětí. Děti by měly dostat šanci se ukázat, osloveny by byly státní i soukromé MŠ 
v širokém okolí s žádostí o vytipování talentovaných dětí, jejich rodiče by následně zasílali zvukové 
nahrávky. Zároveň s touto soutěží by bylo uspořádána výtvarná soutěž, akce by se konala v úvalské 
sokolovně, kde bude vyhlášení soutěže, do poroty plánují pozvat  zajímavé osobnosti. Organizačně 
by bylo zahájeno na podzim, samotná akce by se konala v březnu 2019. P. Borecký konstatuje, že 
město akci podpoří, do října MŠ předloží městu návrh rozpočtu akce.   
 
Ad 8)  Diskuze, různé, závěr  
 
P. Borecký seznamuje přítomné s plánovanými investicemi města do školství – od září bude mít ZŠ 
k dispozici objekt Tesko, je požádáno o územní rozhodnutí na svazkovou školu (náklady cca 450 mil. 
Kč), dostavba tělocvičny u ZŠ, oprava budovy B a hřiště u ZŠ, získána dotace na rozšíření MŠ 
Bulharská o 50 míst. Úvalské školství by potřebovalo celkovou investici ve výši 530 mil Kč, z toho 
spoluúčast města 150 mil. Kč. Řešit je též třeba kapacitu MDDM, po ukončení udržitelnosti projektu 
č.p. 65 by byl tento objekt předán do užívání MDDM, město by mohlo získat pro své potřeby 500 m2 
prostor  v plánované výstavbě na náměstí Svobody, využito by bylo na společenské prostory, obřadní 
síň apod. Svazková škola by měla být otevřena v září 2022. Město podpořilo ZŠ, vyčlenilo finanční 
prostředky na administrativní sílu, aby pedagogům ubyla administrativa, ZŠ má k dispozici 5 bytů 
pro pedagogy. 
 
Závěrem ředitelka ZŠ Heuréka seznámila přítomné se způsobem práce v této ZŠ a přítomní si 
prohlédli prostory ZŠ.         
 
 
Předsedkyně komise pí. Poláková poděkovala přítomným za účast, příští jednání komise se  bude   
konat koncem měsíce září v ZŠ v objektu Tesko, svoláno bude pozvánkou.  

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


