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Komise pro školství 
 Rady města Úvaly 

Zápis z řádného jednání  

komise pro školství č. 4/2017 
Termín : 19.10.2017 od 18 hodin 

Místo : Provizorní budova MŠ, Šafaříkova ulice 
 

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,  Jana Pospíšilová,  Jana Hájková, Ing. 
Ludmila Milerová, JUDr. Helena Jukinová, Ing. Martina 
Vomáčková, Mgr. Miroslava Drozdová, Petra Fuxová, Soňa 
Doležalová, Mgr. Magdalena Fleková 
 

Omluveni 

Hosté: 

 

:       

:         

Mgr. Danuše Svobodová, Mgr. Jaroslav Březka, Šárka Lorencová   
 
Mgr. Irena Nováková 
 

Tajemník  : Jitka Hamouzová 

   

 

Stav přítomných: 10 + host + zapisovatel  
  
 
 
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3.  Informace o náhradním provozu MŠ v Šafaříkově ulici 
4. Informace ředitelů školských zařízení 
5. Informace k projektu svazkové školy 
6. Den učitelů 2018 
7.  Ocenění Junior roku 2017 
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 náhradním provozu MŠ v Šafaříkově ulici 
 
Mgr. Poláková konstatuje, že se komise dnes sešla v provizorní budově MŠ v Šafaříkově ulici, 
vyslovuje poděkování všem, kteří se podíleli na zajištění náhradního provozu MŠ v této budově.    
Po skončení programu ředitelka MŠ zájemcům prostory ukáže.  
Rekonstrukce budovy Kollárova plánovaná přes letní prázdniny, se z  důvodu zjištění většího rozsahu 
azbestu, než uváděl projekt prodlouží až do cca konce roku. Z tohoto důvodu přistoupilo město po 
dobu rekonstrukce k zajištění náhradního provozu v provizorní stavbě z buněk. Pozemek poskytl 
developer za 1,- Kč, po přestěhování zpět budou buňky odvezeny. 
 
Ad 4)  Informace ředitelů školských zařízení  
 
pí. Hájková  
Kapacita MŠ 265 dětí, z toho 106 předškoláků (1 s individuálním vzděláváním). Děti je maximálně 
25 ve třídě,  snížení kapacity velice pomáhá ve výchovně vzdělávacím procesu. Přijaté jsou děti, 
kterým byly 3 roky v říjnu, momentálně jsou 3 volná místa, 
osloveni budou rodiče dětí dle pořadí při zápisu. Školku též navštěvuje postižené dítě, ke kterému se 
shání asistent, v průběhu roku by mělo nastoupit do speciální MŠ.   
Personální zajištění –  stav pedagogů  naplněn, 1 asistent, je třeba ještě 2 asistenty sehnat 
Přes prázdniny se MŠ zúčastnila soutěže s Providentem, bylo získáno 20 tis. Kč. Částka byla využita 
na  zakoupení  herního prvku na budovu Pražská, minulý víkend proběhla brigáda s rodiči, herní 
prvek byl pokřtěn.   
Mgr. Poláková uvádí,  že získala od ředitelky statistiku docházky o letních prázdninách. Počet 
přihlášených dětí na den se pohyboval od 87 do 92, vždy minimálně 30-45 % dětí  nepřišlo. 
Toto komplikuje plánování směn a vybírání dovolené pedagogů. Na konci června bude stanoveno 
druhé datum, kdy by měli rodiče závazně nahlásit docházku o letních prázdninách.   
  
Mgr. Nováková  
Do  ZŠ momentálně dochází 746 žáků, v devátých třídách je 45 žáků, v prvních třídách je 117 žáků. 
Personální zajištění -  ZŠ se neustále potýká s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů, v průběhu 
roku odejdou 2 učitelky na MD,  bude třeba řešit zástup za dlouhodobou nemoc, na prvním stupni učí 
3 nekvalifikovaní pedagogové. Škola neustále podává inzeráty, není žádná odezva. Na ZŠ v současné 
době pracuje 17 asistentů. Ve dvou speciálních třídách je 15 žáků. Od září povinné plavání pro druhé 
a třetí ročníky. Ve školní jídelně je nová vedoucí, změnil se jídelníček, vaří se chutněji.  
 
Mgr. Fleková 
V současné době je naplněna kapacita 28 žáků, od září nastoupilo 8  prvňáčků. O školu je veliký 
zájem. Zřizovatel usiluje o navýšení kapacity, uvádí, že mají problémy se stavebním úřadem, od  
září by mělo zastoupit 7 sourozenců. Budova do budoucna nebude kapacitně dostačovat.    
Personální zajištění - 5 pedagogů, rodilá mluvčí, asistentka, v tomto nemají problém.  
 
pí. Pospíšilová   
O kroužky byl opět veliký zájem, zapsáno 632 dětí (celkově 728 dětí), nově ornitologický kroužek a 
kroužek výuky klavíru. Letos celkem 65 kroužků.  
Personální zajištění – všichni lektoři jsou plně kvalifikováni. Pí. Pospíšilová informuje, že 
k 31.12.2017 se chystá ukončit svou činnost ve funkci ředitelky. Již tři roky přesluhuje, odchází 
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s dobrým pocitem, vytvořila si tým, který bude  na její práci navazovat. Město již vyhlásilo konkurz 
na pozici ředitelky,  má kandidáta z řad pedagogů, který se bude přihlašovat do konkurzu.  
V létě byly uspořádány 3 pobytové tábory a 7 příměstských táborů, zúčastnilo se  357 dětí.  O 
podzimních prázdninách bude probíhat příměstský tábor. V letošním roce byla v MDDM 
zrekonstruována kuchyň (nová linka, spotřebiče, nábytek), nově položena podlaha a dokoupen 
nábytek  v učebně výtvarné výchovy. V loňském roce uspořádal MDDM 97 akcí nad rámec běžné 
činnosti.  Akce Úlet byla velice úspěšná, představilo se  40 vystupujících ve všech věkových 
kategoriích. Zve přítomné na nejbližší akce – beseda o Africe, charitativní akce Elišky Zradičkové.     
 
Ad 5)  Informace k projektu svazkové školy 
 
Mgr. Poláková informuje o postupu v projektu svazkové školy,  výstavba školy je plánována v místě, 
kde vede optický paprsek, který bude třeba přeložit, problém je též s územním plánem.  
 
Ad 6)  Den učitelů 2018 
 
Mgr. Poláková konstatuje, že letošní akce byla úspěšná, pro příští rok navrhuje divadelní představení, 
již hovořila s pí. Mašatovou, která by s ochotníky vystoupila. O vystoupení by byla požádána též  
pí. učitelka  Aneta Šrolerová  ze Sofia School, jejíž letošní vystoupení se líbilo. Ing. Milerová uvádí, 
že hovořila s pedagogy, kteří by uvítali méně vystoupení, aby měli čas si mezi sebou popovídat. 
Termín konání – pondělí pravděpodobně 26.3., bude upřesněno, je třeba vyjednat využití nářaďovny. 
Na příštím jednání komise bude program upřesněn.    
 
Ad 7) Ocenění Junior roku 2017 
 
Na akci Rozsvícení vánočního stromu by mělo být předáno ocenění Junior roku, dosud nebyla 
podána žádná nominace.  Po diskuzi navrhují přítomní nominovat Nicole Matoušovou – zpěv a 
Adélu Doležalovou – standardní  tance. 
 
Ad 8)  Diskuse,  různé, závěr   
 
Akce Rozsvícení vánočního stromu se letos bude konat v sobotu 2.12.2017, stánky budou postaveny 
v Husově ulici. Ve škole bude probíhat tradiční jarmark.  
V mateřské škole budou probíhat vánoční besídky, vedení města bude pozváno.  
Akce MDDM  - 10.12. vernisáž akce Bílé Vánoce a 12.12. divadelní představení divadelního 
kroužku v DPS, 16.12. šachový turnaj Velká cena MDDM Úvaly, 9.12.  Vánoční taneční cena 
v sokolovně. 
Mgr. Poláková informuje o vyhlášení konkurzu na ředitele MDDM, bude stanovena komise, nabídky 
lze podávat do 30.11.2017. Dále informuje, že se rýsuje možnost získat pro MDDM další prostory, 
město v současné době jedná s vlastníkem objektu o podmínkách pronájmu.    
 Mgr. Drozdová se dotazuje, zda by zápis do kroužků školní družiny nemohl probíhat elektronicky 
(tvoří se dlouhé fronty). K tomuto podává vysvětlení elektronické přihlašování komplikuje zákon o 
ochraně osobních údajů a směrnice EU, která vstoupí v platnost v květnu 2018 (tzv. GDPR).    
 
Předsedkyně komise pí. Poláková poděkovala přítomným za účast, příští jednání komise se bude 
konat druhý nebo třetí týden lednu, svoláno bude pozvánkou. 

Zasedání ukončeno v 20.15 hodin. 
 
Zapsala: Hamouzová 
 
Mgr. Dana Poláková, předsedkyně  komise ……………………………                   


