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Komise pro školství 
 Rady města Úvaly 

Zápis z řádného jednání  

komise pro školství č. 4/2018 
Termín  4.10.2018 od 18 hodin 

Místo  budova ZŠ - Tesko, Úvaly 
 

Rozdělovník  Mgr. Dana Poláková, Mgr. Jaroslav Březka, Jana Pospíšilová, 
Bc.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, Bc.Jana Hájková, Mgr. Jana Krejsová, , 
Mgr. Danuše Svobodová, Ing. Ludmila Milerová, Petra Fuxová 
JUDr. Helena Jukinová, Ing. Martina Vomáčková, Soňa 
Doležalová 

Omluveni 

 

 

Hosté:                            

 

  Jana Pospíšilová, Mgr. Jaroslav Březka, Mgr. Magdalena Fleková, 
Mgr. Miroslava Drozdová, Šárka Lorencová 
 
 
Mgr. Lukáš Kunc, Mgr. Stanislav Trykar 
Petr Borecký 
 

Tajemník   Jitka Hamouzová 

   

 

Stav přítomných: 9 + 3 hosté + zapisovatel  
  
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3.  Informace ředitelů školských zařízení 
4.  Zhodnocení práce za uplynulé volební období 
5. Diskuse,  různé, závěr 
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Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání 
 
Předsedkyně komise  D. Poláková přivítala přítomné,  seznámila je s dnešním programem jednání.   
Přivítala hosty – nové ředitele ZŠ Úvaly a ZŠ Heuréka Mgr. Lukáše Kunce a Mgr. Stanislava 
Trykara a starostu města Petra Boreckého. 
 
 
Ad 3)  Informace ředitelů školských zařízení  
 
MŠ Úvaly 
J. Hájková informuje o prázdninovém provozu MŠ, opakovala se situace jako v předchozích letech, 
mnoho přihlášených dětí bez domluvy nepřišlo. Některé dny bylo přihlášeno 60 dětí a přišla jich 
polovina. Pro příští rok bude muset být upraven systém přijímání dětí na prázdninový provoz. 
K 30.9. v MŠ 265 dětí, nastoupí ještě jeden předškolák. Po zápisu bylo přijato 11 dětí z toho 3 
předškoláci. V MŠ jsou přijaty všechny úvalské děti, kterým byly 3 roky k 26.9.2018. Momentálně 
v MŠ pracuje 23 pedagogů, 2 asistenti, stav naplněn. Z toho je 5 pedagogů nekvalifikovaných (dva 
z toho v předdůchodovém věku).    
 
ZŠ Úvaly 
L. Kunc informuje - v ZŠ v současné době 783 žáků + 13 žáků ve speciálních třídách, a 8 žáků se 
vzdělává individuálně nebo v zahraničí a dochází na přezkoušení. V pěti prvních třídách je 120 žáků. 
Kapacita školy 820 žáků bude brzy naplněna, bude se muset žádat o navýšení kapacity (objekt 
Tesko).  Z pátých ročníků odešlo na střední školy 11 žáků, ze sedmých ročníků nikdo. Projevuje se, 
že se snažíme posílit prestiž 2. stupně (jazyková výuka, výuka ve skupinách, vícerychlostní výuka..) 
Ve dvou devátých třídách je 45 žáků. V ZŠ  celkem 57 pedagogických pracovníků, drtivá většina je 
kvalifikovaných. Školní jídelna nestačí svou kapacitou, s městem se jedná o případném rozšíření.  
 
P. Borecký informuje o postupu projektu svazkové školy, na krajském úřadě proběhla jednání 
ohledně vybudování střední školy v lokalitě Hostín. Úkolem vedení města bude v nejbližší době řešit 
kapacitu ZŠ do doby, než bude dostavena svazková škola. 
 
MDDM Úvaly 
J. Krejsová informuje – v  MDDM 750 dětí, v létě proběhlo 7 táborů, z toho 1 pobytový. Podařilo se 
elektronické přihlašování do kroužků, systém se osvědčil, odpadly mnohahodinové fronty. 
 
SOFIA SCHOLL 
D. Svobodová informuje - příměstské tábory po celé léto kromě 3 týdnů, cca 20 dětí každý týden. 
V MŠ současné době 39 dětí (kapacita 40). Kladné ohlasy ze ZŠ, že děti přišly skvěle připraveny. 
Letos v MŠ 16 předškoláků, v ZŠ zahájeny kroužky – 2x týdně AJ a pěvecký kroužek. Děkuje vedení 
města, jelikož po 6 letech v Úvalech dostala ZŠ výpověď z prostor k 31.12.2018  a s pomocí 
právníků města došlo k dohodě, prostory budou moci využít do 30.6.2019, aby byl alespoň dokončen 
školní rok. Hledali s panem starostou prostory ve městě, ale žádné nejsou pro ZŠ vhodné, jsou nuceni 
přesunout se do Jiren do osmitřídní školní budovy. Bude zde i třída speciálně pro dvouleté děti a 
chtějí nabízet i kroužky pro veřejnost. V této souvislosti se D. Poláková dotazuje, zda proběhne 
plánovaná pěvecká soutěž, D. Svobodová uvádí, že z důvodu přípravy na stěhování se soutěž konat 
nebude.  
 
ZŠ Heuréka 
S. Trykar uvádí, že má též skvělé ohlasy na žáky MŠ Sofia. Kapacita školy je 55, v současné době je 
ve škole 31 žáků, z toho 9 prvňáčků, optimální počet žáků je 35. Pracuje zde skoro celý nový 
pedagogický tým, jedním z prvních kroků bylo snažit se urovnat vztahy se sousedy.  
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Ad 4)  Zhodnocení práce za uplynulé volební období    
D. Poláková uvádí, že v uplynulém volebním období bylo školství jednou z hlavních priorit vedení 
města. Vyzdvihuje, že se podařilo navázat spolupráci mezi jednotlivými školskými zařízeními 
(konání společných akcí Čarodějnice, Advent, Den dětí). Komise projednávala inspekční zprávu MŠ 
Kollárova, kritéria pro přijímání dětí do MŠ a ZŠ, kritéria pro výběr ředitele ZŠ. Uvádí že se za 
město zúčastnila v Brandýse nad Labem jednání v MAP, podařilo se pro Úvaly zapsat projekty za cca 
580 mil. Kč, doufá že se nadřízené orgány budou těmito schválenými dokumenty řídit a město 
alespoň část z těchto finančních prostředků získá. Připomíná úspěšné přestěhování MŠ do náhradních 
prostor na Výpustku, které bylo připraveno během 6 týdnů, podařilo se prosadit konání akce Den 
učitelů (tato akce bude zařazena do rozpočtu města i pro příští rok). Čekají nás oslavy 100 let vzniku 
ČSR, též se budou podílet některá školská zařízení.   
 
 
Ad 5)  Diskuze, různé, závěr  
D. Poláková seznamuje přítomné s akcí „Konec mamataxi“, která je propagována v Praze. 
P. Borecký uvádí, že se musí ve městě nejprve vytvořit podmínky, mělo by fungovat autobusové 
spojení ke škole, jih je pokrytý, na severu města je však problém, druhou podmínkou je, že se musí 
odstranit kritická místa. Až toto bude splněno, můžeme dělat marketing mezi rodiči,aby děti chodily 
do školy pěšky. 
D. Svobodová oceňuje, co vše se ve městě za poslední roky udělalo.  
S. Doležalová se dotazuje ředitele ZŠ, jak vidí své dosavadní působení v ZŠ, jak pohlíží na práci 
bývalého ředitele.  
L. Kunc uvádí, že se nesetkal s problémem, který by bývalý ředitel neřešil. Komunikace s rodiči je 
důležitá, ale  hlavním úkolem školy je vzdělávání. Má pár interních organizačních věcí, které by chtěl 
změnit, prioritou je řešit platby za akce on-line a nezatěžovat učitele výběrem hotovosti od dětí.  
Seznamuje přítomné s kroky, které byly učiněny v souvislosti s šikanou v jedné třídě, řeší OSPOD, 
ČŠI, PČR, škola pozvala neziskovou organizaci Život bez závislostí s preventivním programem, 
která se třídou pracuje.  
Předsedkyně komise D. Poláková poděkovala přítomným za práci v komisi po celé volební období, 
P. Borecký se připojuje, váží si práce všech členů komise a oceňuje, že se každý snažil něčím přispět.  
 
Předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast, jednání ukončeno v 20.00 hodin. 

 
Zapsala: Hamouzová 
 
Mgr. Dana Poláková, předsedkyně  komise ……………………………                   


