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Komise pro školství 
 Rady města Úvaly 

Zápis z řádného jednání  

komise pro školství č. 3/2016 
Termín : 5.5.2016 od 18 hodin 

Místo : MěÚ Úvaly, Pražská 276, Úvaly. 
 

Rozdělovník : Mgr. Dana Poláková, Mgr. Jaroslav Březka, Jana Pospíšilová, 
Jana Hájková, Ing. Ludmila Milerová, Hana Šťastná Čapková, 
JUDr. Helena Jukinová, Ing. Martina Vomáčková, Harry Jukl, 
Šárka Lorencová, Petra Fuxová, Mgr. Miroslava Drozdová,  
Soňa Doležalová, Mgr. Danuše Svobodová 

Přítomní členové : Mgr. Dana Poláková, Mgr. Jaroslav Březka, Jana Pospíšilová, 
Jana Hájková, Ing. Ludmila Milerová, JUDr. Helena Jukinová, 
Ing. Martina Vomáčková, Petra Fuxová, Mgr. Danuše Svobodová 

Omluveni 

 

Hosté: 

 

:      

 

: 

 

Harry Jukl, Mgr. Miroslava Drozdová, Hana Šťastná Čapková 
Šárka Lorencová, Soňa Doležalová 
 
Jana Tesařová, vedoucí úřadu 
  

Tajemník  : Jitka Hamouzová 

   

 

Stav přítomných: 9 + 1 host+zapisovatel  
  
 
 
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Informace ředitelů školských zařízení 

4. 
Informace o chystané novele školského zákona – inkuze, zajištění předškolního 
vzdělávání pro dvouleté děti 

5 Diskuse,  různé, závěr 
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Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání 
 
Předsedkyně komise Mgr. Dana Poláková přivítala přítomném posledním jednání komise 
v tomto školním roce,  seznámila je s dnešním programem, program schválen bez připomínek. 
Informuje přítomné, že p. Harry Jukl rezignoval na členství v Komisi pro školství, pí. Tesařová 
doplňuje,  že rezignovala i pí. Hana Šťastná Čapková. 
Konstatuje,  že  se podařil záměr představit jednotlivá školská zařízení ve městě,  členové 
komise měli možnost seznámit se s problémy, které jejich ředitelé řeší, ředitelé se pochlubili i 
svými úspěchy.  
Předsedkyně komise seznamuje přítomné se svým záměrem v příštím roce uspořádat oslavu 
Dne učitelů, město by mělo ocenit práci pedagogů. Program by zajistily starší děti, připraveno 
by bylo drobné občerstvení (náklady zahrnout do rozpočtu roku 2017). Uvítá další případné 
nápady členů komise. 
 
Ad 3)  Informace ředitelů školských zařízení        
ředitelka J.Hájková 

- zápis proběhl 5.4. a 6.4.2016, bylo podáno 112 přihlášek, v průběhu přijímacího řízení 
byla 1 vzata zpět, přihlášku podali rodiče 8 předškoláků, ročník 2011 - 11 dětí, ročník 
2012 – 20 dětí, ročník 2013 – 75 dětí, ročník 2014 – 5 dětí 

- přijato bylo 75 dětí s bodovým ohodnocením 30, 28, 26 a 24 bodů, poslední přijaté dítě 
narozeno 3.9.2013, nepřijato 36 dětí (z toho 10 mimoúvalských)    

- odcházejí 2 pedagogové,  inzeráty podány, na příští školní rok požadavek na minimálně 
4 asistenty pedagoga pro děti s opožděným vývojem řeči a rozhraní autismu 

- v MŠ umístěno i 5  dětí s různými dietami, projednáno s hygienou, rodiče nosí vlastní 
jídlo 

- správní řízení na doplnění kapacity ukončeno, v řešení přijetí 1 předškoláka 
  

ředitel Mgr. Březka 
- zápis proběhl na přelomu ledna a února, přijato 111 dětí, 5 nemá vyřízenu žádost o 

odklad školní docházky (termín do konce května) 
- pro školní rok 2016/2017 budou zřízeny 4 první třídy, pedagogové pro první třídy 

zajištěni 
- cca 30 dětí odejde z pátých tříd na víceletá gymnázia, pravděpodobně budou zřízeny 2 

šesté třídy po 29 dětech 
- odcházejí 2 pedagogové,  1 pedagog má zájem nastoupit (dá vědět do konce května) 
- problém s asistenty pedagoga, inzerát podán, ozval se 1 zájemce, asistence je 

zajišťována též vychovatelkami školní družiny, které mají vzdělání nebo kurz  
- rodičům byla představena koncepce školy, od 6 třídy budou rozděleny hodiny 

matematiky a anglického jazyka dle výkonnosti  žáků do skupin  
- další novinkou je snaha o úpravu stravy v jídelně, přes předsedu rady školy byl 

zkontaktován šéfkuchař se sítě hotelů, který navštívil kuchyni ZŠ, připravil ochutnávku 
pro pedagogy, proběhla přednáška pro učitele i žáky o zdravé stravě 

- odcházejí 3 pomocné kuchařky, 2 kvalifikované mají zájem nastoupit 
- vyměněn prodejce v bufetu, kde je prodávána zdravá strava, děti jej hojně využívají   
- plánované akce: 

o první stupeň vyjíždí na školy v přírodě 
o 28.5. společně s MDDM je připravována oslava Dne dětí  
o 3.6. ředitelské volno, učitelé budou absolvovat kurz na téma jak pracovat 

s nadanými dětmi 
o 28.6. větší cvičení CO, spolupráce s IZS (I.stupeň  hasiči, bezpečnost  II. stupeň 

ošetřování zranění) 
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- pí Poláková se dotazuje na možnost zřízení „vrátnice“ v ZŠ, ředitel konstatuje, že o 
možnosti uvažovali, ale z důvodu prostorových možností k tomuto kroku nebylo 
přistoupeno, přístup do školy je pro rodiče řešen pomocí videotelefonů  

- problém s uklízečkami, v případě nemoci je objednána firma, pí. Tesařová předá 
kontakt na zájemce o úklid z ÚP 

- není známo kolik dětí nastoupí do soukromé ZŠ od 1.9. (termín do konce května) 
 

ředitelka Mgr. Svobodová 
- informuje, že byla přítomna zápisu do soukromé ZŠ Heuréka, v jedné třídě budou 

umístěni žáci 1-4 ročníku, škola bude alternativní 
- informuje o svém záměru zřídit soukromou základní školu s rozšířenou výukou 

anglického jazyka, pokud se podaří získat finanční prostředky, pustila by se do stavby 
modulárním systémem (4 třídy se zázemím), koncepce školy je připravena, pí. Tesařová 
domluví schůzku se starostou města 

- velmi dobrá spolupráce s logopedem (předá kontakt pí. Hájkové) 
- zahájena spolupráce s ředitelem Národního muzea, jsou pilotní školkou v přípravě 

výstav Národního muzea pro předškolní zařízení 
- proběhla akce Čarodejnice pro děti z MŠ, účast 70 lidí+ děti 
- nabízí k zapůjčení skákací hrad, aparatury, mikrofony 
- přes celé léto pořádají příměstský tábor pro tří až osmileté děti (ve školkovém režimu), 

každý týden na jiné téma, strava zajištěna (i dietní), bližší info na webových stránkách 
tohoto školského zařízení  

- vyjadřuje spokojenost s dodavatelem stravy Česká jídelna, strava je různorodá, dětem 
chutná 

- v MŠ též proběhl zápis, od září bude kapacita 40 dětí naplněna,  v současné době v MŠ 
9 předškoláků, někteří odcházejí do úvalské ZŠ, další do jazykových a výběrových 
základních škol  

- pedagogický sbor je neměnný 
 

ředitelka J. Pospíšilová 
- v tomto období probíhají každý víkend taneční soutěže, vyplatila se výchova vlastních 

lektorů,  je znát cílená, dlouhodobá práce Aleny Navrátilové, děti vozí medaile, toto se 
daří bez dvoufázových a třífázových tréninků    

- 20.5. je uzávěrka výtvarné soutěže ve třech kategoriích na téma hasiči , v loňském roce 
bylo přihlášeno 120 výtvarných prací, výsledky soutěže budou vyhlášeny na akci 
Bezpečná sobota    

- MDDM pracuje s nejmenšími (Mateřský klub Ouvaláček) až po dospělé, právě nyní 
probíhá v MDDM akce - floristický seminář 

- informuje o proběhlé akci Čarodějnice, akce se velmi vydařila, děkuje všem, kteří se na 
přípravě akce podíleli, osvědčila se spolupráce se spolky Úvalský rarášek a Mámy 
v Úvalech, mnoho dětí a rodičů přišlo v kostýmech   

- plánované akce 
o 28.5. ve spolupráci se ZŠ Den dětí v Úvalech, 14 stanovišť, 2 vědomostní stezky, 

kuchařky ze ZŠ upečou linecké koláče, děti dostanou kelímky s ovocem, balonky   



  3/2016  

 4                                                    
 

       od 16 hodin bude následovat  akce Talent Stage (přehlídka talentovaných hudebníků  
do 20 let, zajištěno profesionální ozvučení, pro příští rok uvažuje o doprovodné 
výstavě obrazů talentovaných dětí 

o 4.6. akce Bezpečná sobota – akci moderuje Pepa Melen, dopravní hřiště pro 
nejmenší, parkování na přesnost pro dospělé, ukázky složek Policie, hasičů 

o připravována velká výtvarná výstava MDDM, otevřená hodina flétny a otevřená 
hodina kytary 

o 12.6. Akademie MDDM v Kobyliském divadle  
o taneční skupina Rytmus oslaví 25 let, před koncem roku vystoupení v Kobyliském 

divadle,  v rámci vánoční výstavy MDDM budou vystaveny jejich poháry a ceny 
o problém se stálými pracovníky není, externisté jsou proškoleni, vychovávají si další 

nástupce 
o pí. Poláková se dotazuje, zda by v MDDM mohla probíhat letní aktivita i pro 

předškolní děti (podnět rodičů),  pí. Pospíšilová uvádí, že MDDM tyto aktivity nemá 
a mít nebude, toto školské zařízení je zařízení je určeno pro školní děti a mládež, 
nemůže zajistit hygienické a bezpečnostní podmínky pro předškolní děti  

o o prázdninách bude MDDM pořádat  9 táborů  
 
 

Ad 4)  Informace o chystané novele školského zákona –inkluze, předškolní vzdělávání pro 
dvouleté děti        
 

Mgr. Poláková uvádí, že osobně není pro plnou inkluzi, nejlepší forma inkluze je ta, kterou využívá 
úvalská ZŠ  -  2 speciální třídy pro žáky se specifickými potřebami, pracuje s nimi vystudovaný 
speciální pedagog, o přestávkách se potkávají s ostatními žáky, nemají pocity vyčlenění, zapojují se do 
života školy, toto je dle jejího názoru inkluze.  Je pro inkluzi dětí se zdravotním postižením do běžných 
tříd,  děti s mentálním postižením, neslyšící a nevidomé potřebují   být v komunitě dětí stejného typu, je 
třeba,  aby se jim věnoval speciální pedagog a měly k dispozici speciální pomůcky.   
Mgr. Svobodová uvádí, že byla na školení, kde přednášela vedoucí pedagogicko-psychologické 
poradny, která připomínkovala novelu školského zákona,  její  připomínky nebyly v zákoně zohledněny, 
dle jejího názoru je inkluze v navržené podobě chybným krokem, není připravena, chybí materiály. 
Návrh zákona prezident vetoval, bude znovu projednáván v Poslanecké sněmovně. 
Mgr. Březka uvádí že v základní škole mají integraci dvojího typu, žáci s mentálním postižením ve 
speciálních třídách, žáci s menšími poruchami ve kmenových třídách,  jedinou výhodou bude, že budou 
vyčleněny větší peníze na asistenty. V současné době má dítě z pedagogicko -psychologické poradny 
doporučeného asistenta na celou dobu výuky, ale finanční prostředky dostane škola pouze na tři hodiny 
na týden, na takto malý úvazek se i špatně shání asistent. 
Ing. Milerová upozorňuje na  povinnost obce zajistit předškolní vzdělávání již od dvou let,  pokud stát 
obcím tuto povinnost ukládá, měl by jim též přidělit  finanční prostředky na navýšení kapacit MŠ.   
Mgr. Poláková k tomuto uvádí,  že by muselo dojít k dostavbě dvou pavilonů u budovy MŠ Bulharská, 
podmínkou dostavby by bylo získání dotace.  Mgr. Svobodová uvádí, že v červnu by měly být otevřeny 
dotační tituly na výstavbu škol pro obce.  
Členové komise diskutovali nad problematikou inkluze a umísťování dvouletých dětí do MŠ.   
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Ad 9)  Diskuze, různé, závěr  
 
9.6. od 17 hodin proběhne tradiční akce – vyřazování žáků 9. tříd. Mgr. Břeka zašle emailem 
navržený počet dětí na ocenění, Mgr. Poláková zajistí nákup poukázek na knihy, pí. 
Hamouzová zajistí tisk pamětních listů.    
 
      
Předsedkyně komise Mgr. Poláková poděkovala přítomným za účast, příští jednání komise se 
bude konat pravděpodobně 1. týden v říjnu od 18 hodin na MěÚ Úvaly, Pražská 276, Úvaly 
v zasedací místnosti v 1.patře, termín bude upřesněn emailem 

 
  
Zasedání ukončeno v 19,30 hodin. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Hamouzová 
 
 
 
Mgr. Dana Poláková, předsedkyně  komise ……………………………                   


