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Komise pro školství 
 Rady města Úvaly 

Zápis z řádného jednání  

komise pro školství č. 4/2016 
Termín : 20.10.2016 od 18 hodin 

Místo : MěÚ Úvaly, Pražská 276, 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 

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

Omluveni 

 

Hosté: 

 

:       

 

:     --     

Šárka Lorencová, JUDr. Helena Jukinová, Mgr. Miroslava 
Drozdová, Soňa Doležalová 
 
 
 

Tajemník  : Jitka Hamouzová 

   

 

Stav přítomných: 8 + zapisovatel  
  
 
 
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Informace ředitelů školských zařízení 
4. Příprava oslavy Dne učitelů 2017 

5. 
Informace o činnosti  MAP  Brandýs n Labem za uplynulé období- zařazené projekty, 
další úkoly 

6. Svazková škola - informace 
7. 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 ředitelů školských zařízení        
ředitelka J.Hájková 
- v MŠ 273 dětí, byly přijaty i děti narozené v prosinci 2013, v současné době jsou 4 volná 

místa, pravděpodobně bude vyhlášen mimořádný zápis 
- plný počet pedagogů i asistentů 
- je zpracován nový ŠVP, který byl předložen ČŠI, nové logo a motto   
- v létě byla část MŠ zapůjčena k natáčení filmu, MŠ získala 30 tis. Kč  
- přes prázdniny byly vymalovány prostory MŠ, na budově Kollárova nainstalován nový 

informační systém, nový stravní systém přes internet 
- 5.10. proběhla v MŠ návštěva ČŠI, kontrolovány byly nedostatky z minulé inspekce, 

všechny nedostatky byly odstraněny, zpráva z inspekce nebyla zatím doručena 
- pí. Vomáčková vyslovuje spokojenost s programem Začít spolu, který probíhá v jedné třídě 

v budově Bulharská 
- o víkendu se koná v MŠ burza, plánována je druhá brigáda rodičů v MŠ, připravuje se 

jarmark  
 
ředitel Mgr. Březka 

- 96 žáků ve 4 prvních třídách, od září nastoupili 3 noví pedagogové a 4 asistenti z nichž jeden je 
zároveň vedoucí školního klubu, celkem má ZŠ 11 pedagogických asistentů,  stav pedagogů 
naplněn, avšak v únoru odchází  jedna učitelka na MD,  ZŠ má problém s hledáním 
zaměstnanců školní kuchyně 
- 728 žáků, 83 zaměstnanců z toho  65 pedagogů 
- ZŠ zapojena do výzvy 02, žádost podána (na 2 roky úvazek psycholog+speciální pedagog,  

další vzdělávání pedagogů - čtenářská + matematická gramotnost, výuka AJ v jiných 
předmětech, doučování žáků, tematické přednášky pro rodiče) celkem za cca 1 800 tis. Kč.  

- výzva 46 z IROP – přestavba TESKO, plánovány 4 odborné učebny, do této dotace mohou 
být zahrnuty i stávající učebny fyziky a chemie, žádá ředitelky MŠ, zda by se do projektu 
zapojily – třídy by mohly využít i děti z MŠ (více bodů při hodnocení žádosti)  

- připravena projektová dokumentace na sportovní areál u ZŠ, čeká se na výzvu 
- upozorňuje na novelu školského zákona – povinná předškolní docházka, přijímání 

dvouletých dětí, změna v termínu zápisu – duben, změny v domácí výuce, změny 
v průběhu zápisu, vydána vyhláška o požadavcích na potraviny, které lze prodávat ve 
školách a školských zařízeních 

- příprava vánočního jarmarku, beseda s rodiči na téma odchod dětí na víceletá gymnázia, 
v lednu lyžařský výcvik    
 

ředitelka J. Pospíšilová 
-   v létě proběhlo 10 táborů (7 příměstských a 3 pobytové), kromě jednoho týdne byly  

nabídkou pokryty celé prázdniny, účastnilo se celkem 282 dětí  
- zápis do kroužků proběhl 8.9. od 16.00 do 21.00 hod., v ten den bylo zapsáno 654 dětí do 

zájmových kroužků. V tomto počtu nejsou zahrnuty děti a maminky ze 4 kroužků MK 
Ouvaláček , dospělí z kalanetiky a orientálních tanců, kteří se chodí zapisovat průběžně 
dopoledne. Předpokládáme tak 850 - 900 členů v 70 zájmových útvarech, konečný stav 
bude znám během října  

- TS RYTMUS MDDM Úvaly slaví letos 25.výročí svého založení. Pro všechny příznivce 
bývalé i současné členy jsme nachystali v neděli 16. října 2016 od 15:00 hodin slavnostní 
představení v Salesiánském divadle na Kobyliském náměstí v Praze 8. Předprodej 
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vstupenek byl od 3.10. v MDDM.  Divadlo bylo téměř zaplněné, akce se vydařila. Město 
Úvaly zastupovala při slavnostním ceremoniálu Ing. Ludmila Milerová 

- od 20. 9. proběhlo malování budovy,  o podzimních prázdninách proběhne rekonstrukce 
kuchyně,  kterou  

- akce MDDM se ve školním roce 2016/17: pořádání výstav, koncertů, akcí pro širokou 
veřejnost ( Úlet, Vánoce s lidovou tvorbou, Den dětí, Talents Stage, krajské kolo 
šachového turnaje či turistických akcí), v prosinci výstava pohárů, medailí a kronik 
mapujících úspěchy TS Rytmus,  4.12. Velká cena MDDM Úvaly tradičně v sokolovně 

- nejbližší akce: Podzimní hrátky (soutěž o nejkrásnější dekoraci do zahrady, kurz výroby 
pralinek, kurz adventní věnce, vánoční výstava Na křídlech andělů, vánoční tvoření  
v duchu lidové tvorby 
 
 

ředitelka Mgr. Svobodová 
- kapacita 40 dětí, 1 volné místo, plně kvalifikovaných 6 pedagogové, mimo kroužků MŠ 

probíhají i kroužky specializované firmy (malý kutil, profesionální balet) 
- jsou jednou ze dvou školek pilotního projektu Tajemství přírodovědy (malý chemik a 

fyzik), pracuje se na novém školním vzdělávacím programu 
- SPŠ Evropská si tuto MŠ vybrala jako fakultní MŠ, studenti sem budou docházet na praxi 
- info k přípravě výstavby soukromé ZŠ – v současné době se připravuje projekt, problém je 

z pozemkem, nabídnuté pozemky v Úvalech nejsou vhodné, neodpovídají filozofii školy, 
mají nabídky pozemků v jiných lokalitách, pracuje se na vizualizaci, musí se připravit 
koncepce školy, ekonomická kalkulace, má nabídky od investorů za financování projektu 

 
 

Ad 4)  Příprava oslavy Dne učitelů  
 

Mgr. Poláková navrhuje uspořádat oslavu Dne učitelů – setkání učitelů, učitelé by se na 
přípravě nepodíleli, byly by vytipovány šikovné děti, které by vystoupily ( pí. Pospíšilová), 
následovalo by neformální setkání, občerstvení, poděkování. V rozpočtu na 2017 vyčleněny 
finanční prostředky, jednalo by se o cca 100 pedagogů. Vzhledem k počtu by bylo nejvhodnější 
uspořádat akci v sokolovně –  Mgr. Poláková prověří možnost využití sokolovny (všední  den  
od 16 hodin).  
    
Ad 5)  Informace o činnosti  MAP  Brandýs n Labem za uplynulé období- zařazené    
           projekty, další úkoly 
 
Mgr. Poláková informuje o činnosti MAP, proběhlo již 5 jednání, stále se zabývají 
administrací, vybráno je 5 oblastí: 

- čtenářské a matematické dovednosti 
- problematika inkluze 
- počítačová gramotnost 
- pedagogická podpora (administrativní asistenti a  asistenti pedagoga) 
- komunikace (výměna zkušeností pedagogů – jako dřívější metodické semináře)   

Bylo vytvořeno Centrum tvořivé matematiky -  pro Středočeský kraj v kolínské škole, bude 
fungovat jako metodické zázemí pro výuku matematiky, obdrží zápis, předá kontakty řediteli 
ZŠ.  Všemi  prioritami se  prolíná hlavní motto, které vyhlásilo MŠMT pro roky 2016 – 2025  
Zastavit pokles tělesné zdatnosti dětí a mládeže - zastavit nárůst nadváhy a obezity dětí a 
mládeže – pokusit se postupně zvyšovat tělesnou úroveň  dětí a mládeže.  
Vyzývá ředitele, aby se zamyslet, o jakou šablonu by měli zájem pro příští období.   
Poděkovala ředitelům za vyplnění šablon, požadavky ředitelů nejsou přehnané. 
     ZŠ  - rozšíření jídelny, zateplení budovy, oprava rozvodů, WIFI, podlahové krytiny (v letech  
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             2017 - 2020  64 300 tis. Kč) 
    MŠ – opravy teras, zateplení budovy  (46 600 tis. Kč) 
    MŠ a ZŠ Sofia School – dovybavení nábytkem, zabezpečení MŠ, hrací a zahradní prvky   
                                         (1 700 tis. Kč), výstavba nové ZŠ+ MŠ školy (100 mil. Kč) 
    MDDM – zabezpečení objektu, dovybavení (200 tis. Kč) 
    ZŠ Heuréka – výstavba nové školy (120 mil Kč) 
Jedná se o reálné potřeby školských zařízení na území města. 
Vyzývá ředitele, aby se zamysleli, o jakou šablonu by měli zájem pro příští období  
Všichni přítomní členové komise budou podporovat realizaci projektů, odsouhlasených v 
zásobníku MAP Brandýs n. L. – St. Boleslav. 
 
Ad 6)  Svazková škola - informace 
 
Mgr. Poláková informuje o veřejné prezentaci projektu svazkové školy pro občany. Byli zde 
přítomni architekti a seznámili přítomné s projektem. Na jednání občané vznesli požadavky  
k umístění budovy  a k regulaci dopravy v lokalitě. Obyvatelé horní části Polské ulice mají 
problém s umístěním haly. V projektu je 1 velká hala a 2 tělocvičny, padl i návrh nestavět halu, 
ale pouze 2 tělocvičny. Mgr. Poláková uvádí, že hala je pro město prioritou, byla by využívána 
nejen školou, ale i  širokou veřejností. Mgr. Březka doplňuje - že 2 malé tělocvičny by 
nepokryly požadavky počtu tříd na výuku TV především s ohledem na  stále diskutované 
zavedení  3. hodiny TV do výuky, nutná je hala + 2 tělocvičny.  Architekti pracují na dalších 
návrzích (zapuštění haly částečně pod terén).  
Výstavba svazkové školy je prioritou města, vláda vyčlení finanční prostředky pro výstavbu 7 
škol v okolí Prahy.     
Všichni  přítomní členové komise  vyjádřili podporu výstavbě svazkové školy podle 
předložené studie AF ateliéru s.r.o.  s variantou  zapuštěním velké sportovní haly do 
terénu tak, aby se vyhovělo požadavkům  obyvatel ulice Polská 
 
 
Ad 7)  Diskuze, různé, závěr  
 
- pí. Pospíšilová – vznáší požadavek na suchou místnost na uskladnění kostýmů tanečního 

oddělení (prostory v TSÚ – prověří Hamouzová) 
- pí. Hamouzová osloví majitele soukromé ZŠ Heuréka, zda by on, ředitelka neměli zájem o 

členství v Komisi pro školství   
- pí. Hájková – požadavek na instalaci informačních vývěsek k budově MŠ Pražská a 

Bulharská, doplnění informačního systému ve městě o umístění budov MŠ, ZŠ, MDDM (i 
soukromé)  - Hamouzová  předá požadavek na poradě vedení 

      
Předsedkyně komise Mgr. Poláková poděkovala přítomným za účast, příští jednání komise se 
bude konat v měsíci lednu 2017  od 18 hodin na MěÚ Úvaly, Pražská 276, Úvaly v zasedací 
místnosti v 1.patře, termín bude upřesněn emailem. 

  
Zasedání ukončeno v 20 hodin. 
 
 
 
Zapsala: Hamouzová 
 
 
 
Mgr. Dana Poláková, předsedkyně  komise ……………………………                   


