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Komise pro školství 

 Rady města Úvaly 

Zápis z řádného jednání  

komise pro školství č. 1/2020 

Termín  15.1.2020 od 18 hodin 

Místo  budova ZŠ, Arnošta z Pardubic 86, Úvaly 

 

Rozdělovník  Mgr. Dana Poláková, Mgr. Lukáš Kunc, Bc. Jana Hájková,  

Mgr. Jana Krejsová, JUDr. Helena Jukinová, Ing. Martina 

Vomáčková, Petra Fuxová, Soňa Doležalová, Mgr. Stanislav 

Trykar, Mgr. Naděžda Urbanová, Miloš Ulrich, Mgr. Věra 

Pavelková 

 

Přítomní členové  Mgr. Dana Poláková, Mgr. Lukáš Kunc, Bc. Jana Hájková,      

Mgr. Jana Krejsová, Ing. Martina Vomáčková, Petra Fuxová, 

Soňa Doležalová, Mgr. Naděžda Urbanová,  Miloš Ulrich, 

Mgr. Věra Pavelková  

 

 

Omluveni 

 

Hosté 

                            

 

  JUDr. Helena Jukinová,  Mgr. Stanislav Trykar 

 

 

---- 

Zapisovatel  Jitka Hamouzová 

   

 
Stav přítomných: 10 +  zapisovatel  

  

Program jednání  

 

1. Zahájení, schválení programu jednání 

2. Informace ředitelů školských zařízení 

3. Příprava akce Den učitelů 2020 

4. Diskuse,  různé, závěr 

 

Ad 1) Zahájení, schválení programu jednání 

Předsedkyně komise D. Poláková přivítala přítomné, seznámila je s dnešním programem 

jednání.   
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Ad 2)  Informace ředitelů školských zařízení  

 

MŠ Úvaly 

J. Hájková informuje, že zápis do MŠ se bude konat 6.5.2020 od 7:00 do 15:00 a 7.5.2020 od 

11:00 do 17:00. Den otevřených dveří v MŠ se koná 21.4.2020 na všech budovách od 10:00 

do 11:30 a od 15:00 do 17:00.  

V rámci projektu MAP II. se podařilo zajistit: 

5.2.2020 – školení pro rodiče „Máme doma prvňáčka“ (informace na minulém jednání) 

10.3.2020 – školení pro veřejnost s logopedkou paní Ditou Šimáčkovou  

Učitelky P. Čepeláková a V. Šimková úspěšně absolvovaly kurz asistent pedagoga. Ve školce 

(třída Dráčci, Koníci a Rybičky) začínají  probíhat logopedické chvilky vedeny právě těmito 

učitelkami. Na jaře jsou do kurzu přihlášeny další 2 učitelky. 

Ve fázi přípravy: 

16.4.2020 – školení pro veřejnost „Neurovývojové souvislosti v procesu učení u dětí a jejich 

vliv na vznik SPU a jejich nápravu v ZŠ. 

12.5.2020 – školení pro veřejnost „Tátohraní“ 

Ve spolupráci s Výborem rodičů se připravují jarní brigády na všech budovách a akce Den 

Dětí. 

 

D. Poláková uvádí, že přijímání dětí do MŠ bude probíhat dle schválených kritérií.  Vedení 

města vyjednalo s obcí Květnice možnost přijetí 50 úvalských dětí od září 2020 do nové 

kontejnerové MŠ v Květnici.  

Dále D. Poláková informuje o zjištěních České školní inspekce zveřejněných v její výroční 

zprávě: 

V mateřských školách meziročně vzrostlo rizikové chování dětí, jako je šikana a nadávky. 

Roste i počet verbálních útoků nejmenších vůči učitelkám. V každé desáté školce museli 

řešit nepřiměřenou agresi, násilí nebo ubližování si mezi dětmi. 

Větší spolupráce je potřebná ke snížení vysokého počtu odkladů povinné školní docházky. 

Školky by se proto měly více zaměřovat na nácvik psaní a rozvoj řeči dětí a základní školy by 

se měly víc zajímat o způsob jejich práce. Společně by pak měly aktivněji komunikovat i s 

rodiči, vyplývá ze zprávy. Podíl dětí, které nastupují do základní školy v sedmi letech místo v 

šesti je v ČR dlouhodobě vysoký a nedaří se ho snižovat. Podle ČSÚ činil v minulém školním 

roce 23 procent prvňáků, tedy podobně jako zhruba před deseti lety. Podle odborníků by 

se přitom mělo jednat o výjimečné opatření, které by se mohlo týkat asi dvou procent dětí. 

Mezi hlavní důvody k odkladu školní docházky patří podle inspekce celková nezralost 

dítěte, která se týká asi 36 procent případů. Kolem 23 procent dětí s odkladem má vady 

řeči, devět procent není dost samostatných a 6,4 procenta má potíže při kreslení či psaní. U 

chlapců je dle ČSÚ odklad školní docházky asi dvakrát častější než u dívek. Rozdíly jsou i 

regionální. Nejčastěji nastupují do školy děti až v sedmi letech v Olomouckém, Ústeckém a 

Karlovarském kraji. Nejméně často pak v Praze a na Vysočině. 
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ZŠ Úvaly 

L. Kunc informuje, že zápis do ZŠ se bude konat 8.4.2020, náhradní termín 17.4.2020.  

Od 1.1. ZŠ funguje jako školská právnická osoba. Pracují na nové koncepci školy, je nutné 

mít kvalitní pedagogy. D. Poláková uvádí, že by se měla ZŠ  zaměřit se na čtenářskou 

gramotnost v ČJ, kde podle celosvětového průzkumu děti z České republiky poměrně 

zaostávají, tento stav má stále klesající tendenci. ( pro srovnání nejlepší výsledky v Evropě 

mají žáci z Estonska !), žáci by se měli více motivovat  k četbě!!! 

Zahájena spolupráce s jazykovou školou, na škole se budou konat jazykové zkoušky 

Cambridge. Škola je též zapojena do projektu DofE. 

D. Poláková informuje o novinkách, došlo ke změně financování ve školství (ne na žáka, ale dle 

počtu odučených hodin). Mělo by být děleno více hodin výuky, zejména český jazyk, matematika 

a informatika. Od ledna byly o 10 procent navýšeny platy pedagogických i nepedagogický 

pracovníků. Novelizovaná vyhláška o inkluzi snižuje počet asistentů ve třídě.  

Dále D. Poláková seznámila přítomné se závěry Martina Dolejše a jeho výzkumného týmu, 

kteří se věnují poslední 3 roky na vzorku 2300 studentů prvních ročníků víceletých gymnázií 

a posledních ročníků základních škol “Výzkumu zla mezi touto věkovou skupinou“.  

Z výzkumu vyplývá, že agresivita stoupá. Tato věková skupina méně experimentuje 

s tabákem a alkoholem, výrazně se ale zvýšilo delikventní chování (krádeže, chození za 

školu, falšování podpisů rodičů, hrubé urážky mezi spolužáky). Zarážející je nárůst násilí 

v dívčích skupinách. Alarmující je údaj o nárůstu procentuálního počtu skupinové i 

individuální šikany vůči pedagogům. Velký podíl na nárůstu násilí má vznik a rozvoj 

sociálních sítí. Největším problémem současnosti je kyberšikana, se kterou se podle 

průzkumu setkalo 80% dotazovaných. Podle odborníků dochází k velkým chybám ve 

výchově v rodinách – děti nemají hranice, od narození mohou všechno, jsou výjimeční a 

nikdo si k nim nesmí nic dovolit. Taková výchova potom vede u některých jedinců ve škole 

k prvním problémům - šikaně, krádežím, neposlušnosti, odmítání jakékoliv autority. Podle 

jiných výzkumných studií je hlavním, co nahrává agresi anonymita a netečnost okolního 

davu. Psychologové tvrdí, že je potřeba začít ve školách s výchovou k odvaze vystoupit 

z davu, pomoct oběti a vytrhnout z apatie přihlížející. 

L. Kunc uvádí, že ve škole mají podezření na užívání měkkých drog, ve spolupráci se 

strážníky MP bude provedena u vytipovaných dětí namátková kontrola. 

D. Poláková upozorňuje na nebezpečné přecházení dětí na přechodu u školy (chodí ze 

sluchátky na uších, dívají se do mobilu).  J. Hamouzová poznatek předá strážníkům MP, 

strážníci by mohli ve škole uspořádat preventivní akci.  

 

MDDM 

J. Krejsová upozorňuje na akce pořádané MDDM: 

24.1.2020 přednáška Jak zachránit život (použití defibrilátoru) 

26.2.2020 přednáška pro seniory Zdravou výživou k vitalitě (ve spolupráci s městem). 

Od ledna do března se konají pravidelné páteční výtvarné workshopy  - příprava na 

talentové zkoušky pro děti, které se hlásí na výtvarné školy. 

2.3. až 6.3.2020 Jarní příměstský tábor, program: kulturní projektový den v Kutné hoře 

(zdarma – hrazeno ze šablon II., Svět medúz,  Toboga fantasy park, zámek Chvaly)  
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MDDM se zapojí do projektu Státního fondu životního prostředí, finanční prostředky budou 

použity na vylepšení prostředí zahrady a didaktické pomůcky k výuce na zahradě.   

 

 

Ad 3)  Příprava akce Den učitelů 2020 

 

Akce se bude konat v úterý 31.3.2020 od 16 hodin v sokolovně, počítáno s účastí 90 osob 

(L. Kunc upřesní účast učitelů ZŠ do konce ledna). 

J. Krejsová představila přítomným návrh pozvánky, finální verzi zašle emailem D. Polákové.  

- příprava sálu od 13 hodin, zajištěni pracovníci TS (rozmístění stolů+židlí) 

- zvukař zajištěn, L.Kunc zajistí  moderátora a 2 děti na  obsluhu šatny   

- výzdobu dodají ředitelé školských zařízení (výkresy se zavěsí pomocí provázku a kolíčků 

na žebřiny) – garant výzdoby J. Hájková 

- občerstvení zajistí D. Poláková od p. Martináka (tatarský biftek, pečený rosbeef, mini 

řízečky, nakrájená zelenina…) 

- p. Martinák zapůjčí talíře, příbory, skleničky na víno, karafy na vodu z kohoutku 

- zákusky zajistí L. Milerová v cukrárně u Kuklů (vyzvedne J. Hamouzová) 

- víno zajistí P. Fuxová  ve vinotéce (cca 3dcl na osobu, 2/3 bílé, 1/3 červené)  

- květiny pro pedagogy objedná a vyzvedne J. Hamouzová 

- Program: 

1. vystoupení dětí ze ZUŠ (domluví D. Poláková s ředitelem p. Charvátem) 

2. Adéla Doležalová s partnerem (domluví S. Doležalová) 

3.   hudební vystoupení dětí ze ZŠ - Gabriela Reinerová, Max Kocek (zajistí L. Kunc)  

- návrh programu zpracuje D. Poláková, tisk programu na stoly J. Hamouzová  

- úřad zajistí: ubrusy, svícínky+čajové svíčky,  šálky+podšálky, lžičky, 2x varná konvice, 

termosky na kávu, džbánky na víno, tácy na zákusky na stoly, teplomet do šatny, toaletní 

papír, mýdlo, ručníky, ubrousky, káva, cukr, mlíčka, čaj, šatnové lístky, kolíčky+provázek 

- pozornosti a pití pro účinkující - zajistí J. Hamouzová 

- honorář 2000,- Kč – zajistí J. Hamouzová  

 

 

Ad 4)  Diskuze, různé, závěr  

 

 J. Hájková vznesla podnět na označení parkoviště u budovy MŠ Bulharská značkou K+R, 

vozidla zde parkují celý den a rodiče nemají kde zaparkovat. Dále navrhuje prověřit 

možnost zřídit přechod pro chodce přes silnici II/101, když chodí s dětmi na procházku do 

Klánovického lesa, nemohou bezpečně přejít. K tomuto uvádí D. Poláková, že město o 

zřízení přechodu přes tuto komunikaci již žádalo, ale nebylo povoleno PČR, neboť dle 

stávajících předpisů může být přechod pouze tam, kde je chodník. Domluví s velitelkou MP, 

zda by strážníci mohli při přecházení asistovat.   

 

Příští schůzka se bude konat ve středu 13.5.2020 v 18 hodin v budově MDDM Úvaly, 

Vítězslava Nováka 372.  

 

 

D. Poláková poděkovala přítomným za účast, jednání ukončeno v 19.35 hodin. 
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Zapsala: Hamouzová 

 

 

Mgr. Dana Poláková, předsedkyně  komise ……………………………                   


