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Komise pro školství 

 Rady města Úvaly 

Zápis z řádného jednání  

komise pro školství č. 1/2021 

Termín  7.10.2021 od 18 hodin 

Místo  MěÚ Úvaly,  Arnošta z Pardubic 95, 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, JUDr. Helena Jukinová,     

Ing. Martina Vomáčková, Petra Fuxová, Mgr. Naděžda 

Urbanová,  Miloš Ulrich 

 

 

Omluveni 

 

Hosté 

                            

 

  Bc. Jana Hájková, Mgr. Jana Krejsová, Soňa Doležalová,        

Mgr. Stanislav Trykar, Mgr. Věra Pavelková  

 

Ing. Ludmila Milerová, Ing. Jana Svatošová 

 

 

Zapisovatel  Jitka Hamouzová 

   

 
Stav přítomných: 8+ 2 hosté +  zapisovatel  

  

Program jednání  

 

1. Zahájení, schválení programu jednání 

2. Informace ředitelů školských zařízení 

3. Svazková škola - aktuální stav - zakládací listiny svazkové školy 

4. Příprava akcí v tomto školním roce 

5. Diskuse, různé, závěr 
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Ad 1) Zahájení, schválení programu jednání 

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

jednání. Na dnešní jednání pozvala Ing. Jani Svatošovou, projektovou manažerku, která bude 

informovat o svazkové škole 

 

Ad 2)  Informace ředitelů školských zařízení  

V úvodu poděkovala D. Poláková jménem rady města a jménem svým, ředitelům za práci 

v době lockdownu, chválí též výbornou prezentaci školských zařízení v měsíčníku Život Úval.  

 

MŠ Úvaly 

D. Poláková informuje, k 5.10.obsazeno 265 míst, pro školní rok 2021/2022 je 20 dětí 

s odkladem školní docházky, 4děti mají individuální vzdělávání a 2 děti vyžadují asistenta 

pedagoga. U zápisu bylo podáno 163 přihlášek, u řádného zápisu přijato  93 dětí, dodatečně 

dalších 21 dětí. Poslední dodatečné dítě k 5.10. bylo narozeno 29.8.2018. 

MŠ má v současné době 28 pedagogů, z toho 2 na MD a 1 dlouhodobý zástup za nemoc a 16 

nepedagogických pracovníků. 

V srpnu se pracovníci MŠ se zúčastnili Letní školy pro pedagogy (MAP Brandýsko). Schválená 

dotace v oblasti polytechnické výuky ve výši 590 311 Kč (Šablony III). 

Celý pedagogická sbor prošel školením Komplexní logopedická prevence v praxi MŠ (placeno 

v rámci zapojení do Šablon II). MŠ má nové webové stránky, Intranet, Google prostředí 

(připravenost na případnou distanční výuku).  

Do budovy Pražská byly zakoupeny nové šatní bloky, byly doplněny herní a didaktické  prvky 

na zahrady jednotlivých budov. Jsou naplánované investiční projekty – kuchyňky, linoleum, 

vestavěné úložné skříně, modernizace třídy Dráčci 

Dana Poláková podala i informaci o stavu přihlášených a potom skutečně přítomných dětí 

v MŠ během letních měsíců červenec/ srpen. Situace je v posledních několika letech beze 

změn, stále se skutečná přítomnost pohybuje od 30% do max 60% přihlášených dětí!!!. 

Přesvědčovací akce vedení školky se u rodičů míjí účinkem! Stále není nástroj pro státní 

školku, jakým způsobem spolupracovat s rodiči, aby přistoupili zodpovědně ke svým 

požadavkům na přítomnost dětí ve školce během letních- prázdninových měsíců. 

 

ZŠ Úvaly pan ředitel Kunc připravil pro každého člena komise písemný podkladový materiál 

Úspěchy školního roku 2020/2021: 

- Vydání nové koncepce školy a její naplňování 

- Sdílení zkušeností, intenzivní další vzdělávání, návštěvy dalších škol, společné 

odlehčující projekty, podpora pedagogů a moderní výuky 

- Zvládnutí dlouhodobého uzavření školy a online výuky na dálku napříč ročníky (velice 

pozitivní zpětná vazba z dotazníku na podzim 2020 pro zákonné zástupce na téma 

kvality distanční výuky) 

- Výsledky přijímacích zkoušek 2021 na čtyřleté střední školy  

➢    dosažení nadprůměrných výsledků v rámci celé ČR i Středočeského kraje  

Provozní oblast a modernizace školy 

●        Zvládnutí zajištění testování zaměstnanců a žáků 

●        Organizační zajištění očkování zaměstnanců (ve spolupráci se zřizovatelem) 

●        Posílení IT gramotnosti, zvýšená podpora IT vzdělávání, organizace školení, podpora    

          jazykového vzdělávání žáků i učitelů 
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●        Zajištění moderního IT vybavení pro pedagogy 

●        Zadán kompletní architektonický projekt na obnovu budovy A  

●        Modernizace interiéru i ve spolupráci s architektem (chodby, linolea, prvky pro vyžití    

           na chodbách pro žáky, kabinet asistentek apod.) 

●       Nové optické rozvody (bud. D, E, ŠJ) 

●       Kompletní obnova sportovního vybavení 

 

Rozvojové záměry a výzvy pro nový školní rok 2021/2022 

●       Revize a odlehčení ŠVP 

●       Příprava na jednotné přijímací zkoušky  

➢ blokové tematické semináře z matematiky a českého jazyka pro zájemce  

➢      pro 8. a 9. ročníky zvýšení hodinové dotace na matematiku a český jazyk ze 4 na  

        5 hodin týdně  

➢ vícedenní výjezdový kurz spojující intenzivní výuku i relaxační a sportovní vyžití pro 

deváté ročníky 

 ●      Získání dotace programu Erasmus na zahraniční studijní pobyt - škola získala     

         podporu ve výši 16 585 EUR pro zahraniční výjezd učitelů na metodicko-didaktické    

         školení v CLIL metodě   

  ●      Vytvoření reprezentativních prostor školy - vstup, kabinety, interiéry 

  ●      Nákup nového serveru pro fungování Bakalářů a komplexní bezpečné IT řešení 

  ●      Projekt na rekonstrukci budovy D ve spolupráci s architektem 

   ●      Projekt na úpravu prostoru u koloběžek 

 

Prázdniny 2021 

●     Letní kemp -  v srpnu ve dnech 9.–13. 8. byl uspořádán letní kemp, který vedli naši 

učitelé. Nešlo nám o doučování v pravém slova smyslu. Děti formou zajímavých 

projektů získávaly nejrůznější poznatky a inspiraci, zároveň posilovaly své osobnostní 

kompetence, sociální kontakty a svůj přístup a postoj k výuce 

●      Letní škola MAP Brandýsko - účast mnoha pedagogů na seminářích a workshopech 

 

Přehled začátku nového školního roku 

● Počet žáků: k 1.9.2021 - 876 (schválená kapacita 890) 

● Nástupy do prvních tříd - 100 dětí, 4 první třídy 

● Odchody na osmiletá gymnázia - 26 žáků  

● Začátek školního roku: 

○ týden OSV 

○ adaptační kurzy 

○ celorepublikové screeningové testování žáků - výsledek 0 pozitivních  

■ koncem září se objevilo několik případů pozitivně testovaných (učitelů i 

žáků): 14  - škola zajistila distanční / hybridní výuku pro žáky v 

karanténě a prezenční výuku pro žáky, kteří pokračují v prezenční 

výuce, suplování zajištěno 

○ Mobilní učebna technologií u ZŠ Úvaly- „Vezeme praxi do škol“ 

● Připravujeme spolu s MAP Brandýsko sérii přednášek (přednáší Ivo Mach, učitel ZŠ 

Úvaly) - Nejbližší: 

○ 21.10. - Radikální islám 

○ 16.12. - Vznik USA jako náboženský experiment 

○ další termíny naplánovány na jaro 2022 



  1/2021  

 4                                                     
 

● Prostory školy jako součást dění města: 

○ Burza kroužků 

○ Vítání občánků 

○ Úvalské jabkobraní 

 

Požadavky směrem k vedení města 

● Řešení parkování a otáčení autobusů před školou 

○ Pravidelná výuka plavání 

○ Výchovně vzdělávací kurzy 

○ Vzdělávací exkurze 

■ odjezdy na plavání cca 11:15, návraty z plavání cca 13:45 

 

J. Hamouzová zajistí přítomnost strážníků MP ve výše uvedených časech před ZŠ, aby 

pomohli zajistit bezpečný odjezd a příjezd autobusu. 

 

MDDM 

D. Poláková seznamuje přítomné, že o letních prázdninách se v 17 táborech vystřídalo 395 

dětí, 4 letní tábory byly pro děti zdarma, ředitelce MDDM se podařilo na ně získat dotaci. 

Zápis do kroužků proběhl 16.9. bylo podáno 800 přihlášek. O letních prázdninách  probíhaly 

v MDDM drobné opravy – nátěry, malování a oprava terasy. 

 

Ad 3)  Svazková škola - aktuální stav - zakládací listiny svazkové školy 

 

J. Svatošová, projektová manažerka podala informaci a stavu přípravy svazkové školy: 

Na projekt Svazkové školy je vydáno územní rozhodnutí. DSO Povýmolí usiluje o výběr 

projektanta, který by zajistil stavební povolení. Výběrové řízení na projektanta je však ze 

strany jedné firmy (Energy benefit centre, a.s.) opakovaně napadáno a došlo tak již 

k druhému zrušení zadávacího řízení v průběhu posledního roku. Tuto situaci MŠMT 

reflektovalo a projekt byl přesunut do navazujícího dotačního programu MŠMT Prstenec II, 

který umožňuje ukončení realizace výstavby školy až do roku 2027. Náklady na výstavbu 

školy jsou odhadovány na 650 mil. Kč. Míra financování z programu MŠMT je až 85 %. Zbylé 

prostředky bude možné získat z dotačních titulů na podporu energeticky úsporných budov. 

Zbytek pořizovací ceny bude hrazen z rozpočtu obcí zapojených do svazku.  

Současně svazek k 30. 9. 2021 požádal o zřízení školské právnické osoby s názvem Svazková 

základní škola Povýmolí. Její provoz by měl být zahájen v Jirnech v prostorách bývalé základní 

školy na základě nájemního vztahu a to již od 9/2022, kdy by mělo dojít k otevření dvou tříd 

pro 50 dětí. 

 

Ad 4)  Příprava akcí v tomto školním roce 

- Den učitelů -  pondělí 28.3.2022, od 16 hodin volná zábava, následně od 18 hodin 

plánujeme divadelní představení spolku OUDIV   

 

 

Ad 5)  Diskuze, 

Široká diskuse mezi všemi členy komise – průběh distanční výuky na ZŠ, příprava dětí na 

přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, role rodičů – role školy 
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Předsedkyně komise požádala ředitele školských zařízení o koordinaci vystoupení dětí  

k termínu 27.11. 2021 – Rozsvěcení vánočního stromu. 

Vzhledem k nejasné situaci „COVID“ navrhli členové komise uspořádat úspěšný vánoční 

koncert ZŠ formou koncertu na školní zahradě. 

Závěr  

Příští schůzka  bude svolána pozvánkou.  

D. Poláková poděkovala přítomným za účast, jednání ukončeno v 20.10 hodin. 

 

 

 

Zapsala: Hamouzová 

 

 

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


