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Komise pro školství 

 Rady města Úvaly 

Zápis z řádného jednání  

komise pro školství č. 2/2022 

Termín  12.5.2022 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, Mgr. Jana Krejsová, 

JUDr. Helena Jukinová,  Ing. Martina Vomáčková, Petra Fuxová,   

Mgr. Naděžda Urbanová,   Mgr. Věra Pavelková 

 

Omluveni 

 

Hosté 

                            

 

  Bc. Jana Hájková, Soňa Doležalová, Mgr. Stanislav Trykar, Miloš 

Ulrich 

 

Ing. Ludmila Milerová, Mgr. Michaela Nilsson Marečková 

 

Zapisovatel  Jitka Hamouzová 

   

 
Stav přítomných: 8+ 2 hosté +  zapisovatel  

  

 

Program jednání  

 

1. Zahájení, schválení programu jednání 

2. Představení nové ředitelky svazkové školy 

3. Hodnocení akce Den učitelů 

4. Informace ředitelů školských zařízení 

5. Kurz českého jazyka pro dospělé z Ukrajiny 

6 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. 

Tajemnice Jana Tesařová poděkovala jménem starosty města i jménem svým členům komise 

za práci v tomto volebním období, byla jim předána květina event.. víno.  

 

Ad 2) Představení nové ředitelky svazkové školy Informace ředitelů školských zařízení  

Předsedkyně   komise  představila  hosta – nově  jmenovanou  ředitelku  svazkové  školy  

Mgr. Michaelu Nilsson Marečkovou, která informovala přítomné jaká je k dnešnímu dni 

situace - personální, vybavení tříd, školní družina, stravování. Proběhl zápis, plánováno bylo 

otevřít 2 třídy, zatím je přijato 13 dětí, čekají, zda se přihlásí další odmítnuté děti, které byly u 

zápisu v Úvalech. Bude probíhat též zápis pro ukrajinské děti. 

 

Ad 3) Hodnocení akce Den učitelů 

J. Hamouzová seznamuje přítomné s ekonomickou stránku věci, celkové náklady 66 323,- Kč. 

D. Poláková konstatuje, že z důvodu zdražování došlo i k navýšení ceny za raut o cca 30%. 

Byla zklamaná z nedůstojného prostředí, které bylo při přednášce Vinařství Klučov, ještě 

větší zklamání bylo z odchodu před zahájením představení, v jeho průběhu a po přestávce, 

kdy byly dotazy ze strany herců, jestli mají vůbec pokračovat? – angažován herec ochotník 

z Kouřimi – ke konci se hrálo pro cca 20 lidí. Doporučení do budoucna – pouze krátké úvodní 

představení nejmladších dětí z MDDM (Rytmus) + občerstvení+ volná zábava, bez dalšího 

programu!!!! 

 

Ad 4) Informace ředitelů školských zařízení  

MŠ Úvaly 

Kapacita MŠ byla v souvislosti s ukrajinskou krizí navýšena z 265 na 277 dětí. 

Termín konání zápisu: 3. a 4.5.2022, elektronický předzápis: 19.4.2022 – 1.5.2022, den 

otevřených dveří: 13.4.2022 

Podáno 161 přihlášek, z čehož 1 přihláška byla vzata zpět, správní řízení bude ukončeno 

k 1.6.2022. 

Do 11.5.2022 byly přijaty 3 ukrajinské děti (2 děti s povinnou předškolní docházkou, 1 

čtyřleté dítě, po dohodě se zřizovatelem byla dětem odpuštěna do 31.8.2022 úhrada 

školného a stravného a kulturních akcí. 

Prázdninový provoz MŠ:  

V období 1.7. – 31.7.2022 mateřská škola přerušuje provoz. 

V období 1.8. – 31.8.2022 je mateřská škola v provozu. Provoz bude zajištěn pro všechny 

přihlášené děti přes elektronický přihlašovací systém. 

Rozlučky s předškoláky proběhnou v červnu – loučit se budou děti ze třídy: Berušky, Jablíčka, 

Kytičky, Dráčci, Koníci, Sovičky a Žirafky. Děti dostanou při slavnostním rozloučení šerpu, 

dárek (např. knihu) a diplom, součástí je i noční dobrodružství ve školce (hledání pokladu, 

opékání buřtů a přespání)  

Novinky ze školky: 
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 Prezentace využití metody Elkonin ve vzdělávacím procesu - jak metoda funguje a jaké s ní 

máme zkušenosti, jsme jako hlavní přednášející sdíleli při setkání MAP Brandýsko 

s dalšími školkami 

 Účast na setkání zástupců MŠ a ZŠ pořádané MAP Brandýsko na téma digitálních 

technologií školy, MAP III a Šablony III 

 Aktivní účast na pracovních skupinách MAP Brandýsko (financování, čtenářská a 

matematická gramotnost) 

 Vystoupení na oslavách Dne Země na Klepci 

 Účast v soutěži „Svět očima dětí“ kterou vyhlašuje MPSV 

 Nové vybavení:  nové skříně a úložné prostory, výmalba, koberec – bud. Pražská (třída 

Dráčci), herní a didaktické prvky na zahrady jednotlivých budov 

o Naplánované investiční projekty na léto 2022:  linoleum (ve spolupráci se zřizovatelem) na 

budově Kollárova,  vestavěné úložné skříně 

 

ZŠ Heuréka  

D. Poláková informuje - zapsaných dětí do první třídy pro příští školní rok májí opět dvanáct. 

Do školy dochází stále jedno dítě z Ukrajiny (zatím stále (zdarma). S dalšími zájemci jsou v 

kontaktu, ale kapacita pro příští školní rok je poněkud nejistá z důvodu stěhování do nového 

objektu. Ředitel děkuje za uspořádání akce Den učitelů, bylo to milém moc je to potěšilo.  

Jeho námět pro další období - výměna zkušeností mezi pedagogy škol, pozvat odborníka 

na určitou oblast - podle  shody v tématu ředitelů škol a členů komise. 

 

ZŠ  

Novinky: 

 Příprava na jednotné přijímací zkoušky  

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

deváté ročníky 

- semináře z matematiky a českého jazyka nad rámec výuky (pro zájemce) 

 SCIO testování 

 Modernizace školy 

-   Nová podoba a vzhled chodeb  

-   Nové kabinety pro učitele na bud. B 

 Akce pro žáky: Lyžařský výcvikový kurz, projektový týden, Den Země (úklid Úvaly), 

olympiády, divadlo v AJ  

Zápis: 

 Zápis se konal: 8.4.2022, náhradní termín: 13.4.2022 

 Den otevřených dveří: 18.3.2022 

 Výsledky zápisu: 

- přijato úvalských: 123, nepřijato mimoúvalských: 17, odklady: 14 

- nově Online zápis – registrace (možnost rezervace pohádky – výběr z 10 pohádek, 

     termínu, informace o dítěte – ulehčení administrace)  

-    všechny děti obdržely diplom o absolvování zápisu a dáreček od dětí ze školní družiny 

       -    na závěr si mohli děti i rodiče čekalo prohlédnout a vyzkoušet nejrůznější robotické   

             pomůcky, které již běžně využíváme ve výuce 
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Plánované prázdninové práce: 

 Opravy oken na budovách D a E 

Ukrajinské děti: 

 volnočasové aktivity pro ukrajinské děti 

 organizace a vedení adaptační skupiny pro ukrajinské děti z obcí Povýmolí 

o zajištění prostor a programu 

o přijetí ukrajinských překladatelek pro adaptační skupinu 

o podpora výuky českého jazyka 

o zapojování dětí do běžných tříd 

  materiální a finanční pomoc pro ukrajinské uprchlíky 

 zajištění stravování ukrajinských uprchlíků ze školní jídelny 

Vyřazování žáků: 

 termíny 14. – 16. 6. 2022 od 17.00 

 týká se tří devátých tříd 

 probíhat bude na zahradě školy 

 

MDDM 

Na letní prázdniny je připraveno zatím 16 tematických táborů, na které je přihlášeno 448 

dětí. V MDDM probíhá 3x týdně výuka češtiny pro Ukrajince, velice děkuje D. Polákové, že se 

výuky ujmula.  

Informuje přítomné o prostorech pro MDDM v hotelu Budka: 

- přízemí: velký taneční sál + další menší sál jako tělocvična, zázemí šaten, recepce, toalety, 

výtah + schodiště 

- sklepní prostory: klubovna pro mládež – stolní fotbálek, wifi, čítárna apod. - místo volné 

aktivity s možností setkávání, dohled, ale ne řízená zábava  

- patro: propojený velký ateliér s možností kresby a malby venku na terase (v dalším plánu 

ideálně skleněné zastřešení +zázemí, prostory pro keramickou dílnu a učebnou, toalety, 

technický prostor 

-  poslední patro: čtyři učebny se zázemím pro přírodovědné kroužky a techniku, sklad 

kostýmů a kostymérna pro taneční oddělení  

- venkovní spodní terasa směrem k nádraží by mohla mít měkký povrch vhodný na 

cvičení, zeleň k posezení apod. 

- dvůr – cca 4 parkovací místa      

 

Ad 5)  Kurz českého jazyka pro dospělé z Ukrajiny 

D. Poláková informuje – v MDDM probíhá výuka dospělých z Ukrajiny, v Úvalech celkem 

ubytováno cca 200 osob, 30 bylo ubytováno v hotelu na náměstí (nyní v Horoušanech),  do 

kurzu českého jazyka zapsáno celkem  27 lidí, výuka probíhá  3x týdně 2x 90min dopoledne  

s dětmi, 1x 60 min. večerní kurz. Vzhledem k tomu, že mnozí získali zaměstnání, je zájem o 

přesunutí kurzu z dopoledních na večerní hodiny. 

 

Ad 6)  Diskuze, různé, závěr  

D. Poláková shrnuje - co se povedlo v uplynulých volebních období:  

-  Často bouřlivé diskuse- otázka MŠ- především prázdninový provoz, příprava dětí na odchod 

ze ZŠ na  víceletá gymnázia 



  2/2022  

 5                                                     
 

- Do školských zařízení  investovalo  město cca 150 milionů Kč –např. školka Bulharská, školní 

jídelna, přestavba bývalého „ tesko“  na třídy, budovy ZŠ,- přechod na školský subjekt před 4 

lety,  koupě MŠ Pražská 

- Po několikaletých úpravách podmínek pro přijetí dětí do MŠ se podařilo připravit systém, 

který už není v takové míře napadán z důvodů diskriminačních jak ze strany kraje, tak rodičů 

- Členové komise se prostřednictví schůzek, konaných v jednotlivých školských zařízeních 

seznámili na místě  a získali tak představu o stavu jejich vybavení, reálná představa, o čem se 

jedná 

- Podařilo se sladit a termíny zkoordinovat aktivity školských zařízení při nejdůležitějších 

akcích ve městě – Vánoce, Den dětí, Čarodějnice 

- Pokračování tradice vyřazování žáků 9.tříd – nově finanční odměny nejúspěšnějším žákům 

vyřazovaných tříd- kritika 

- Zavedení elektronické formy přihlašování do MDDM  

- On-line platby jak v MŠ, tak v ZŠ 

- Den učitelů- forma poděkování za práci a vyjádření toho, jakou pozornost věnuje  vedení 

města vzdělávání a práce s dětmi 

- Výběrové řízení na ředitele ZŠ 

 

Co se z jejího pohledu zásadně nepovedlo 

- Vypracovat systém- přesvědčit, postihovat – rezervované počty dětí v prázdninovém provozu 

MŠ a potom jejich skutečné naplnění 

- Dlouho sleduje systém vzdělávání v severských zemích v oblasti „tělesné výchovy“ teď po 

covidových letech – Norové, Islanďané – házená, fotbal,  lyžování… mají již od MŠ  

Měla v plánu pokusit se navázat spolupráci s profesionálními trenéry (fotbal, házená, karate) 

zajistit Instruktáž pro děti – základ práce s míčem, základy gymnastiky a atletiky,  správná 

technika běhu 

V. Pavelková se připojuje - nepodařilo se zajistit  celoprázdninový provoz v MŠ. Členové 

komise diskutují nad tímto tématem, názory se různí. 

 

D. Poláková poděkovala přítomným za práci v uplynulém volebním období, přeje všem 

hodně pracovních úspěchů a radostné prázdniny.  P. Fuxová děkuje za členy komise 

předsedkyni komise D. Polákové za její práci navenek (rada města, MAS Pošembeří, MAP 

Brandýsko apod.) 

 

Jednání ukončeno v 20.15 hodin. 

 

Zapsala: Hamouzová 

 

 

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


