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Komise pro školství
Rady města Úvaly
Zápis z řádného jednání
komise pro školství č. 1/2019
Termín

10.1.2019 od 18 hodin

Místo

budova 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. Danuše
Svobodová, Mgr. Stanislav Trykar, Naděžda Urbanová, Miloš
Ulrich

Přítomní členové

Mgr. Dana Poláková, Mgr. Lukáš Kunc, Bc. Jana Hájková,
JUDr. Helena Jukinová, Ing. Martina Vomáčková, Petra Fuxová,
Mgr. Danuše Svobodová, Naděžda Urbanová, Miloš Ulrich

Omluveni

Mgr. Stanislav Trykar, Mgr. Jana Krejsová, Soňa Doležalová

Hosté
Mgr. Petr Borecký, Ing. Ludmila Milerová

Zapisovatel

Jitka Hamouzová

Stav přítomných: 9 + 2 hosté + zapisovatel
Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu jednání
Informace starosty města
Informace - výstupy ze zasedání Komunitního setkávání MAS Brandýsko
Informace ředitelů školských zařízení
Provoz MŠ o letních prázdninách
Příprava akce Den učitelů
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.
Přivítala hosty – starostu města Petra Boreckého a členku rady Ludmilu Milerovou. Proběhlo
představení jednotlivých přítomných.
Ad 2) Informace starosty města
P. Borecký uvádí, že MŠMT pracuje na reformě školství v ČR, připravuje redefinici vztahu mezi
zřizovatelem a školou, seznamuje přítomné s jednotlivými návrhy, účinnost je plánována od r. 2022.
Od roku 2021 se plánuje razantní navýšení platů pedagogů.
Nabízí konzultaci v obci Psáry na téma výuka Hejného matematiky, provozování mikrojeslí a
dětských skupin.
K uzavření MŠ o letních prázdninách navrhuje, aby MŠ byla uzavřena 4 týdny v červenci, což
umožní, aby si pedagogové vybrali dovolenou, MŠ není hlídací centrum. Nicméně navrhuje, aby
proběhla domluva s MŠ v okolních obcích, zda by v době uzavření nepřevzali úvalské děti, které
umístit potřebují a naopak v době uzavření jejich MŠ bychom umístili jejich děti, druhou variantou
je budovu podnajmout soukromému subjektu.
Dále hovoří o možnosti transformace základní školy - stávající příspěvkové organizace na školskou
právnickou osobu. Seznamuje přítomné s klady a zápory fungování školy jako školské právnické
osoby, žádá členy komise, aby se tímto tématem zabývali a pomohli vyhodnotit, zda transformaci
rozjet. D. Poláková domluví konzultaci k této problematice na KÚ Stč. kraje.
Starosta dále hovoří o možnosti zvýšení školného v MŠ ze stávajících 600,- Kč na 1 000,- Kč.
Ad 3) Informace - výstupy ze zasedání Komunitního setkávání MAS Brandýsko
D. Poláková uvádí, že se již několik let účastní jednání MAS Brandýsko, byla členem pracovní
skupiny pro I. stupeň ZŠ, tato skupina již nebude v tomto volebním pokračovat, byla přeřazena do
pracovní skupiny komunitního setkávání. Zúčastnila se prvního jednání, kde byly i zástupci ze dvou
organizací - Proxima sociale a Antifa. Tyto organizace dělají průzkum – děti od 9 do 18 let na ulici,
zaměřili se na větší města regionu Brandýsko. Seznamuje přítomné se zjištěními výše uvedených
organizací.
Ad 4) Informace ředitelů školských zařízení
MŠ Úvaly
J. Hájková uvádí, že v současné bodě navštěvuje MŠ 265 dětí, stav naplněn. 1 dítě má individuální
vzdělávání, 86 předškoláků. Hledají pedagogy a asistenty pedagoga, 3 pedagogové budou odcházet,
odcházejí i 2 provozní. Tři učitelky jsou dlouhodobě nemocné.
SOFIA SCHOLL
V MŠ současné době 38 dětí (kapacita 40), z toho 16 předškoláků, plný stav pedagogů. D.
Svobodová žádá, zda by děti z této MŠ mohly být v ZŠ v jedné třídě. L. Kunc uvádí, že se
zástupkyně ředitele chystá do MŠ na návštěvu a určitě se spolu domluví. Ředitelka dále informuje, že
se MŠ stěhuje do budovy v Jirnech, kde budou mít od září k dispozici 4 třídy (cca 180m2) na rok a
další školní rok budou mít k dispozici celou budovu cca 7 tříd, kde by chtěli zřídit dětské skupiny a
speciální třídu pro dvouleté děti. Kroužky, které v současné době probíhají v ZŠ Úvaly budou nadále
pokračovat.
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ZŠ Úvaly
L. Kunc informuje - v ZŠ v současné době 804 žáků, 25 dětí má IVP, ve dvou devátých třídách je 45
žáků. Funguje 13 oddělení družiny+školní klub. Kapacita školy 820 žáků bude brzy naplněna, bude
se muset žádat o navýšení kapacity (objekt Tesko). Též školní jídelna je na hranici kapacity. V ZŠ
pracuje 82 pedagogů, celkem 105 zaměstnanců. Hledají učitele na I. stupeň a dva asistenty pedagoga.

Ad 5) Provoz MŠ o letních prázdninách
D. Poláková k prázdninovém provozu MŠ uvádí, že se opakovala situace jako v předchozích letech,
mnoho přihlášených dětí bez domluvy nepřišlo. Některé dny bylo přihlášeno 60 dětí a přišla jich
polovina, rodiče děti neomlouvají. Vždy byla pro, aby byla MŠ otevřena o prázdninách co nejvíce,
ale po zkušenostech navrhuje, aby byla MŠ celý červenec uzavřena. Ředitelka MŠ osloví ředitelky
MŠ v okolí s dotazem, zda by v době uzavření naší MŠ vzaly naše děti a naopak.
Členové komise diskutovali nad touto problematikou, následně bylo přijato usnesení:
Text usnesení 1/2019
Komise pro školství doporučuje radě města uzavřít
MŠ o letních prázdninách na celý měsíc červenec
Pro
8
Proti
0
Zdržel se
2

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

Ad 6) Příprava akce Den učitelů
D. Poláková projednala s TJ Sokol možný termín konání akce, navrženo pondělí 25.3. nebo čtvrtek
28.3.2019. Sokolovna bude k dispozici od 13 hodin, akce se bude konat od 16 do 20 hodin. Termín
bude upřesněn podle toho, jak bude moci zvukař, P. Fuxová zajistí přípravu pozvánky, která bude
zveřejněna v březnovém Životě Úval. Členové komise diskutují o programu na akci, D. Poláková
osloví vítěze tanečních soutěží z MDDM, Adélu Doležalovou, která byla oceněna jako Junior roku,
Simonu Mašatovou ohledně uspořádání kvízu a Gabrielu Reinerovou (zpěv). D. Svobodová požádá o
vystoupení pí. Anetu Šrolerovou a prověří možnost baletního vystoupení. Budeme počítat s účastí
max. 100 pedagogů.

Ad 7) Diskuze, různé, závěr
Příští schůzka se bude konat ve čtvrtek 7.3.2019 od 18 hodin na MěÚ Úvaly.
Předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast, jednání ukončeno v 20.15 hodin.
Zapsala: Hamouzová

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