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Komise pro školství
Rady města Úvaly
Zápis z řádného jednání
komise pro školství č. 3/2019
Termín

16.5.2019 od 18 hodin

Místo

budova MŠ, Pražská 525, 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, Mgr. Naděžda Urbanová,
Miloš Ulrich, Mgr. Věra Pavelková

Přítomní členové

Mgr. Dana Poláková, Mgr. Lukáš Kunc, Bc. Jana Hájková,
Mgr. Jana Krejsová , JUDr. Helena Jukinová, Ing. Martina
Vomáčková, Soňa Doležalová, Mgr. Naděžda Urbanová, Miloš
Ulrich, Mgr. Věra Pavelková

Omluveni

Petra Fuxová, Mgr. Danuše Svobodová, Mgr. Stanislav Trykar

Hosté

Zapisovatel

Jitka Hamouzová

Stav přítomných: 10 + zapisovatel
Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu jednání
Informace ředitelů školských zařízení
Problematika trávení volného času mladistvých na ulici
Transformace ZŠ na školskou právnickou osobu
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.
Ad 2) Informace ředitelů školských zařízení
ZŠ Úvaly
L. Kunc informuje – zápis do prvních tříd proběhl 5. a 12.4.2019, přijato bude 102 dětí, vytvořeny
budou 4 první třídy. V současné hledají několik pedagogů, především na výuku matematiky.
Přihlášky na střední školy podalo z pátých tříd 31 žáků, ze sedmých tříd 6 žáků a z devátých tříd 45
žáků. L. Kunc zašle členům komise emailem počty žáků, kteří byli přijati.
Akce Vyřazení žáků 9.tříd se bude konat ve čtvrtek 13.6.2019 na zahradě ZŠ, v případě nepřízně
počasí v Pětašedesátce. L. Kunc zašle na email J. Hamouzové, jména žáků, kteří budou oceněni, D.
Poláková zajistí odměny - knižní poukázky.
MŠ Úvaly
J. Hájková uvádí, že 6. a 7.5.2019 proběhl zápis, první den podáno 83 přihlášek, druhý den 33
přihlášek, celkem přihlášeno 116 dětí. Kapacita volných míst je 75, 15 dětí má odklad školní
docházky. Pro příští školní rok mají zajištěny dva asistenty pedagoga a budou vzdělávat jedno nadané
dítě.
Odchází zástupkyně ředitelky z budovy Bulharská, místo ní bude funkci vykonávat jiná pedagožka.
Pro příští školní rok mají všechna pracovní místa pedagogů obsazena, někteří si doplňují vzdělání.
Prázdninový provoz bude probíhat pouze v budově Kollárova, přes léto bude provedena výměna
svítidel ve 4 třídách na budově Kollárova, bude umístěn nový herní prvek na zahradu a vyměněno
linoleum v umývárnách.
MŠ je zapojena do MAP II na podzim se zúčastní soutěže – ilustrace do knížky Polabská strašidla.

MDDM
J. Krejsová uvádí, že se kluci z MDDM ze 7. a 8. třídy se zúčastnili soutěže CanSat, kterou pořádá
Česká astronomická společnost. Úkolem bylo vyrobit družici ve velikosti plechovky od limonády a
do ní umístit všechny systémy (baterii, vysílací zařízení, senzory…). Kluci se pod vedením Pavla
Sýkory (vedoucí kroužků Vesmír a Elektrotechnik) zúčastnili národního semifinále a následně
postoupili se do finále, zde obsadili 7 místo z 11. Je to velký úspěch, protože zároveň byli
nejmladším týmem soutěže, setkávají se nepravidelně, nikoliv každý den ve škole jako ostatní
účastníci.
Akce Čarodějnice byla zdařilá, rozdáno bylo 512 soutěžních lístečků, soutěží pro “náctitelé“ se
zúčastnilo dalších cca 500 dětí, odhadovaná návštěvnost cca 2000 lidí.
Ve spolupráci ze ZŠ je připravována akce Den dětí, předpokládaná účast 450 – 500 dětí.
Letní tábory MDDM naplněny – pobytový 14 denní (35 dětí), vědeckofantastický (16 dětí), výtvarný
I. a II. (16 dětí), turistický I., II. A III. (43 dětí), taneční v Pětašedesátce (20 dětí), cyklistický (20
dětí), taneční soustředění pro aktivní tanečníky z MDDM (85 dětí).

Ad 4) Problematika trávení volného času mladistvých na ulici
L. Kunc uvádí, že v poslední době se na několika místech ve městě srocují skupinky žáků 2. stupně a
starší, kteří jsou na ulici i do pozdních večerních hodin, konzumují alkohol a některé lehké drogy a
bijí se mezi sebou. Žádá přítomné, aby se zamysleli nad systémovým řešením této situace.
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Členové komise se po diskuzi shodli, že D. Poláková a N. Urbanová osloví komunitní centra
s žádostí o radu jak situaci nejlépe řešit.
Ad 5) Transformace ZŠ na školskou právnickou osobu
D. Poláková informuje přítomné, že zastupitelstvo města na svém posledním jednání jednomyslně
odsouhlasilo transformaci základní školy na školskou právnickou osobu s účinností od 1.1.2020.
Dne 15.5. proběhla schůzka za přítomnosti Ing. Procházkové, která s transformací metodicky
pomůže. V současné době se pracuje na dokumentech, které budou předloženy zastupitelstvu ke
schválení dne 27.6.2019 (zřizovací listina, smlouva o bezplatné výpůjčce, smlouva o převodu práv a
povinností. Následně je třeba řešit:
- odpisy (bude provádět škola – zřizovatel na tuto položku poskytne finanční prostředky)
- možnost převodu finančních prostředků z dotace Šablony (vedení školy)
- registrace na MŠMT během prázdninových měsíců (Procházková, Kunc, Poláková)
- příprava na vyhlášení výběrového řízení na ředitele školy – září, (vedení města)
- inventarizace majetku školy - přípravný týden – srpen – termín odevzdání do 16.září, svolání
inventarizační komise města nejpozději do 7.října 2019 (vedení města)
- říjen - listopad – oznámení ukončení všech stávajících dodavatelských smluv a příprava
nových smluv od 1.1.2020 – (ekonomické oddělení základní školy)
- listopad – inventarizace účtu základní školy (ekonomické oddělení základní školy)
- k 1.12. požádat o vyúčtování energií, vody a telefonů a všech dalších faktur (ekonomické
oddělení základní školy
- do 20.12. musí být připraveny všechny podklady pro mzdy, odměny, neschopenky, OČR,
z větší části by měly být vyčerpán investiční fond, fond odměn a rezervní fond
Ad 6) Diskuze, různé, závěr
Příští schůzka se bude konat ve čtvrtek 19.9.2019 od 18 hodin v MDDM Úvaly, Vítězslava Nováka
372.
Předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast, jednání ukončeno v 20 hodin.
Zapsala: Hamouzová

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