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Komise pro školství
Rady města Úvaly
Zápis z řádného jednání
komise pro školství č. 4/2019
Termín

26.9.2019 od 18 hodin

Místo

budova MDDM, Vítězslava Nováka 372, 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

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

Omluveni

Mgr. Dana Poláková, Mgr. Lukáš Kunc, Mgr. Danuše
Svobodová

Hosté
Ing. Ludmila Milerová, Jana Králová

Zapisovatel

Jitka Hamouzová

Stav přítomných: 10 +2 hosté+ zapisovatel

Program jednání
1.
2.
3.
4.

Zahájení, schválení programu jednání
Problematika trávení volného času mladistvých na ulici
Informace ředitelů školských zařízení
Diskuse, různé, závěr
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Ad 1) Zahájení, schválení programu jednání
Předsedkyně komise D. Poláková je z dnešního jednání omluvena, pověřila vedením dnešního
jednání členku rady města Ing. L. Milerovou, která přivítala přítomné, seznámila je s dnešním
programem jednání.

Ad 2) Problematika trávení volného času mladistvých na ulici
Hostem dnešního jednání je velitelka Městské policie Úvaly pí. Jana Králová, která informovala
o problematice prodeje alkoholu mladistvým, mají vytipováno, kde se tak děje, situaci sledují a
učinili preventivní opatření. V průběhu celého léta byla ve městě prováděna kontrola míst, kde
se mladiství scházejí, byli kontrolováni na požívání alkoholu (negativní výsledek). Kontrola se
týkala i drogové problematiky. Od začátku školního roku se situace uklidnila a je nadále
monitorována. Členové komise diskutovali nad touto problematikou, J. Králová odpovídala ne
jejich dotazy.

Ad 3) Informace ředitelů školských zařízení
MŠ Úvaly
J. Hájková uvádí, že v současné době v MŠ 23 učitelek, 2 asistenti pedagoga, 2 učitelky studují, 4
jsou nekvalifikované. U zápisu podáno 116 přihlášek, přijato 78 dětí, k 25.9. přijato dalších 10
dětí, poslední přijaté dítě je narozené 26.7.2016, zbývá nepřijatých 12 dětí + 7 mimoúvalských.
Aktivity MŠ během prázdnin:
- zapojení do projektů MAP II (Letní škola pro pedagogy, soutěž NOVADIDA – výzdoba tříd (19./
z cca 220.), soutěž Polabská strašidla, celoškolková akce zakončená akcí pro rodiče Zamykání
zahrady – ukončení akce 10/2019)
- zapojení do Šablony MAP II (rozvoj polytechnického vzdělávání - (získali 958.058,- Kč),
spolupráce s odborníkem na ICT, expert na inkluzi, sdílený logoped
- zapojení pro pracovních skupin MAP II Čtenářské a matematické gramotnosti a Financování
- zajištění kurzu 1. pomoci u dětí pro zaměstnance
Během prázdnin nainstalovány nové herní prvky, nové linoleum v některých třídách, dělící stěny
na WC, nové osvětlení ve třídách, nové mycí centrum, vybavení kuchyně (škrabka na brambory),
byl upraven vstupní prostor ředitelny, nainstalovány informační cedule s novým logem školky,
zřízen Instagram MŠ.
L. Milerová konstatuje, že ředitelka J. Hájková předložila návrh na uzavření MŠ o vánočních
prázdninách a o letních prázdninách 2020 (od 24.12.do 1.1.2020, jedná se o 3 pracovní dny, o
letních prázdninách od 1.7. do 31.7.2020, jedná se o 23 pracovních dní).
Členové diskutovali nad touto problematikou, navrhují, aby MŠ byla uzavřena již od pondělí
23.12. 2019. Následně byla přijata níže uvedená usnesení:
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Usnesení ŠK č. 1/2019
Text usnesení
Členové komise s uzavřením Mateřské školy Úvaly,
příspěvkové organizace o vánočních prázdninách
od 23.12.2019 do 1.1.2020 (4 pracovní dny)
Pro
9
Proti
1
Zdržel se
0
Usnesení ŠK č. 2/2019
Text usnesení
Členové komise s uzavřením Mateřské školy Úvaly,
příspěvkové organizace o letních prázdninách 2020
od 1.7.2020 do 31.7.2020 (23 pracovních dní)
Pro
8
Proti
0
Zdržel se
2

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

ZŠ Heuréka
S. Trykar uvádí, že od září nastoupilo 10 prvňáčků, nově využívají prostory na náměstí, kde byla
dříve MŠ Sofia. Ve zrekonstruovaných prostorech je zde umístěna 4, 5 a 6 třída, 1 a 2 třída
zůstala v budově ve Smetanově ulici. Škola má celkem 45 žáků.
MDDM
J. Krejsová konstatuje, že k 27.9. je v kroužcích přihlášeno 697 dětí, přihlašování je stále možné.
Přestože je nabídka kroužků ve městě veliká (obě ZŠ, Fit na vlně, Rarášek a další), MDDM letos
nabízí 84 kroužků (loni 71, předloni 65 kroužků). Snaží se zaujmout též chlapce, nově nabízejí
2x přírodovědný kroužek, 3D tisk, CINEMA 4D, CANSAT, DofE, základy robotiky, výtvarný a
dramatický kroužek pro nejmenší. Nově bylo zřízeno hudební oddělení MDDM (povede Eliška
Dvorská). V létě se uskutečnilo 10 táborů (8 příměstských, 1 pobytový, 1 soustředění), účastnilo
se 343 dětí. MDDM od února využívá šablony MAP II, v rámci nich využívá spolupráci pedagogů
(od září dva odborníci). Do MAP se zapojili, ale nedaří se najít do projekt, který by mohli využít,
potřebují získat spíše kamery před vchod, pomůcky apod. Jsou ve spojení s projektovou
manažerkou města, pokud bude vhodný projekt, určitě se zapojí.

ZŠ Úvaly
L. Kunc je z dnešního jednání omluven, zaslal informace emailem – personální obsazení
zabezpečeno (k 25.9. se hledal 1 asistent pedagoga a 1 personalista - nová pozice), počet
žáků v 1.třídách – 98, počet žáků, kteří odešli na víceletá gymnázia - 20 (z toho 2 na šestileté),
počet žáků, kteří v červnu ukončili 9.ročník - 48 (včetně 3 žáků z třídy S2) počet žáků školy - 820
(k 25. 9.) Transformace ZŠ probíhá dle plánu.
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Ad 6) Diskuze, různé, závěr
M. Vomáčková navrhuje, zda by na webu města mohla být zveřejněna nabídka veškerých
kroužků ve městě. Z diskuze vyplynulo, že některé kroužky provozují podnikatelské subjekty a
nebylo by dobré kdyby se na někoho zapomnělo. Po diskuzi se přítomní shodli, že v době
internetu, je pro rodiče jednoduché, aby si informace o nabídce kroužků ve městě a v okolí
dohledali sami.
Základní škola má v roce 2020 výročí 100. od svého vzniku, na příštím jednání komise by měl
ředitel ZŠ informovat, jak plánují výročí oslavit.
L. Milerová informuje o připravované akci Oslavy 30 let svobody, na přípravách spolupracuje
kulturní a letopisecká komise, městská knihovna, MDDM a ZŠ. Oslavy začnou již 18.10.
koncertem Jaroslava Hutky, 10.-17.11. výstava v Pětašedesátce, 15.11. slavnostní večer
v Pětašedesátce a 16.11. koncert svobody na náměstí. Předává slovo J. Krejsové, která uvádí, že
v MDDM si budou moci děti 16.11. od 12 hodin vyrobit transparent na téma jak si představují
svobodu, bude se promítat tematický komiks, následně půjdou děti s transparenty na náměstí,
kde bude probíhat koncert.
L. Milerová konstatuje, že termín akce Den učitelů je stanoven na pondělí 30. března, ozvučení
akce zamluví.
L. Milerová uvádí, že D. Poláková se uplynulé 4 roky zúčastňovala schůzek MAP II (sekce
čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a komunitní setkávání) v Brandýse nad
Labem-Staré Boleslavi. Dotazuje se přítomných, zda by měl někdo zájem, účastnit se
schůzek a nahradit D. Polákovou. Nabízí se P. Fuxová, avšak potřebuje vědět podrobnosti,
spojí se s D. Polákovou a následně se rozhodne.

Příští schůzka se bude konat ve středu 27.11.2019 od 18 hodin v budově ZŠ Heuréka,
Arnošta z Pardubic 16.
L. Milerová poděkovala přítomným za účast, jednání ukončeno v 19.40 hodin.
Zapsala: Hamouzová

Mgr. Dana Poláková, předsedkyně komise

……………………………
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