
Školská rada dne 30. 1. 2019 
Přítomni: 
členové: M. Klegerová (MK), R. Koutský (RK), M. Roth (MR), R. Motlochová (RM), M. Hronková (MH), 

hosté: J. Měchura (JM)– host,  

omluveni: I. Smrčková. 

Program:  
1) představení nových členů za ÚMČ a rozloučení se stávajícími členy ŠR,  

2) volba předsedy ŠR,  

3) přijímání žáků 1. a 6. třída, kapacita školy,  

4) kapacita školní jídelny, optimalizace provozu,  

5) možnosti úpravy způsobu výuky od 6. tříd- výběrová třída se zaměřením na jazyky, 

6) rozdělení výuky AJ na pokročilé/začátečníky,  

7) projekt nové tělocvičny,  

8) projekt společné studovny/knihovny,  

9) různé. 

1) Představení nových členů za ÚMČ a rozloučení se stávajícími členy ŠR  
ŠR přivítala dva nové členy nominované ÚMČ, a sice pana Radovana Koutského a paní Michaelu Klégerovou. Pan 

Koutský působí ve funkci radního pro školství a kulturu. Pan Coller, ani pan Matyášek se na setkání nedostavili.  

2) Volba předsedy ŠR  
Podle dohody učiněné na ŠR dne 29.1. 20181 byl pro rok 2019 zvolen předsedou ŠR p. Miroslav Roth (4-1-0).  

3) Přijímání žáků 1. a 6. třída 2019/2020, kapacita školy  
V otázce přijímání žáků pro školní rok 2019/20 RK informoval, že žákům z Kolovrat, nepřijatým do 6. ročníků 

Uhříněveských škol, má povinnost zajistit školu MČ Praha – Kolovraty. Jednání s MHMP a MČ Praha-Kolovraty v tomto 

směru stále probíhají a situace není uzavřena. JM informoval, že lze přijmout stejný počet žáků do 6. tř., jaký odejde na 

8letá gymnázia (doplníme stav).  

Pro prvňáčky bude ZŠ Jandusů otevírat tři třídy. ZŠ U Obory otevře čtyři první třídy. MČ si je vědoma dlouhodobě 

podceněné kapacity ve školách vzhledem k probíhající výstavbě. Situaci považuje za velmi vážnou a snaží se nalézt 

řešení pro nadcházející roky. RK zopakoval, že stavba nové velké základní školy je pro MČ jednoznačnou prioritou.  

4) Kapacita školní jídelny, optimalizace provozu  
RK informoval, že se situaci ve školní jídelně intenzivně věnuje. Zadal k vypracování dvě nezávislé studie, které mají 

za úkol zhodnotit efektivitu provozu ŠJ. Na základě svého dosavadního pozorování konstatuje, že problém v tuto chvíli 

není v kapacitě stravovacích míst, nýbrž v efektivitě výdeje. Velký problém je s velikostí a organizací šatny. Konečný a 

úplný názor si udělá až na základě zpráv z obou studií. Školské radě předložil grafické výstupy výdeje, na kterých je 

patrné, že problém je v nerovnoměrném toku žáků do ŠJ.  

RM navrhla pokusit se tento tok strávníků v čase rozprostřít. Pokud nebudou obě školy končit stejně, žáci budou do ŠJ 

chodit průběžně, fronty u výdeje by se měly snížit. JM nevidí v posunu vyučování kýžený efekt, pokusí se pracovat se 

strávníky ze ŠD.  

RM navrhla zredukovat počet slazených a mléčných nápojů. Stejně tak, pokud by věc pomohla optimalizaci chodu ŠJ, 

prodej baget a slazených nápojů v lahvích.  

                                                                 

1 viz Zápis ŠR ze dne 29.1. 2018: “Kandidáti na předsedu ŠR se domluvili, že se budou v předsednictví střídat po roce”. 



ŠR se usnesla, že pro další diskuzi nad tokem žáků do ŠJ je třeba mít data s rozdělením po školách a třídách. 

RK toto zajistí.  

ŠR se usnesla, že je třeba iniciovat schůzku ředitelů obou ZŠ s ředitelkou ŠJ a zde detailně prodiskutovat 

optimalizaci toku žáků do ŠJ. 

5) možnosti úpravy způsobu výuky od 6. tříd- výběrová třída se zaměřením 
RM navrhla zamyslet se nad způsobem výuky od 6. tř., a sice mít vždy jednu třídu tzv. studijní, například se zaměřením 

na intenzivnější výuku AJ. JM tuto myšlenku nepodporuje, třídy by se neměly takto selektovat, lepší žáci většinou 

motivují slabší k lepším výsledkům. Selekcí by se rozevřely nůžky mezi úrovní žáků a slabší skupina by byla částečně 

demotivována (z vlastních zkušeností je výuka takové skupiny velmi náročná).  

6) Rozdělení výuky AJ na pokročilé/začátečníky 
Třídy jsou pro výuku jazyků rozděleny na polovinu. Toto dělení je buď podle znalosti, nebo podle abecedy. RM navrhla 

dělit třídy pouze dle znalosti tak, aby výuka probíhala co nejefektivněji jak z pohledu žáků, tak učitelů. JM v tomto 

nevidí problém, skupiny jsou od 5. ročníku podle znalostí děleny. V 6. ročníku přicházejí žáci z Kolovrat a ne vždy 

skupiny odpovídaly skutečným dovednostem žáků. V tomto směru nastavit jasnější způsob dělení.  

7) Projekt nové tělocvičny 
RK zopakoval, že zajištění tělocvičny resp. indoor cvičebního prostoru pro žáky ZŠ Jandusů je pro současnou RMČ 

velmi důležité. Zdůraznil, že není pravda, že současná RMČ “nechce” tělocvičnu.  RMČ hledá optimální variantu, 

zkoumá možnosti vzhledem k celkové situaci v Uhříněvsi. RMČ požádala na konci roku 2018 o prodloužení dotace 

přidělené v roce 2017 (a tedy již jednou prodloužené). VZ na tělocvičnu trvá, rozhodnutí MHMP o prodloužení dotace 

bude známo zřejmě v březnu 2019. JM zopakoval, že nafukovací hala není z jeho pohledu pro indoor tělocvik vhodnou 

alternativou, uvedl bezpečnostní rizika takovéto stavby (např. zborcení přetlakové haly pod tíhou sněhu ve Vlašimi).  

JM vznesl v této souvislosti dotaz na výměnu povrchu atletického oválu a házenkářského hřiště, stejně tak výměny 

kotelny. Pro rok 2018 bylo v plánu zateplení (výměna oken) části nové budovy, úprava kabinetu v přízemí hlavní 

budovy a případná instalace klimatizace v nové části hlavní budovy (závislé na investičních prostředcích od ÚMČ P22). 

RK zjistí objem plánovaných invest. prostředků (a potažmo investičních akcí) pro ZŠ Jandusů na rok 2019.  

8) Projekt společné studovny/knihovny  
RM uvedla, že v případě úpravy UH knihovny by bylo vhodné počítat s prostorem jakési studovny (může být sdílená 

pro obě školy). Tuto studovnu by mimo jiné mohli využívat žáci, kteří buď čekají na odpolední vyučování, nebo 

dojíždějící žáci, čekající na spoj.  

ŠR vzala na vědomí.  

9) Různé 
 Dopravní situace ul. V Potokách - RM uvedla, že by bylo vhodné opět apelovat na MP, aby dbala zvýšeného 

dohledu v ul. V Potokách.  

ŠR se usnesla, že ideální stav je jeden strážník na světelném přechodu u školy, jeden strážník u přechodu v ul. V 

Potokách. RK předá informaci p. radnímu Zmátlovi.  

 Sponzoring- RM na základě dlouhé diskuze na KPŠ nad nedostatkem financí navrhla více rozšířit snahu školy o 

získání sponzorských darů. JM sdělil, že škola sponzory má, problematičtější je dlouhodobý sponzoring DPS 

Jiskřička. Při jednání s velkými firmami je potřeba angažovanost ÚMČ P22, který je pro ně partnerem. Sponzoři 

budou na webu školy zaktualizováni. 

 RM otevřela diskuzi nad zákazem nošení čtvrtletních písemných prací domů. Uvedla, že jde o zásadní zpětnou 

vazbu pro rodiče. JM uvedl, že není v zájmu školy umožnit nosit písemné práce domů, rodiče se mohou po 

domluvě přijít práce prohlédnout do školy. Důvodem je nutná archivace těchto prací a také zadávání stejných 

prací v dlouhodobém horizontu. Škola chce co nejvíce zamezit šíření těchto prací (tyto práce jsou know how 

školy).  

Další setkání ŠR je domluveno na 5.6. 2019 od 16hod. 

Zapsala: R. Motlochová 


