
Školská rada dne 29. 5. 2019 
Přítomni: 
členové: M. Klegerová (MK), R. Koutský (RK), R. Motlochová (RM), M. Roth (MR), I. Smrčková (IS) 

hosté: J. Měchura (JM)– host 

omluveni: M. Hronková (MH) 

Program:  
1) Přijímání žáků do 1. a 6. tříd (výsledky) 

2) Optimalizace ŠJ - termíny, co kdy, případná omezení 

3) Tělocvična - vize MČ, reálnost organizace výuky Tv ve škole 

4) Kabinet přízemí + domek na pozemku školy - přislíbena investice od ÚMČ P22: 500 tis. Kč 

5) ZŠ Romance - harmonogram, termíny, souvislosti se ZŠ Jandusů a druhou tělocvičnou 

6) Dotazník Klima školy + ředitelské testy v 5. - 9. třídách 

7) Strážníci u přechodů, kam se situace posunula - dohoda ÚMČ P22 a MP 

8) Rozdělování do skupin v Aj 

9) Různé 

1) Přijímání žáků do 1. a 6. tříd (výsledky)  
a) JM: 1. ročník: žádost o přijetí podalo 108 (91 přijato), žádost o doklad 8. 

b) JM: 6. ročník: žádost o přijetí 28 (0 přijato), současné 5. třídy jsou naplněny. 

2) Optimalizace ŠJ - termíny, co kdy, případná omezení  
RK: Předložil harmonogram prací úprav ŠJ (pracovní verzi) a sdělil, že v 1. fázi dojde pouze k úpravám šaten a vstupu 

do ŠJ. Bude dostavěn jihovýchodní roh budovy, kde vznikne 2. šatna.  Tyto úpravy se nestihnou udělat do 31.8.2019, 

předpoklad je do 30.9.2019. Do ŠJ bude vstupovat jedním vstupem ZŠ U Obory a druhým vstupem ZŠ Jandusů. Bude 

posílen dozor – zaměstnanec ÚMČ. Průjezd mezi ŠJ a bývalou „poštou“ bude uzavřen, auta budou jezdit ze směru od 

DPS. Ve školním roce 2019/20 ještě nebudou 2 výdejní místa, po jejich zbudování dojde asi k výměně setů na sezení, 

aby se ŠJ zkapacitnila. 

JM: Připomínkoval termín dokončení úprav šaten až na konci září. První měsíc bývá ve ŠJ nejkritičtější a do toho budou 

ještě ve ŠJ omezení. 

MR: Navrhl, zda by se nepřistavěla větší část – udělat nějaké zádveří, aby nedocházelo k tepelným ztrátám a zanášení 

nepořádku do ŠJ. Mohl by se využít zastřešený prostor mezi ŠJ a bývalou „poštou“. 

RM: Mělo by se „tlačit“ na úředníky, aby veškerá potvrzení byla vydána v co nejkratším termínu. 

3) Tělocvična - vize MČ, reálnost organizace výuky Tv ve škole  
 JM: Vznesl dotaz, zda se pro stavbu 2. tělocvičny uvažuje o pozemku 21/6 (zahrádky za novou přístavbou), kde MČ 

jedná o směně a případném využití na stavbu tělocvičny. Vyslovil obavu, že pokud se bude stavět v této zeleni (ovocné 

stromy, zahrádky), vzbudí to mezi občany protesty a zda je MČ připravena tomuto vzdorovat. Dále sdělil, že je třeba 

urychleně stavět i třídy pro žáky ZŠ (ne jen MŠ) a při stavbách je potřeba myslet i na další vybavenost (mimo jiné i 

prostory na cvičení, např. při stavbě v Pitkovicích). V posledních letech docházelo pouze ke stavbám kmenových 

učeben, děti se do škol „nacpaly“ a nemají další potřebné zázemí. 

RK: Sdělil, že veškeré informace k tělocvičně jsou v UZ (červen 2019). Řešením je dle jeho názoru nafukovací hala, 

radní MČ by i pevnou halu chtěli, ale není to v současné době priorita. 

RM: Dotázala se, jaký je zhruba v posledních leech poměr výuky TV ve venkovních prostorách a uvnitř.  

JM: Školní hřiště je využíváno v každém okamžiku, kdy je jen trochu hezky. Docházení do sokolovny je velmi 

nekomfortní. 

https://www.praha22.cz/e_download.php?file=data/editor/mini44cs_2.pdf&original=uz06-2019.pdf


4) Kabinet přízemí + domek na pozemku školy - přislíbena investice od ÚMČ P22: 500 tis. Kč  
JM: Upřesnil, že dojde k úpravám v přízemí školy – posun prosklené stěny a zvětšení vnitřních prostor. Dále 

k odstranění současného dřevěného domku v havarijním stavu na pozemku školy a vystavění nového cca 2x většího 

(sklad na sportovní potřeby pro ŠD, Tv, sběr, zahradní náčiní atd.). 

5) ZŠ Romance - harmonogram, termíny, souvislosti se ZŠ Jandusů a druhou tělocvičnou 
RK: Sdělil, že veškeré informace k ZŠ Romance jsou v UZ (červen 2019). Platí předpokládaný termín otevření 1.9.2023. 

JM: Opětovně zdůraznil, že 2. tělocvična ZŠ Jandusů je potřebná i po vystavění ZŠ Romance. 

6) Dotazník Klima školy + ředitelské testy v 5. - 9. třídách 
JM: V průběhu 05/2019 proběhly ve škole elektronické dotazníky „Klima školy – rodiče“ a „Klima školy – učitelé“. JM 

seznámil ostatní členy s nejlépe hodnocenými a nejhůře hodnocenými otázkami. Výstupy z dotazníku budou 

zveřejněny po projednání s pedagogy.  

a) nejlépe hodnoceno: „Vážím si učitelů svého dítěte.“ (86% - rodiče); „Mezi dospělými ve škole je někdo, na 

koho se žáci mohou obrátit s žádostí o radu nebo s osobním problémem.“ (96% - učitelé) 

b) nejhůře hodnoceno: „Jedna tělocvična je pro cvičení žáků dostačující.“ (25% - rodiče, 22% - učitelé) a obecně 

prostorové zázemí a naplněnost školy. 

7) Strážníci u přechodů, kam se situace posunula - dohoda ÚMČ P22 a MP 
RK: Zjišťoval situaci na MP spolu s tajemníkem MČ. Strážníci musí být ve dvojici a musí být u světelného semaforu. 

Návrh zrušit přechod pro chodce od fary k drogerii? 

Všichni přítomní se tomuto předpisu podivovali, JM i RK (p. Zmátlo) se ještě pokusí v této věci udělat maximum, aby 

se minimálně jeden strážník posunul k ulici V Potokách, kde dochází k rizikovým situacím při zajíždění a couvání aut. 

8) Rozdělování do skupin v Aj  
JM: Sdělil, že dojde k přerozdělení skupin, aby lépe odrážely úroveň žáků na základě ředitelských testů z Aj, hodnocení 

žáků na vysvědčení z Aj a případně hodnocení z velkých testů z Aj. 

9) Různé 
 RM: Je možné prodloužit otvírací dobu venkovního hřiště pro děti z Uhříněvsi? JM: Otvírací dobu je možné 

prodloužit, je třeba ale zafinancovat správce hřiště (rozpočet ÚMČ?) a dále je třeba vyměnit povrchy na hřištích, 

které jsou již na hraně životnosti. 

 RM: Zateplení, výměna oken, v jakém stadiu je tato akce? JM: K této akci neměl bližší informace. 

 RM: Rozvrhy hodin, koordinace s druhou školou, z důvodu plynulosti výdeje ve ŠJ. JM: Je velmi složité tvořit 

rozvrhy společně (obě školy najednou). Snahou bude vytvořit rozvrh tak, aby byly koncové hodiny tříd, pokud 

možno, rozvržené co nejrovnoměrněji. Po vytvoření rozvrhu tento rychle předat druhé škole, aby mohla druhá 

škola ještě rozvrh přizpůsobit. 

Další setkání ŠR je domluveno na 25. 9. 2019 od 16:30 hod. 

Zapsal: J. Měchura 

Kontroloval: M. Roth 

https://www.praha22.cz/e_download.php?file=data/editor/mini44cs_2.pdf&original=uz06-2019.pdf

