Zápis z i ednání Komise školství MČ Praha 19
dne 06. 02. 2019 od 17:30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina

1) Zahájení — předseda Oto Šorna
Pan předseda zahájil jednání, představil sebe a své působení V oblasti školství ve Kbelích.

2) Informace ze zasedání rady — I. Šestáková
Seznámila členy komise 5 jednáními, které radnice V rámci školství absolvovala — a to
s radním pro školství p. Šimralem a s radní pro kulturu pí Třeštílkovou.
S panem zastupitelem Petrem Blažkem potvrdili spolupráci s firmou Knauf na další
rok. Firma Knauf přispívá na kurzy německého jazyka.
3) Aktuální informace MŠ Albrechtická — L. Leiblová
Školka má zažádáno 0 grant na úpravu školní zahrady a také na realizaci dopravního
hřiště.
V prVnim pololetí tohoto školního roku zahájila MŠ Albrechticka pobyt v detašované
budově PraléSá. Jedná se o zpestření výuky s pobytem V přírodě a všemi možnostmi,
které areál Prálesa nabízí. Zúčastnily se všechny třídy krom prvních dvou (nejmenší
děti). Tento půlrok a zahájení takovéhoto druhu pobytu dětí ve školce proběhl velmi
dobře i s kladným ohlasem rodičů. K řešení je lepší dovybavení tříd a zajištění lepšího
odhlučnění/ozvěn ve třídě.
Akce a činnosti - MŠ Albrechtická tradičně vystupuje s dětmi V našich domovech pro
seniory při příležitosti MDŽ, pořádá polodenní i celodenní výlety.
Byla přijata nová paní učitelka ná % uvazek
Školka se bude účastnit dotačního programu Šablony II — dotace bude využitá na
vzdělávání pedagogických pracovníků, školení, projektové dny V MŠ i mimo ni.
Na jaře bude pro rodiče diskuze 5 psycholožkou na téma Školní zralost
Pan ředitel upozornil na vandalismus V areálu školy.

4) Aktuální informace MŠ Letců — J. Ptáčník
. Školka se účastní dotačního programu Sablony I — dotace jé využitá na speciální
pedagožku, supervize. Bude se účastnit i Šablon II — bude opět využito na speciální
pedagožku, jelikož se ukázalo jako nesmírně přínosné a školka získala velmi kvalitní
spec. Pedagožku
Proběhla kontrola ČŠI (česká školní inspekce), která měla potěšující výsledky.
Na základě kontroly byl osloven zastupující ředitel p. Ptáčník a navázal spolupráci
s institutem NIDV, kde vykonává tutorá élerningových kurzů.
MŠ má novou čast vzdělávacího programu, který zahrnuje — nový ádáptační program,
grafomotorické vzdělávání, domácí úkoly
Pedagogičtí pracovníci z MŠ absolvovali více než 25 odborných seminářů
Akce a činnosti — MŠ Letců tradičně bude pořádat Jarmark Spolu dětem (přelom
března a dubna), každou středu se ve školce kona jógá pro dospělé 0d 17:30, budou

obnoveny školy V přírodě, proběhlo šetření kulturní úrovně školky, díky spolupráci se
ZOO byla dovezena maketa koně převalského
. Nyní je ve tvorbě dokument — Nejčastěji kladené otázky, bude na stránkách MŠ

5) Aktuální informace ZŠ Albrechtická — K. Přibil
Stále probíhá doplňování pedagogických pracovníků.
Od nového školního roku bude zavedena angličtina od 1. třídy — nepovinně
Byla dovybavena škola — počítače, notebooky a po jarních prázdninách začína
fungovat program Bakaláři (elektronická třídní kniha a elektronické žákovské knížky).
V prvních třídách budou zachovány papírové žákovské.
Probíhá spolupráce s NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) — zaměřeno na
nadané děti.
Jednou měsíčně probíhají setkání ředitele s třídními důvěrníky
2.3.2019 proběhne akce Jitrnice jakou svět neviděl (masopust)
15.3.2019 — den otevřených dveří
1. a 4.4.2019 zápisy do prvních tříd

Paní učitelka _založila na škole pěvecké těleso
zs je také zapojena do dotačního programu Sablony I a bude se zapojovat taktéž do
Sablon II.

6) Aktuální informace SRPŠ — V. Kolaříková
Nová paní předsedkyně se všem zúčastněným členům představila a pohovořila o tom,
jak bych chtěla přiblížit SRPŠ rodičům.
Stále pokračují projekty Kavárna pro rodiče.
11.2. se koná schůze SRPŠ.

7) Aktuální informace Cestička — J. Kulhánková
Cestička bude slavit 10 let svého působení.
Nadále probíhá spolupráce s MŠ

Dalšíjednání komise bude 13.3.2019 od 17:30.

Zapsala: Pavlátová
Příloha: prezenční listina

