Zápis z komise školství ze dne 27. 3. 2019
1.

Zahájení komise – předseda komise pan Oto Šorna zahájil komisi přivítáním účastníků.

Program komise – předseda komise zopakoval navržený program komise, kde vyzdvihl zejména bod 2
- týkající se předešlé schůzky členů komise na školní zahradě školy, bod 4 – téma „Co se nám nedaří a
jak to posunout dál“, bod 6 – organizační záležitosti termínu příštích komisí a bod 7 – akci „Vypusťte
šakala“.

2. Zahrada školy
Zvýšení kapacity školy
Paní místostarostka Ivana Šestáková informovala o již dříve vypracovaném posudku stavu statiky
školy, ze kterého vyplývá, že přístavba pater není možná. Paní místostarostka zadala další studii
statiky školy a výsledné stanovisko zatím ještě není k dispozici.
Paní místostarostka rovněž informovala o zadání nové demografické studie, o její aktualizaci právě
prioritně v oblasti školství, jelikož žádost o navýšení kapacity školy je nutné podat do června.
Okolí školní budovy
Pan ředitel Přibil informoval o plánovaných stavbách na pozemku školy a dalších úpravách stávajících
prvků.
Altánek – stavba před hlavním vchodem do staré budovy, zejména k dispozici čekajícím rodičům.
Návrh altánku je již k dispozici, momentálně probíhá výběrové řízení na dodavatele.
Venkovní třída – lehká stavba k venkovní výuce, návrh je již k dispozici a také probíhá výběrové řízení
na dodavatele. Zatím vznikne základní konstrukce, se kterou bude dál možné pracovat.
Dodělávky na nové školní zahradě – certifikace prvků, počítá se s tím, že kameny, stoly a šiška
projdou certifikací a proutěný hrad neprojde. Dodělání certifikace probíhá ve spolupráci se SRPŠ,
který na certifikaci vydá 20 tis Kč. V otázce zpevnění mlatu je potřeba se ještě domluvit s paní
Kozovou. Pan ředitel se spojí s p. K. a domluví postup certifikace. Prioritou je dokončení a
zpřístupnění stávajících prvků a pak teprve se budou řešit další kroky. Členové komise souhlasili se
zastavením realizace dalších prvků, dokud nebude dokončena certifikace prvků stávajících.
Na 12. 4. je domluvena brigáda rodičů za účelem drobné údržby prvků – zabroušení stolů a zbavení
ostrých hran, doplnění písku. Pro brigádu bude vypůjčen válec.
Pan ředitel Přibil dále informoval o svých prohlídkách jiných školních zahrad, kde se inspiroval
především výukovými zahradami.

3. Co se kde dělo?
Mš Albrechtická
Došlo k sepsání podkladů pro přijímání dětí do MŠ. Dále byla přijata nová paní učitelka na ¾
úvazku.
Akce: Přehlídka v Gongu, Ekologický program „Bylo jedno město“ týkající se klimatických změn,
vystoupení v rámci MDŽ v domě seniorů, vynášení Morany na přivítání jara (podpora tradic,
soutěže atp.). 25. 3. proběhlo spaní v MŠ v rámci akce Noc s Andersenem. Recyklohraní – sběr
drobného elektra. 10. 4. proběhne Den otevřených dveří.
Dotace: Mš bohužel nedostala peníze z dotačního programu Praha pól růstu. Bude se připravovat
na další výzvu a využije stávajících zkušeností s podáním žádosti – do března 2020. Projekt a
výstavbu dopravního hřiště si MŠ bude hradit sama.
Kontrola herních prvků na zahradě MŠ je každoročně prováděna firmou Sportservis. Některé
prvky pravděpodobně již neprojdou kontrolou. Snaha MŠ alespoň některé prvky zachovat, aby na
zahradě něco pro děti bylo. Na podzim dojde pak ještě k dokoupení dvou prvků. Na 1 prvek bude
využit výtěžek z vánoční sbírky a jarmarků.
Co se nepodařilo bod 4 programu): Nepodařilo se získat dotaci na renovaci zahrady školky.

Cobydup
Akce: Masopust – cca 1000 lidí; bazárek dětského oblečení a SWAP – zbytky z obou akcí byly
nabídnuty matkám v nouzi; Vláčkohraní – kde 2x došlo k vykradení kasy. V květnu se chystá závod
kol a koloběžek.
Příprava příměstských táborů, je zaplněno 5 týdnů.
Dotace a granty: Magistrát Hl. m. P – stále čekají na výsledek, zažádáno na 5 akcí; MPSV –
zažádáno na akce „Co dělat když?“ – získali finance, jedná se o anonymní právní a rodinnou
poradnu, které jsou velmi využívané; Mč Praha 19 – žádost na provoz a účetní.
Co se nepodařilo (bod 4 programu):

Cestička
Objevování jarní přírody po zimním klidu.
Akce: V únoru proběhla akce „Týden v maskách“ v rámci tradičního masopustu. Dále návštěvy
muzeí a galerií v Praze, výlet do Neratovic. 8. 4. Den otevřených dveří; 29. 4. Zápis na další školní
rok; Velikonoční slavnost; účast na celorepublikové akci Ukliďme Česko.
Příprava 6 týdnů příměstských táborů – téměř všechna místa už jsou zaplněna. Příprava letního
pobytového tábora v Orlických horách.
Dotace a granty: Magistrát hl. m. P. – zatím není znám výsledek; Mč Praha 19 – poděkování za
získanou podporu na chod Cestičky.

V současné době je kapacita lesního klubu naplněna, velké množství zájemců o příští školní rok.
Probíhá příprava zápisu na další školní rok.
Co se nepodařilo bod 4 programu): Nepodařilo se získat finanční zdroje ze sponzorství či více
grantů.

MŠ Letců
Dokumentace pro předškolní vzdělávání - kritéria stejná jako loni.
Akce: 15. 4. Den otevřených dveří; proběhly 2 přednášky pro rodiče; návštěva ZŠ – 1. třídy a 0.
ročníku; v únoru proběhl Karneval; návštěva Planetária; Ponožkový den; Jarní jarmark 27. – 28. 3;
Kbely TV - Z vlnky ke klubíčku; změna místa i termínu ŠVP; zdravotní prohlídky zaměstnanců.
Co se nepodařilo ( bod 4 programu):

ZŠ Kbely
Zápis – nově možnost elektronického přihlášení na zápis (den a čas), což je velmi vítáno rodiči.
Kritéria k zápisu jsou na webu školy. Zápis proběhne 1. a 2. 4., očekáváno je cca 130 dětí.
Den otevřených dveří – zúčastnilo se cca 600 lidí.
0 ročník – bude otevřen, pokud bude dostatek dětí. Zvažuje se zavedení smlouvy pro rodiče, aby
přihlášení vnímali více závazně.
Děti hlásící se na gymnázia – 29 dětí z 5. tří a 11 dětí ze 7. tříd. Zůstane tak hodně dětí ve škole,
z čehož můžou plynout následné problémy.
Nedostatečná kapacity myčky nádobí na nové budově a následné vznikající problémy z toho
plynoucí. Momentálně se hledají řešení situace. Žádost na Mč o pomoc s řešením nedostatečné
kapacity myčky.
Proběhlo zajištění personálu do 1. tříd. Někteří učitelé chtějí pokračovat i po 3. třídě.
Učitelé projevili zájem o vedení kroužků v příštím školním roce.
Ve škole funguje speciální pedagog a sociální pedagog – rodiče se chodí radit i s osobními a
rodinnými věcmi.
Paní místostarostka Šestáková zažádala Magistrán Hl. m. Prahy o městské byty, aby bylo možné
podpořit pedagogický sbor.
Co se nepodařilo (bod 4 programu): Bylo nutné odvolat dva třídní učitele, ze 7A a 8A (důvod je
nedostatečná práce s kolektivem). Pozitivní reakce rodičů.

SRPŠ
Byl schválen rozpočet, garanti projektů byli informováni.
Rodičovská kavárna – proběhly 2 kavárny související s projektem Začít spolu.
Jazykové kurzy pro rodiče – angličtina, němčina a španělština pro děti a dospělé.
Představení SRPŠ prvňáčkům.
Optimalizace vybírání peněz na párové učitele probíhá ve spolupráci s třídními učiteli.
Co se nepodařilo ( bod 4 programu ):

Mč Praha 19
Byl schválen rozpočet na rok 2019.
Příspěvky pro neziskový sektor jsou podobné jako v loňském roce.
Jednání s náměstkem pro finance týkající se tělocvičny a knihovny. Apel na dofinancování
tělocvičny a rozhodnutí, zda se knihovna bude stavět či ne.
Snaha o dokončení tělocvičny a zdravotního střediska.
Vládní čtvrť v Letňanech – výhody pro Kbely?

Šakal
Po rušení areálu v Hostivaři je k dispozici doskočiště pro skok vysoký. Je možné ho využít pro
potřeby školy a postavit ho na pozemek školy.
14. 4. proběhne akce Vypusťte šakala. Žádost, zda by ředitelé MŠ a ZŠ mohli předat ceny
vítězům.

Organizace dalších setkávání komise - ze společné debaty o možnostech členů komise školství
vzešel návrh dalšího setkání na středu 15. 5. v 17.30 hod.

Zápis vyhotovila: Jana Kulhánková

