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Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – 

svazek obcí 

Veleňská 48, 250 73 Přezletice 

 

Sněm svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn 

Číslo:2 

Datum: 3. 2. 2023 

Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 3. 2. 2023 

Přítomni: Jan Macourek, Norbert Hlaváček, Monika Dragounová-dle prezenční listiny (příloha 

č. 1) 

Předsedá: předseda svazku Jan Macourek 

Hosté: Martin Šidlák, Jan Pňakovič, Marie Melicharová, Michal Příhoda, Eva Bartošová 

Zapisovatel: Šárka Anežka Špírková 

Ověřovatelé zápisu: Norbert Hlaváček, Monika Dragounová 

Způsob hlasování: není-li výslovně uvedeno jinak, vždy veřejně, a to zvednutím ruky 

 

Schválený program: 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Určení osoby zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

3. Dodatek smlouvy o dílo stavba školy 

4. Zřízení příspěvkové organizace školní jídelny 

5. Alternativy výuky 

6. Diskuze, různé 

 

K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení, schválení program 10:03 hodin 

• JM zahájil sněm svazku obcí ve 10:03 hodin 

• JM seznámil přítomné s programem sněmu 

• S ohledem na hosta p. Melicharovou s dítětem se přesouvá bod č. 5. na bod č. 3 a 

tím se posouvají zbylé body 
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závěr: delegáti svazku schvalují program sněmu svazku obcí a přesouvají bod č. 5 Alternativa 

výuky na bod č. 3, bod č.3. Dodatek smlouvy o dílo stavba školy na bod č.4, bod č. 4 Zřízení 

příspěvkové organizace školní jídelny na bod č. 5(schváleno hlasy všech přítomných 

delegátů) 

2. Určení osoby zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

• JM navrhl zapisovatelem Šárku Anežku Špírkovou a ověřovatelem zápisu Moniku 

Dragounovou a Norberta Hlaváčka 

závěr: delegáti svazku schvalují zapisovatele Šárku Anežku Špírkovou a ověřovatelem 

Moniku Dragounovou a Norberta Hlaváčka (schváleno hlasy všech přítomných delegátů) 

3. Alternativy výuky 

• JM seznámil přítomné s dopisem Ing. Marie Melicharové – informace o 

vzdělávacím programu Začít spolu 

• zaslán seznam občanů podporujících tento vzdělávací program 

• požadavek vzniku jedné třídy zřízené dle filozofie tohoto programu 

• host Marie Melicharová jiný styl výuky, samostatná práce dětí, máme 51 podpisů, 

je zájem o moderní výuku, fungovat v moderním prostředí, děti se musí naučit 

spolupracovat, pracovat v týmech 

• JM měl by se tím zabývat ředitel školy, kapacita školy je omezena, nelze zřídit 

samostatnou třídu s tímto programem, tento program v 30 zemích jižní a 

východní Evropy, škola na to není situovaná, práce ve skupinách-mnoho dětí bude 

sedět zády k oknu 

• MD znám systém, funguje v ZŠ Kbely, nemá návaznost na druhý stupeň, není to o 

jedné třídě, nedělá dobře, když je jedna třída jiná, budou dvě první třídy, rádi 

bychom si osvědčili některé postupy z programu Začít spolu, učitelky učí tak, aby 

děti učení bavilo, nechci, aby to byla jedna třída ne v rámci Začít spolu, ale 

konkrétní směry 

• MM kapacita 25 žáků v první třídě je moc 

• MD je mnoho dětí, kteří se hlásí do první třídy, pravděpodobně nebude ani 

možné spravedlivě rozdělit žáky do paralelních tříd, muselo by se pak o tom 

losovat 

• JM je to moderní škola, mnoho rodičů bude chtít se přihlásit k trvalému bydlišti 

• NH do svazku a školy jsme dali skutečně hodně financí, provozování škol a školek 

je opravdu velké, soutěží se ředitel, v prstenci kolem Prahy je vysoký nárůst dětí 

• MM chci, aby to nebyla nalejvárna, jste jako zřizovatel, vy můžete říct, co budete 

chtít po novém řediteli 

• JM není to o škole, ale o přístupu pedagoga, úkolem ředitele je obklopit se 

dobrými pedagogy 

• MD ve druhé třídě je 29 dětí, jsou tam dvě pedagožky a 1 asistent, dělí se na 

skupinky, svazek již nyní doplácí na pedagogy, není to jednoduché 
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• MM ZŠ Kbely mají asistenta na kterého se skládají rodiče 

• TŘ učili jsme se běžným stylem, určitě nás to netraumatizovalo, sedíme ve 

funkcích, pracujeme ve firmách, nejsme proti novým metodám, většina rodičů 

očekává klasické uplatnění na trhu práce pro své děti, je to věc ředitele školy, 

nechceme o tom rozhodovat, jedině můžeme říct novému řediteli, že je tato 

možnost 

• JM ve Kbelích je již třetí ředitel za posledních 6 let 

• MD první výstup z naší školy je u páté třídy, třetina dětí se dostala na gymnázium 

• MŠ pokud budou třídy po 15 až 20 děti – nebudou uspokojeni občané našich obcí 

• MM můžete naznačit novému řediteli o nových alternativách výuky 

• NH v rámci běžného rozpočtu má ředitel obrovský prostor pro alternativní výuku 

• EB takový projekt vyžaduje spolupráci rodičů, musí se rodiče věnovat dítěti 

• MD pokud bude nový ředitel, mohl by se s vámi sejít a probrat možnost nové 

výuky 

• MP mé dítě chodí do ZŠ Kbely, učí se prezentovat, výukový program je výborný 

• JM škola je veliká, velké prostory, spousta kroužků 

• NH má dcera chodila do naší školy, je to vše na řediteli, není to soukromá škola, 

obec nemá s jinou školou smlouvu, není na výběr, děláme vše proto, aby škola 

byla kvalitní, vždy bude část rodičů nespokojena se směřováním výuky 

• JM jsem se stávající výukou spokojen 

• MP je to o hledání cesty 

• NH ředitel by se měl setkávat s rodiči  

• MD byl vznesen požadavek otevřít sedmou třídu 

• MD vetší finanční náročnost akcí, postupně zájem opadá ze stran rodičů, je 

nepřijatelné, aby program měla jedna třída, nový ředitel nastoupí v dubnu, 

personál stávající školy se bude přesouvat do nové budovy 

• JP mé děti chodily do školy do Prahy a nyní chodí do ZŠ Radonice a je to 

nesrovnatelné-jiný přístup učitelů, nesrovnatelně lepší, není to o konceptu výuky, 

je to o přístupu učitele 

• MM určitě je to o přístupu učitele 

závěr: delegáti svazku berou na vědomí informace o alternativách výuky a konstatují, že 

způsob směru výuky bude v plné kompetenci nového ředitele ZŠ a že mu bude předán 

otevřený dopis (schváleno hlasy všech přítomných delegátů) 

Příloha: Otevřený dopis zřizovateli 

4. Dodatek smlouvy o dílo stavba školy 

• JM seznámil přítomné s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2102100 Svazková 

škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn-svazek obcí, navazující a související veřejná 

infastruktura se společností S-A-P, se sídlem Koželužská 2246/5, Praha 8 

• 26 změnových listů 
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• Doplnění obložení atiky, doplnění podpůrné konstrukce pod VZT jednotky, 

odpočet žaluzií SO 102, požární předěl mezi SO 101 a SO 102, úprava akustických 

podhledů, betonová lavice 3NP, změna Gastro SO 103, VZT strop SO 103, změny 

SO 103 stavební část, požární ucpávky, přístřešek mezi SO 101 a SO 102 ocelová 

konstrukce, poklopy retenční nádrž, oplocení, úpravy povrchů a soklů SO 103, 

zabetonování nepožárních prostupů, úpravy elektro, navýšení množství XPS 

obvodového soklu, zpevněné plochy  změna provedení zábradlí CHUC schodišť, 

zásyp severovýchodní školní park, provizorní plocha pro otáčení aut-

východozápadní komunikace, sportovní povrch mezi tělocvičnou, panikové 

hrazdy-chybějící stěna AD 13, jádrové vrtání, finální úprava stěn sociální zařízení, 

doplnění ZTI kuchyňky, úprava a doplnění VZT 

• MŠ je za to někdo odpovědný, že je tolik vícenákladů 

• JM když nedají projektanti nějakou věc do projektu, nemají za to odpovědnost 

• NH vypracování smlouvy bylo vysoce nákladné 

• TŘ vše se zjistí až při stavbě, jsou to spíše provozní věci 

• JM spousta položek se škrtla a některé přibyly 

• NH nelíbí se mi to, beru vysvětlení od JM, příště abychom nedávali tolik financí do 

právních služeb, navýší se příspěvek obce, máme tedy dost času na rozpočtové 

opatření 

závěr: delegáti svazku schvalují Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2102100 Svazková škola 

Přezletice, Podolanka, Jenštejn-svazek obcí se společností S-A-P, se sídlem Koželužská 

2246/5, Praha 8 a pověřují předsedu svazku podpisem smlouvy s podmínkou podpisu po 

schválení poskytovatele dotace (schváleno hlasy všech přítomných). 

Příloha: Dodatek č.2 

5. Zřízení příspěvkové organizace školní jídelny 

• JM seznámil přítomné s návrhem Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní 

jídelna ZŠ Panská pole 

• Hosté p. Bartošová firma Atlas Audit 

• NH chceme navrhnou variantu externí firmy, chybí nám porovnání varianty 

• JP nabídky dvou subjektů externích firem, odevzdáme klíče subjektu, subjekt platí 

nájem, z každého extra jídla se vrátí část škole, externí firma má své vlastní 

pracovníky, na školském stravování se nedá vydělat 

• JP edukace školního stravování, subjekt v lehkém zisku, nevydělává, dostane 

peníze od rodičů, od státu,  

• JP to co nabízí komerční subjekt, zajistí stravování na klíč, jak budete řešit, když 

budou dva pracovníci nemocní 

• NH je potřeba pozvat zástupce soukromé firmy 

• JM 120.000Kč je plánovaná spotřeba elektřiny školní jídelny za rok 

• TŘ nepřipustím, aby šel do školy komerční subjekt 
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• NH25 dní se bavíme o tom, co my jsme sehnali za týden, mohly se poptat firmy 

před měsícem 

• NH nic si nenahrávám, JM mne nařkl 

• EB bude se vařit 450 jídel, co bude platit firma-jen 10.000 nájem, náklady na 

energie, vybavení kuchyně, topení, voda 

• JP pozveme si zástupce firmy, zřizovatel zabezpečí jídelnu, kuchyň, jsou ochotni 

koupit i zařízení-talíře atd, odevzdá se kuchyň na klíč, investice další nejsou, jsou 

připraveni se podílet na chodu jídelny, z každé prodané porce 10-15 Kč – cca 550 

tis. ročně, na konci roku jsme v plusu, svazek zaplatí komplet energie 

• JM To snad ne! 

• EB tabulka je hrubý nástřel nákladů, musíte si říct, kolik jídel se bude vařit, je to 

velký rozdíl, je to pracovní verze, nemůžeme to brát jako něco podstatného, jak 

zajistíte kvalitu stravování 

• NH firma vaří pro 180 škol v republice 

• TŘ já jsem zásadně proti 

• JM pokud něco chci, mám aktivně konat 

• NH nikdy nebylo na sněmu prezentováno, že se bude budovat příspěvková 

organizace školní jídelny 

• JP máme nabídku firmy Aramark, máme otevřenou komunikaci s dalším 

subjektem – nabídka prezentace od firem 

• JM v prosinci vznikl názor, že se má vybudovat příspěvková organizace, proč jste 

nepřišli s nějakou nabídkou 

• JM je vše jen o tom, zda se má zřídit příspěvková organizace, nebo má zůstat pod 

školou 

• MD ptala jsem se bývalého brandýského ředitele, nedoporučil pronajmout jídelnu 

firmě, ztrácí se kontrola nad kvalitou a provozem, asi se vám to nelíbí po 

ekonomické stránce, znám pana Šmerdu již spoustu let, jsem ráda, že ho můžeme 

získat jako hlavního kuchaře, jeho práci znám, odmítnout hned na začátku 

kvalitního pracovníka je škoda 

• NH chtěli jsme zodpovědně porovnat všechny varianty, jak provozovat školní 

jídelnu, jako řádný hospodář, pokud pod školou jsou tabulkové platy 

• JM bavíme se jen o kvalitě, tabulky o možných nákladech na žádost Jenštejna 

• NH schvalujeme černou díru, tabulka o nákladech je k ničemu 

• JM jedná se nám o VHČ, pokud bude ve ztrátě po prvním roce, zruší se 

příspěvková organizace 

• NH žádám o pojistku pro Jenštejn, návrh do stanov   

• TŘ jakékoliv jednohlasné hlasování jde proti demokratickým principům, každý 

máme jeden hlas, musí být nadpoloviční většina, postupně přispíváme finančními 

prostředky, pokud příspěvková organizace nebude vydělávat, stejně zanikne 

• EB rozpočet schvaluje zřizovatel 
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• NH ve stanovách je, že stanovy musí měnit všechny tři obce 

• JP jen jsem chtěl říci, že existuje koncept, který by mohl fungovat, můžeme si 

pozvat představitele firem, chystám se do školní jídelny v Lysé n/L, která má 

externí firmu 

• EB chtěla bych vědět názory rodičů jejichž dětem vaří externí firmy, názory 

ředitele škol a školek, těch se zeptejte, soukromá firma se bude prezent jinak 

• JM nepoptal jsem variantu externích firem, nikde nebylo o podobném uvažováno, 

již není čas, je nutno dnes rozhodnout, na vyřešení byl další měsíc 

• JP kde berete předsudky, že firma nefunguje, jsme v časovém tlaku, jsem ve 

finančním výboru, pokud se rozhodneme o firmě, může se vařit od 1.6.2023 

• MŠ nikdy jsme neřekli, že se to předá externí firmě, není to náš návrh, jenom jsme 

chtěli se o tom pobavit, jen nás soustavně urážíte, jde nám o to, kolik to obce 

bude stát 

• JM na vašem zastupitelstvu jsem řekl, že nepřevýší náklady jídelny náklady 

ostatních jídelen 

• EB musíte si říci, pro kolik lidí budete vařit, čím více jídel, tím větší zisk 

• JM naše školka bude odebírat obědy, přidaná hodnota pro všechny obyvatele 

našich obcí 

• TŘ na VHČ bude přispívat jen ten z obcí, který bude využívat služby 

• NH neřekli jsme, že nebudeme využívat služby, ředitelka naší školky je se stávající 

firmou spokojena 

• JP nemáme jistotu kvality nového subjektu, ověříme a pak možná přestoupíme se 

školkou 

• NH podporujeme firmy, které sídlí v naší obci 

• NH navrhl, aby příspěvek zřizovatele na účetní rok 2023 byl ve výši maximálně 1,2 

mil. Kč a na jeho případném navýšení se musí shodnout jednomyslně delegáti 

svazku  

• NH dále navrhl, aby o výši příspěvku zřizovatele na všechny následující účetní roky 

musí rozhodnout jednomyslně delegáti svazku, body budou zapracovány do 

Zřizovací listiny příspěvkové organizace školní jídelny 

závěr: delegáti svazku  
I. souhlasí s tím, aby příspěvek zřizovatele na účetní rok 2023 byl ve výši maximálně 

1, 2 mil. Kč a na jeho případném navýšení se musí shodnout jednomyslně delegáti 
svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí na zasedání sněmu 
delegátů (pro NH, proti MD, TŘ-neschváleno) 

II. souhlasí s tím, aby o výši příspěvku zřizovatele na všechny následující účetní roky 
(počínaje účetním rokem 2024) musí rozhodnout jednomyslně delegáti svazku obcí 
Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí na zasedání sněmu delegátů, přičemž 
budou tyto dva body zapracovány do Zřizovací listiny příspěvkové organizace (pro 
NH, proti MD, TŘ-neschváleno), 
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III. rozhodují o zřízení příspěvkové organizace školní jídelny s názvem Školní jídelna ZŠ 
Panská pole, se sídlem Veleňská 48, 250 73 Přezletice, schvaluje znění zřizovací 
listiny příspěvkové organizace Školní jídelna ZŠ Panská pole, a pověřuje předsedu 
svazku k podpisu zřizovací listiny a souvisejícím právním jednáním(pro MD, TŘ, 
proti NH-schváleno). 

Příloha: Návrh zřizovací listiny školní jídelna    

6. Diskuze různé 

• NH vyzývá předsedu svazku obcí, pana Macourka, aby předložil do jednoho 

měsíce předpokládaný rozpočet fungování školy, a to jak v tomto roce, tak i 

následujících letech, a to včetně nákladů, které budou odpovídat konkrétní obci 

• MD slavnostní otevření školy-navrhuji pondělí 4.9.2023-občerstvení, vystoupení 

dětí 

 

Ukončeno v 12:00hodin 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Dodatek č. 2 

3. Návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace školní jídelny 

4. Otevřený dopis zřizovateli 

 

 

Podpisy: 

 

   

Šárka Anežka Špírková 

zapisovatelka 

 Monika Dragounová 

ověřovatel 

 

   

  Norbert Hlaváček 

ověřovatel 

 

Jan Macourek 

předseda svazku 
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