
Zápis č. 1/2017 

z jednání školské komise dne 13.3.2017 

 
Přítomni:  D. Caislová, P. Kazdová, V. Drdová, B. Olejníková, Š. Urbanovská, S. Mádlová, J. 

Chržová, S. Boloňský 

Host: ředitelka MŠ Spěšného – J. Kellerová 

Zapisovatelka: A. Pösingerová 
 

Jednání řídila předsedkyně komise D. Caislová 
 

Program: 

1. Informace paní ředitelky MŠ ke stavbě nových prostor pro MŠ 

2. Návrh otázek k výstavbě nové budovy ZŠ 

3. Informace k novele školského zákona  
 

1. 

Pan Boloňský vyzval paní ředitelku, aby členy komise informovala o tom, v jaké fázi se 

nachází výstavba nových prostor MŠ. 

Paní ředitelka sdělila, že dřevostavba s jednou třídou pro 25 dětí v Palackého ulici by měla být 

předána k 30.6.2017 a otevřena od září 2017. Na vybavení paní ředitelka obdrží z rozpočtu 

města 400.000 Kč.  Provoz je personálně zajistěn. 

Další dvě nové třídy pro 39 dětí vzniknou na pozemku č. 116 v areálu u pana Durdoně a zde 

je také plánováno otevření od září 2017. Na vybavení těchto prostor je vyčleněno 1.000.000 

Kč. Nemá však bližší informace o průběhu výstavby. Personálně dosud nezajištěno. 

Paní ředitelka také informovala o plánované rekonstrukci současné jídelny MŠ ve Spěšného 

ulici, která proběhne v době letních prázdnin. Má obavy z toho, že i když se zvýší kapacita 

jídelny, nebude reálné, aby se v jídelně stihly vystřídat děti ze všech tříd. Pak by se musel 

některý z těchto dvou objektů zavážet obědy, a to by přineslo další náklady navíc.  
 

Školská komise doporučuje, aby ředitelka MŠ Spěšného byla průběžně informována o 

průběhu staveb všech tří nových oddělení MŠ.    
 

2. 

Dne 22.3.2017 se uskuteční schůzka školské rady se zástupci vedení města, školy a firmy 

Trigema. Na programu bude informace o projektu a výstavbě nové školy v Žalově a 

zodpovězení otázek předložených odbory ZŠ Roztoky. Školská komise byla vedením města 

vyzvána k sepsání případných otázek:  

-  Jaké krizové řešení má město a škola připravené, pokud kapacita současné ZŠ již nebude 

stačit a nová budova ZŠ nebude ještě postavena? 

-  Jak bude vyřešena doprava dětí ke škole? Je tím myšlen plynulý příjezd dětí vozidly s 

ohledem na příjezdovou komunikaci Přemyslovská. 

- Jak je zajištěno financování výstavby? 

- Existuje harmonogram výstavby nového areálu? 
 

3.  

Paní Pösingerová rozeslala členům komise e-mailem soupis důležitých změn týkajících se MŠ 

podle novely školského zákona č. 178/2016. Soupis přílohou zápisu. 

 

Příští jednání školské komise se uskuteční v pondělí 10.4.2017 od 18.15 hod. v knihovně. 

 

 

Ověřil: S. Boloňský 


