
Zápis č. 3 

z jednání školské komise dne 16. 10. 2013 

Přítomni:  O. Charvátová, M. Procházková, S. Boloňský, M. Veselý 

Omluveni: D. Moravcová, M. Špaček, J. Mudra, F. Klíma 
 

Nepřítomni:  Š. Špaček  
 

Program: 

1. Personální změny ve složení školské komise  

2. Dostavba ZŠ Roztoky – informace 

3. Nové oddělení MŠ Přemyslovská - MŠ Lidická  
4. Perspektiva volných kapacit v MŠ pro příští školní rok 
5. Havárie v kotelně ZŠ Žalov 
6. Havárie v MŠ Přemyslovská 
7. Náměty pro rozpočet města 2014 
8. Základní umělecká škola 
9. Různé 

 

Komise se bohužel nesešla v usnášení schopném počtu a jednání proto mělo jen informativní 

a konzultační charakter. 
 

1. Personální změny ve složení školské komise 

Nový člen pan Ing. František Klíma 

Předseda komise Mgr. Stanislav  Boloňský 
 

2. Dostavba ZŠ Roztoky  

Pan Boloňský přítomné informoval o průběhu stavby, která probíhá dle harmonogramu. 

Problém byl se subdodávkou stavby výtahu ve staré budově, místo o prázdninách se těleso 

výtahu staví nyní, takže se bourá za chodu školy (ale mimo vyučování).   

Státní dotace je čerpána ve dvou splátkách, nyní 30 mil. Kč a dalších 19,5 mil. Kč v příštím 

roce.  Výsledek voleb může čerpání dotace zdržet, pokud dojde k rozpočtovému provizoriu.  
 

3. Nové oddělení MŠ Přemyslovská - MŠ Lidická  

Od 1. září je v provozu nová třída o kapacitě 25 dětí v Lidické ulici.  Pronájem je na 14 let, 

náklady byly cca 1 mil. Kč na vnitřní úpravy. Majitel přispěl 150.000 Kč na výtah a nouzové 

schodiště. 
 

4. Perspektiva volných kapacit v MŠ pro příští školní rok 

MŠ Spěšného uvolní 20 míst,                       celková kapacita   59 míst 

MŠ Přemyslovská      30 míst,                       celková kapacita 114 míst 

MŠ Havlíčkova            70 míst,                       celková kapacita 125 míst 

K 1. 9. 2014                120 uvolněných míst, celkem kapacita 298 míst 

 



populační ročník 2008: 129, po 1.8. 2008: 56 narozených dětí 

              „               2009: 137 

              „               2010: 114  

              „               2011: do 30. 6. 61 dětí 

min. předpoklad potřeby je 307 dětí, max. 398 dětí. 

střední odhad: 350 dětí + 10 přistěhovalí = 360 dětí. 

Neuspokojeno zůstane cca 60-65 dětí ve věku 3-3,5 roku. 
 

5. Havárie v kotelně ZŠ Žalov 

V průběhu července vystoupala spodní voda až do kotelny, kde bylo 60 cm vody. První 

vybraná firma byla drahá, navrhovala zřízení nové kotelny v prostorách šaten. Nakonec 

město vypsalo nové poptávkové řízení, ušetřilo se 250.000 Kč, vše se stihlo, kotelna je suchá, 

spodní voda je nepřetržitě odčerpávána čerpadly.  

Kotelna zprovozněna 4. 10. 2013, oficiální předání 10. 10. 2013. 
 

6. Havárie v MŠ Přemyslovská 

O víkendu 12. - 13. 10. 2013 praskla v 1. patře přívodová hadička k záchodové míse. 114 dětí 

dočasně zbaveno možnosti docházky do MŠ. Do týdne bude zprovozněno 1. patro, přízemí 

zatím v nedohlednu. 

Možnost náhradního umístění v MŠ Spěšného (resp. Palackého - Kaštánek) a MŠ Havlíčkova. 
 

7. Náměty pro rozpočet města 2014 

Po dokončení nových objektů školy a hřiště doporučujeme osadit herní prvky pro různé 

věkové kategorie dětí. 
 

8. Základní umělecká škola 

Půdní vestavba s nahrávacím studiem dokončena, příští týden proběhne kolaudace. 

9. Různé 

Paní Procházková upozornila na špatné řešení chodníků  na Přemyslovské ulici, neboť je tím 
značně ohrožena bezpečnost především malých dětí jezdících autobusem do školy a naopak.  
Také nesouhlasí s jednostranným postupem pana Vojtěchovského v Šebkově ulici. 
Navrhuje hledání možností lepší spolupráce města se Sokolem – v obecném zájmu. 
Přechodný nedostatek míst v MŠ řešit využitím některých školních prostor – po dokončení 
dostavby ZŠ Roztoky. 
 
Zapsala: Anna Pösingerová 
 
Ověřil:  Mgr. Stanislav Boloňský, předseda komise 


