
ZÁPIS 

z jednání školské komise RM Roztoky 

dne 6. 6. 2018 

Přítomni: D. Caislová, St. Bolońský, M. Krátká, B. Olejníková, Š. Urbanovská, 

                j.h. M. Šlancarová, místostarostka, K. Vonková, MÚ 

Omluveny: Vl. Drdová, P. Kazdová 

 

Jednání řídila předsedkyně ŠK D. Caislová. 

 

Program: 

1) Informační blok pí. místostarostky M. Šlancarové 

Postup přípravných prací na nové škole v Žalově (VTP). 

Předběžné investiční náklady činí dle projektu bez tělocvičny 132 mil. Kč. 

Lze předpokládat, že vysoutěžená realizační cena bude nižší. 

Město získalo stát. dotaci ve výši 56 mil. Kč.  

 

2) Informace o průběhu jednání pracovní komise pro novou školu dne 29. 5. 2018 

Členy komise informoval St. Boloňský 

Všechny připomínky k projektu školy byly dle sdělení P. Skřivana (SRM MÚ) zapracovány. 

Tělocvična bude napojena na školní objekt na úrovni 2. NP spojovacím krčkem. 

Harmonogram realizace: 

07/2018 – příprava podmínek veřejné soutěže na dodavatele stavby 

08/2018 – schválení podmínek RM a vyhlášení soutěže 

09/2018 vyhodnocení soutěže a podpis smlouvy s dodavatelem 

10/2018 – v ideálním případě zahájení stavby 

Doba výstavby cca 14 měsíců. 

Termín uvedení do provozu 09/2020 se jeví jako reálný – za předpokladu, že nedojde k průtahům z 

důvodu odvolání či zásahu vyšší moci. 

 

3) Perspektiva roztockého školství 

M. Šlancarová informovala o činnosti nové pracovní skupiny, zabývající se optimalizací struktury 

roztockého školství a hledáním možností (ve spolupráci s urbanisty) výstavby další nové školy 

(mimo VTP Žalov). 

Červnové ZM by mělo rozhodnout o dílčích opatření ke zlepšení kapacity školy – viz pevný 

čtyřtřídní pavilon nebo mobilní kontejnerové objekty. Finální návrh zatím není zpracován, je třeba 

vyhodnotit všechna vstupní data. 

K dalšímu rozvoji roztockého školství se připravuje dvojí setkání s veřejností, patrně v 09/2018 a 

11/2018. Mělo by zmapovat pohled (odborné i široké) veřejnosti na další směřování základní školy 

a její případnou specializaci.  Výstupem bude SWOT analýza zpracovaná odbornou firmou. 

 

4) Diskuse 

M. Krátká upozornila na budoucí problémy obří základní školy – Roztoky + Žalov (stará budova) + 

nový Žalov (VTP), a to zejména z hlediska řízení a doporučila hledat řešení rozdělením na dva 

školské subjekty. 

Tato možnost naráží na problém závazných podmínek dotace. 

 

5) Termín příštího jednání komise 

Bylo dohodnuto, že komise bude svolána po prázdninách v září 2018. 

 

Zapsal: St. Boloňský 

Ověřila: K. Vonková 

 



 

 


