
 
Zápis č. 3 z jednání školské komise dne 21.3.2011 

 
 
Přítomni:  R. Pejša, O. Charvátová, D. Moravcová, I. Pařízková , Š. Špaček, S. Boloňský,  
       M. Špaček, M. Procházková 
 
Omluveni:  J. Mudra 
 
Program: 
 

• Kritéria MŠ 
• Dostavba ZŠ 
• Různé 
  

1. 
 
R. Pejša krátce informoval o své účasti na jednání RM při projednávání kritérií příjímání dětí 
do MŠ. RM kritéria trochu upravila a bod 2  změnila na trvalý pobyt dítěte a jednoho z rodičů.   
Dále bude ve spolupráci s  ředitelkami MŠ řešeno zveřejňování či nahlížení do seznamu 
přijatých dětí, aby toto nebylo právně napadnutelné. 
 
2. 
 
Dalším bodem byla diskuse ohledně dostavby školy 
  

- Pan Pejša informoval o tom, že RM bude na svém dalším jednání schvalovat úspornou 
variantu. Jedná se o kompromis, který vychází z finančních možností města a 
kompromis, vycházející z požadavků vedení ZŠ 

- Tato varianta řeší navýšení kapacity o 8–9 kmenových tříd, počítačovou učebnu, 
multifunkční místnost. Také počítá s kabinety pro učitele a především i s velkou 
tělocvičnou a gymnastickým sálem 

- Nyní je důležité, aby ZM odložilo předchozí projekt a dalo zelenou úsporné variantě 
- Když tato situace nastane, je reálné, aby byla výstavba zahájena v květnu/červnu 

2012, tak, aby se podařilo kapacitně řešit již první krizový rok 2012/2013. Zároveň se 
reálně uvažuje o možnosti realizace půdní vestavby do křídla budovy ZŠ, kde by tak 
vznikly dvě učebny. Toto zatím není započítáno do návrhu úsporného projektu, ale 
s přizvanými odborníky se i o této možnosti vede diskuse, zejména s ohledem na 
technické řešení 

- Paní Moravcová je toho názoru, že plánovaný malý sál (gymnastický sál) by následně 
bylo možné využívat i pro potřeby umělecké školy, neboť i ta bojuje s nedostatečnými 
prostory. Sál by měl mít dobrou akustiku, menší rozebíratelné podium, měl by být 
ozvučený a tedy flexibilně přizpůsobitelný nejen pro sportovní využití 

- Paní Procházkovou zajímalo, zda školní jídelna s hlavní budovou budou propojeny. 
Zatím se s tím nepočítá, protože město získalo dotační titul na její zateplení, z čehož 
však vyplývá, že pokud se zateplení bude realizovat, tak následně je nutné dodržet 
pravidla pro udělení dotace - a sedm let se pak s budovou nesmí nic dělat. Paní 
Procházková proto navrhla, aby se už dopředu přemýšlelo, co vše by mohlo být 
v budoucnu potřeba, aby třeba právě po uplynutí sedmi let se dala propojit jídelna 
s novou přístavbou. 

 
3. 



Paní Moravcová (zástupkyně ředitelky ZŠ Roztoky) předložila členům komise 
k nahlédnutí statistické i grafické výstupy (ověřené výsledky) z tzv. Scio testů určených 
pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, které poskytují vedení školy možnost kvalitativního srovnání s 
jinými školami v příslušných předmětech: český jazyk, matematika, anglický jazyk. 
Výsledky testů jsou celkově vysoce nadprůměrné a hodnocení školy je z hlediska jejího 
srovnání s dalšími zúčastněnými školami velice pozitivní, což ukazuje na skutečnost, že 
po odborné pedagogické a didaktické stránce se roztocká ZŠ může rozhodně srovnávat s 
předními pražskými školami (výsledky jsou zveřejněny pro zájemce na webu ZŠ Roztoky: 
www.zsroztoky.cz)  

 
Výsledky testů: 
 
9. třídy  ČJ:   průměrné hodnocení – ½ škol měla lepší výsledky 

Matematika:  nadprůměrné hodnocení – lepší výsledky než 80% škol 
 
5. třídy  ČJ:   výsledky špičkové – mezi 10% nejúspěšnějších škol  

Matematika: výsledky špičkové – mezi 10% nejúspěšnějších škol 
 

 
 

Další schůzka školské komise bude domluvena telefonicky 
 
 
Zapsala: Anna Pösingerová 
Zkontroloval: R. Pejša 
 
V Roztokách dne 28.3.2011 


