
Zápis z jednání školské komise dne 24.5.2011 
 

Přítomni: R. Pejša, S. Boloňský, O. Charvátová, I. Pařízková, M. Moravcová 
 

Omluveni: J. Mudra, M. Procházková 

 

 

Program: 

 1.  Revitalizace dětského hřiště 

2.  Přijímací řízení MŠ 

3. Základní škola 

 

 

1. 

Školská komise byla vedením města požádána o vyjádření stanoviska k revitalizaci dětského 

hřiště v ulici Obránců míru.  
 

Školská komise je toho názoru, že stávající dětské hřiště vyhovuje kapacitou, jeho provozní 

náklady nejsou nijak vysoké, vybavení je plně funkční a patří k nejmodernějším ve městě. 

Naopak multifunkční centrum si vyžádá nemalé investice v odvětví, jehož návratnost je 

diskutabilní. Podobné centrum by případně mělo být vybudováno v té části města, kde 

podobná infrastruktura zcela chybí. Z návrhu není zřejmé, zda nově vybudovaný komplex 

bude provozován na ryze komerční bázi nebo zda předpokládá finanční spoluúčast v podobě 

dotací z rozpočtu města. 
 

Vzhledem k tomu, že členům komise nebyla předložena jiná a podrobnější dokumentace 

kromě velice stručné důvodové zprávy a vyčíslení nákladů na pořízení a provoz 

současného dětského hřiště, vyjádřila školská komise k tomuto záměru negativní 

stanovisko především s ohledem na nedostatečnou dokumentaci. 

 

 

2. 

Následovala dlouhá diskuze k již proběhlým přijímacím řízením v mateřských školách.  

Nová zjednodušená kritéria byla rodiči přijata pozitivně. 

- Paní Pařízková informovala o tom, že se k ní doneslo mnoho stížností na MŠ ve 

Spěšného ulici. Týkaly se především proběhlého přijímacího řízení, neboť paní 

ředitelka Smržová teprve v až den zápisu změnila kritéria, přesněji řečeno rozšířila je 

o kritérium zohlednění přednostního přijetí sourozence dítěte, které již MŠ navštěvuje. 

A tuto skutečnost někteří rodiče zjistili až při obdržení rozhodnutí o nepřijetí, kdy 

jejich dítě nebylo přijato právě z důvodu tohoto dodatečného kritéria.   

- Další stížnosti se týkají i sponzorských darů, které jsou v této MŠ požadovány. 

- Členové komise se shodli na tom, že je třeba tyto negativní podněty získat  přímo od 

rodičů, pak je možné v této věci činit další roky. To znamená dát rodičům prostor 

k vyjádření např.  na jednání školské komise, nebo mít jejich písemné vyjádření.  

- Pokud dvě ředitelky MŠ respektují doporučená kritéria a jedna ředitelka MŠ ne, tak to 

něco signalizuje, je to nestandardní postup. 

 

3.  

Pan Boloňský podal nové informace o půdní vestavbě v ZŠ. Jednalo by se o pomocnou 

variantu, která by řešila takové  překlenovací období, kdy kapacita školy bude naplněna a 

přestavba školy ještě nebude skončena. Bohužel se ale statici jednoznačně vyjádřili, že půdní 



vestavba není přípustná. A není to možné ani při půdní vestavbě nad křídlem školy (ne nad 

hlavní budovou) a s odlehčenou střechou. Dále se však hledají možnosti, jak by tato půdní 

rekonstrukce byla realizovatelná.  

 

Paní Moravcová sdělila, že škola stále hledá nové prostory pro výuku. S Roztočem nyní 

jednají o předčasné ukončení nájemní smlouvy (smlouva končí až v roce 2015), ale jednání se 

zatím nevyvíjí příliš úspěšně. Proto se plánuje přestavba gymnastického sálu a chodby na 

učebny  v budově školní jídelny. 

 

 

 

 

Příští schůzka školské komise se bude konat v úterý 21.6.2011 od 18.00 

v zasedací místnosti MěÚ. 
 

 

Zapsala: Anna Pösingerová 

Zkontroloval: 

 

Dne: 

 

 

 


