
ZÁPIS č. 1 
z jednání školské komise dne 6.12.2022 

 
Přítomni: Zuzana Sýkorová, Jaromír Beran, Monika Bromovská, Dagmar Caislová, František Adam 
Jedlička, Emilie Trakalová, Tomáš Treichel. 

Omluveni: Iva Bartizalová, Martin Čech 

Hosté: --- 

Tajemník komise: Jana Burešová 

 
Program: 

1. Zahájení - přivítání nových členů 
2. Kontrola úkolů 
3. Vymezení kompetencí 
4. Plán činnosti komise na rok 2023  
5. Aktuální informace ze školství  
6. Diskuze a různé 

 
ad 1)  
Předsedkyně komise p. Sýkorová shledala, že je Školská komise (dále jen ŠK) usnášeníschopná 
a zahájila zasedání. V úvodu přivítala přítomné, kteří se vzájemně přivítali, představili a seznámila 
je s programem jednání. 
 
ad 2)  
Z předchozích zápisů nepřechází žádný úkol na nově zvolenou komisi. Zápisy z jednotlivých jednání 
jsou zveřejňovány na stránkách města. 
 
ad 3)  
Členové komise byli seznámeni s dosud platným jednacím řádem Města Roztoky a kompetencemi, 
které vycházející z § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  
Komise je iniciativní a poradní orgán, který předkládá své návrhy, podněty, vyjádření a stanoviska v 
oblasti školství radě města.  
Problematikou školství ve městě se zabývá nejen strategický plán a demografická studie města, ale 
také vize zřizovatele, vize rozvoje a další koncepční materiály. 
 

ad 4)  
Plán činnosti komise bude vycházet z potřeb zřizovatele atd. Termíny školské komise v roce 2023 se 
budou konat cca 1 x měsíčně (úterý). Přesný termín konání komise bude stanoven vždy v pozvánce na 
jednotlivá jednání komise.  
 
ad 5)  
Radní přes školství p. Beran informoval přítomné o aktuálně projednávaných záležitostech ve školství 
(vzdělávání ukrajinských dětí, odměny pedagogů, rozpočet škol atd.).  
Členka komise p. Sýkorová informovala o návštěvách dětí ZŠ v lesní školce. 
 
Ad 6) 

 Členka p. Sýkorová pohovořila o inspirativních projektech, na které dostali předem jednotlivý 
členové odkaz do emailu (laborky.cz, projekt gymnázia ve Slaném, místně zakotvené učení, 



učíme se venku, atd.) a probíhající akci v rámci ekologické výchovy - rozmístění žížalích 
kompostérů ve městě.  

 Od členů komise vzešel nápad na mezigenerační projekt – propojující školní děti se seniory přes 
centrum seniorů ve městě atd.  

 Členka komise p. Bromovská pohovořila o akci pěšky do škol. Od členů komise vzešel podnět pro 
RM: zavedení dopravní výchovy v terénu v návaznosti na jeden z bodů koaliční smlouvy 
„bezpečné cesty do škol“ (celostní dopravní výchova – teorie ve třídě, mobilní dopravní hřiště). 

 Členka komise p. Bromovská pohovořila o webu základní školy a zveřejňování fotek z aktuálního 
dění ve škole na FB stránkách školy. Komise jednoznačně konstatovala zlepšení prezentace školy 
směrem navenek, p. Beran avizoval výhledové zapojení i jednotlivých MŠ (FB). Členka komise 
p. Trakalová vznesla podnět pro ZŠ k možnosti kategorizace fotek na FB. 

 Komisí bylo dáno ke zvážení předem naplánování tematických měsíců akcí škol, tento přehled by 
následně mohl umožnit případně i hledání zdrojů k jejich pokrytí.  

 Členka komise p. Trakalová se dotazovala na grantovou a dotační politiku škol, p. Bromovská ze 
ZŠZB odkázala na www stránky školy, kde je v sekci „projekty“ zveřejněný přehled. Radní přes 
školství informoval o zapojení škol do „šablon“, adaptačních skupin MŠMT a projektu MVČR - 
Roztoky pro Ukrajinu.  

 
V závěru jednání předsedkyně komise p. Sýkorová poděkovala všem přítomným za účast a ukončila 
jednání. 
 
Úkoly, které vyplynuly z jednání: 
---- 
 
Příští schůzka komise je plánovaná na 7.2.2023 v 17:30 hodin, zasedací místnost MÚ.  
 
 
Zapisovatel: Burešová                                   Ověřovatel: Sýkorová, Beran 


