
ZÁPIS 
z on-line jednání školské komise dne 15.2.2021 

Přítomni: Zuzana Sýkorová, Jaromír Beran, Dagmar Caislová, Vladimíra Drdová, Marie Dvořáková, Tomáš 
Jelínek, Radka Plíhalová, Martin Ryneš. 

Omluveni: Michael Londesborough 

Přizváni: Magda Marková a kolektiv: Ondřej Marek, Jitka Tichá, Klára Janů (ředitelka školy).  

Tajemník komise: Jana Burešová 

Program: 
1. Uvítání a seznámení s programem 
2. Prezentace: Projekt ZŠ Sedmihlásek 
3. Diskuze 
4. Různé 
5. Závěr  

ad 1)  
Předsedkyně komise pí. Sýkorová přivítala všechny přítomné, seznámila je s programem jednání a předala 
slovo zástupcům projektu ZŠ Sedmihlásek. 
 

ad 2, 3)  
Ředitelka ústavu pro podporu vzdělávání v Roztokách pí. Marková společně se svým kolektivem představila 
projekt a prezentace přešla plynule k diskuzi - témata:  

• Předchozí zkušenosti (volnočasové aktivity dětí a mládeže, turistické oddíly aj.). 

• Motivy, proč se rozhodli jít tímto směrem. 

• Neziskový subjekt – zapsaný ústav spolupracující se Sdružením Roztoč (jeden ze zakladatelů). 

• Zařazení do školského rejstříku (aktuálně podmíněně získána akreditace), vybírání školného. 

• Základní stupeň malotřídní školy, kombinované ročníky.  

• Vize: zahájení jedné malotřídky o cca 18 dětí a postupný růst, do budoucna cca 80 dětí. 

• Dopolední výuka + odpolední družiny (kroužky). 

• Zahájení činnosti na jaře 2021, zápisy v dubnu, otevření ve školním roce 2021/2022. 

• Obědy – dovážení + výdejna. 

• Fáze hledání učitelů a vhodných prostor (zástupci projektu zvažují Vilu č.p. 125 v Tichém údolí) 
 

Proběhla diskuze mezi zástupci nové školy o možných prostorách, kde by mohla škola Sedmihlásek působit s 
radní za školství paní Drdovou. Ta připomenula usnesení RM č. UR-458-19/20 a č. UR-459-19/20 ze dne 
25.11.2020, ve kterém je jasně vyslovena podpora záměru: „…příležitost k rozšíření nabídky školního 
vzdělávání v Roztokách“, ale také to, že město se nezavazuje k: „….finanční nebo jiné (například poskytnutí 
prostor) podpoře tohoto projektu.“ 
 
ad 4, 5)   
V rámci bodu „Různé“ informovala radní přes školství p. Drdová o aktuálním dění ve školství:  

• Nový výskyt koronaviru v MŠ Přemyslovská – karanténa, uzavření. 

• Bilingvní výuka: zřizovatel souhlasí se zavedením výuky některých předmětů v cizím jazyce (anglickém) 
viz. UR-58-3/21 ze dne 10.2.2021. 

• Stavba ZŠ Cihelna: informace o aktuální situaci. Členové školské komise projevili zájem účastnit se 
prohlídky stavby. Radní přes školství přislíbila členům tuto možnost.  

V závěru jednání se předsedkyně komise rozloučila se všemi přítomnými. 
 

Příští schůzka komise se uskuteční v měsíci březen (dodržení měsíčního intervalu), přesný termín bude 
domluven operativně. Forma setkání bude upřesněna dle aktuální situace (osobní vs. on-line).  

 

Zapisovatel: Burešová, Ověřovatel: Sýkorová, Drdová 


