Zápis č. 3
z jednání školské komise dne 10. 4. 2017
Přítomni: D. Caislová, P. Kazdová, V. Drdová, B. Olejníková, S. Mádlová,
S. Boloňský
Omluveni: M. Krátká, Š. Urbanovská
Zapisovatelka: A. Pösingerová
Jednání řídila předsedkyně komise D. Caislová
Program:
1. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
2. Informace k nové budově ZŠ - vytvoření pracovní skupiny
1.
Z důvodu novely školského zákona je třeba upravit kritéria pro přijímání dětí do MŠ:
•

Děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. kalendářního roku a děti s odkladem
školní docházky s trvalým pobytem ve školském obvodu města Roztoky (s výjimkou
střídavé péče – nutno předložit rozhodnutí soudu).
Dle §34 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
platí, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

•

Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu města Roztoky s celodenní docházkou
seřazeny podle data narození od nejstaršího, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí
v mateřské škole zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.

•

Děti s trvalým pobytem mimo školský obvod města Roztoky seřazeny podle data
narození od nejstaršího, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole
zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.

•

V případě, že se v průběhu školního roku uvolní místo v MŠ, přijímá se dítě podle
pořadí při přijímacím řízení, pokud nesplňuje podmínku ad. odst. 1.

Školská komise doporučuje RM schválení kritérií pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných
městem.
2.
Pan Boloňský informoval přítomné o schůzce se zástupci města, školské rady a školské
komise, na které byla vytvořena pracovní skupina pro výstavbu nové školy v Žalově (areál
VTP Žalov).
Tato komise se poprvé sešla 7.4., kdy formulovala požadavky na kapacitu a vybavení školy;
další schůzka, už společně s architekty, se uskuteční 20.4. 2017.
Nyní ještě nelze říci, zda dostane přednost "úsporná" varianta nebo zcela nový projekt.
Důležité bude, jaké stanovisko k tomu zaujme rada města (jde i o termíny žádostí o dotace).
Paní Kazdová informovala o Oznámení MÚ Černošice k zahájení územního řízení a pozvání
k veřejnému ústnímu jednání dne 9.5. 2017 ve 13.00 na místě záměru (bývalý Barum).
Příští jednání školské komise se uskuteční v pondělí 5.6.2017 od 18.15 hod. v knihovně.
Ověřil: S. Boloňský

