Zápis č. 6
z jednání školské komise dne 12. 12. 2016
Přítomni: D. Caislová, Vl. Drdová, J. Chržová, P. Kazdová, M. Krátká, B. Olejníková,
Š. Urbanovská, St. Boloňský, j.h. O. Janoušková, ředitelka ZŠ, J. Jakob, starosta města
Omluvena: A. Pösingerová, tajemnice komise
Nepřítomna: S. Mádlová
Jednání řídila předsedkyně komise D. Caislová, která přivítala hosty jednání.
Program:
1) Představení ředitelky ZŠ Roztoky Mgr. Olgy Janouškové
2) řešení kapacity ZŠ Roztoky
3) situace s mateřskými školami
1) Představení ředitelky ZŠ Roztoky
Ředitelka ZŠ Roztoky Mgr. O. Janoušková se krátce představila a zrekapitulovala aktuální
problémy základní školy. Protože jejich řešení je převážně v pravomoci zřizovatele, na jednotlivé
body reagoval pan starosta J. Jakob, viz následující:
 Město vybralo zkušenou auditorku a zadalo finanční audit za kalendářní roky 2015 a 2016.
 Rada města podporuje přidělení obecního bytu pro zástupkyni ředitelky.
 Řešení kapacity ZŠ probíhá v souladu s memorandem uzavřeným mezi městem a firmou
Trigema a.s. Výsledkem bude nová budova školy (pravděpodobně pro 1. stupeň) v areálu
VTP Horní Žalov (pozemek bývalého Barumu).
Je podaná žádost o územní rozhodnutí.
V ideálním případě bude stavba dokončena k 1. 9. 2018, případně k 1. 9. 2019. Vše samozřejmě za
předpokladu, že nedojde k procesním průtahům v důsledku odvolání účastníků řízení či firem.
 Kapacitu školní jídelny v Roztokách je třeba vidět v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.
V krátkodobém výhledu lze uvažovat o přístavbě a celkové adaptaci stávajícího objektu. Řešení
musí navrhnout architekt a také je třeba prověřit časovou udržitelnost dotace na zateplení budovy,
zda je možné v současnosti do pláště budovy zasáhnout.
Perspektivní řešení spočívá ve vybudování nové školní kuchyně pro ŽS i MŠ Havlíčkova. Tento
krok je podmíněn poklesem počtu dětí v předškolním věku, protože asanace a přestavba celého
areálu Havlíčkova povede k přechodnému snížení kapacity MŠ – proto není aktuální.
2) Řešení kapacity základní školy
M. Krátká vyslovila obavu, že společné řízení pro územní rozhodnutí na VTP i školu může vést k
podání odvolání a zdržení realizace.
J. Jakob souhlasil s tím, že je třeba pracovat na krizové variantě, pokud by došlo k prodlení.
Pozemky (Ekospolu) na Dubečnici a v Solníkách nebudou v krátkodobém výhledu k dispozici.
Pozemek na Panenské II (Bláha) je prostorově menší než v Barumu, navíc bychom přišli o
významnou kapacitu pro MŠ.
St. Boloňský zdůraznil, že musí být zpracován časový harmonogram výstavby nové školy, aby
vedení školy vědělo, co ho čeká a mohlo zajistit výuku.
V případě školní jídelny navrhla školská rada opatření k jejímu odhlučnění; návrh na doplnění
rozpočtu na rok 2017 byl podán do podatelny.
O. Janoušková vznesla dotaz, zda nový školní areál v Žalově bude samostatnou školou.
J. Jakob uvedl, že by o tom měla proběhnout odborná diskuse, a také bude záležet na tom, jak
budou formulovány podmínky dotačního titulu.
S ohledem na zprávu v tisku (ČTK) se St. Boloňský dotázal na šance získání dotace.

J. Jakob uvedl, že vypsaný dotační program s podporou EU časově nestíháme, ale budou národní
tituly s různou mírou spoluúčasti (20 – 30%). Strop lze očekávat 40 mil. Kč. Lze také zažádat o
podporu na výstavbu školy, coby pasivního domu, z fondu ŽP, pokrývající až 90% nákladů.
M. Krátká se zajímala o to, kdo konzultuje projekt nové školy za město.
J. Jakob řekl, že projektovou přípravu kompletně zajišťuje Trigema. Za město bude účastníkem
zástupce vedení města, městský architekt a externí technický dozor, jehož je nutné vysoutěžit.
Stejně jako u dostavby křídla školy bude účastno vedení školy a svého zástupce může navrhnout i
školská komise.
Zaměstnání samostatného pracovníka (stavaře) na tuto investici nepovažuje za nutné. Operativu
bude řešit nový pracovník MÚ pro bytový a nebytový fond města p. Holík.
Vl. Drdová uvedla, že je třeba se poučit ze zkušeností z dostavby roztocké školy.
3) Situace s mateřskými školami
MŠ za MÚ, tzv. „Durdoňka“ s kapacitou dvou tříd á 20 dětí, má hotový projekt. V současné době je
stavba ve fázi změny stavby před dokončením, hrubá stavba je dokončena.
Obědy pro děti budou ve Spěšného ul., na místě jen svačinky.
Výstavbu spolufinancuje město spolu s majitelem objektu, firmou p. Durdoně. Město zde bude v
nájmu á 40 tis. Kč/měsíčně.
Hotovo by mělo být v září 2017.
MŠ v Palackého ul. (nyní kontejnerová školka) – veškerá stavební povolení pro 1 třídu (stavělo by
město za své, finance jsou zajištěny) jsou vyřízena.
V případě získání dotace na 2 třídy, by se realizace jedné třídy pozastavila a místo toho by se stavěl
zcela nový objekt se 2 třídami. Dohody se sousedy neumožňují větší kapacitu.
Havarijní stav kuchyně ve Spěšného ulici – je třeba řešit větší rekonstrukcí, včetně stavebních úprav.
Je zde obtížné vyhovět požadavkům na prostor.
Paní předsedkyně Caislová ukončila debatu a popřála všem klidné svátky.
Příští jednání školské komise se uskuteční v lednu 2017, termín bude upřesněn.
Zapsal: St. Boloňský
Ověřila: D. Caislová

