Zápis č. 5
z jednání školské komise dne 14. 11. 2016
Přítomni: D. Caislová, P. Kazdová, V. Drdová, M. Krátká, Š. Urbanovská, S. Boloňský, J. Chržová,
A. Pösingerová, tajemnice komise
Omluvena: B. Olejníková
Nepřítomna: S. Mádlová
Jednání řídila předsedkyně komise D. Caislová
Program:
1. Informace pí Caislové o návštěvě ZŠ a jednání s paní ředitelkou
2. Finanční audit v ZŠ
3. Diskuse k výstavbě nové ZŠ
1.
Paní předsedkyně Caislová informovala přítomné o své návštěvě základní školy a o schůzce s paní
ředitelkou.
Závěr – škola je již nyní přeplněna, i specializované učebny slouží za kmenové, nedostatečné jsou
šatny, nedostatečná je i kapacita školní jídelny. Dva roky po kolaudaci není zřizovatelem zajištěno
odstranění závad v nové budově školy. Rozšíření kapacity školy je absolutní prioritou, v
současných prostorách může fungovat maximálně do konce šk. roku 2017/2018.
2.
Z důvodu nestandardního předání základní agendy školy (včetně ekonomické části) bývalým
pověřeným ředitelem ZŠ nově nastupující ředitelce ZŠ, požádala v září paní ředitelka zřizovatele o
zajištění finančního auditu. Podle informace z odboru financí MÚ je zadání auditu ve fázi
výběrového řízení, věc osobně převzal pan starosta Jakob.
Paní Caislová uvedla, že podle paní ředitelky ZŠ je problém i ve špatné spolupráci s účetní školy,
která tuto činnost vykonává jako OSVČ. Vzhledem k tomu nemá ředitelka dostatečný přehled o
čerpání financí v rámci rozpočtu školy.
Paní Chržová však upozornila, že podle informace ved. odboru financí MÚ je komunikace s účetní
školy bezproblémová. Řešení této věci je manažersky plně v rukou paní ředitelky.
Pan Boloňský uvedl, že Školská rada schválila výroční zprávu za šk. rok 2015/2016 s výhradou,
neboť v ní zcela chyběla ekonomická část.
Školská komise se jednoznačně shodla na nutnosti finančního auditu ZŠ Roztoky, a to vzhledem ke
způsobu řízení školy bývalým pověřeným ředitelem i předchozím řádným ředitelem ZŠ. Současná
ředitelka ZŠ přebírala školu v časové tísni.
Školská komise podporuje žádost ředitelky ZŠ O. Janouškové o rychlé provedení finančního
auditu.
Hlasování: pro 7
3.
V návaznosti na předchozí debatu proběhla diskuse členů komise k plánované výstavbě nové
základní školy v Žalově v prostorách bývalého Barumu, kde by škola měla být součástí nově
budovaného areálu VTP.
Paní Kazdová uvedla, že přípravy výstavby nové školy zdárně pokračují, věc má podporu pana
starosty, který se jí věnuje osobně. Územní rozhodnutí pro VTP i školu bude společné (sloučené).
Paní Krátká pro informovanost všech shrnula důležité údaje a popsala situaci plánované stavby dle
svých zjištěných podkladů. Bylo schváleno memorandum o společném postupu města a investora
VTP, území vyjmuto z regulačního plánu Horní Žalov. Město by mělo odkoupit předmětný
pozemek (cca 8 tis. m2) za celkem 2 645 Kč/m2. Je toho názoru, že z důvodu jednoho sloučeného

územního a stavebního řízení na celý areál, kdy odvolání proti VTP bude znamenat i odvolání proti
stavbě školy, může dojít ke značnému zpoždění při výstavbě nové školy.
Ke zpoždění může dojít i z důvodu složitějšího zakládání stavby a nezbytnému archeologickému
výzkumu.
K tomu se dále vyjadřovali členové komise. Byly probírány alternativy umístění nové školy, které
však nejsou méně problematické.
Pan Boloňský upozornil na fakt, že rozsah investičních akcí v oblasti školství je již takový, že by se
měl této problematice věnovat jeden pracovník odboru SRMŽP.
Závěr.
Školská komise doporučuje Radě města, aby byl odbor SRMŽP personálně posílen o
pracovníka, který se bude prioritně věnovat investičním stavbám v oblasti školního a
předškolního vzdělávání ve městě.
Hlasování: pro 7
3.
Příští jednání školské komise se uskuteční v pondělí 12. 12. 2016 od 18.15 hod. v zasedací
místnosti MěÚ Roztoky.
Zapsala: A. Pösingerová a S. Boloňský
Ověřila: M. Krátká

