ZÁPIS
z jednání školské komise dne 16.9.2019
(přesunuto z 2.9.)
Přítomni: Zuzana Sýkorová, Jaromír Beran, Dagmar Caislová, Vladimíra Drdová, Marie Dvořáková
Tomáš Jelínek, Radka Plíhalová, Martin Ryneš.
Omluveni: Michael Londesborough.
Host: Petra Kazdová (předsedkyně školské rady ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky, dále jen „ZŠZB“)
Tajemník komise: Jana Burešová
Program:
1. Uvítání a představení předsedkyně školské rady.
2. Prezentace: školská rada ZŠZB.
3. MŠ o prázdninách a školení „Infekce“.
4. Informace ke kolaudaci Žalova.
5. Vítání prvňáčků.
6. Informace ke knížce: My z Roztok a ze Žalova.
7. Informace k setkání s učiteli ZŠZB.
8. Informace z jednání RM.
9. Průzkum na ZŠZB.
10. Problematika mládeže.
11. Různé.
ad 1)
Předsedkyně komise paní Sýkorová přivítala všechny přítomné a uvedla paní předsedkyni školské
rady ZŠZB, které tímto předala slovo.
ad 2)
Předsedkyně školské rady představila ŠR při ZŠZB a seznámila školskou komisi s jejími úkoly,
úspěchy (zejména zavedení bezlepkového stravování) a neopomněla zmínit ani silné a slabé stránky
školy.
ad 3)
Paní radní Drdová pohovořila o fungování MŠ o prázdninách a vylepšených podmínkách zejména
v MŠ Havlíčkova.
Koncem měsíce srpna (28.8.) se uskutečnilo pro učitele/ky MŠ na MÚ školení o: Infekční a
parazitární onemocnění u dětí předškolního věku. Kurz byl organizován v rámci projektu MAP II pro
vzdělávání na území ORP Černošice č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009044. O kurz byl ze strany MŠ
velký zájem, měl pozitivní ohlasy a účastníci zároveň uvítali zpracování problematiky do
srozumitelné podoby plakátů a brožur (k dispozici na: http://www.pmeducashop.com/).
ad 5)
Dále paní radní sdělila, že se začátkem školního roku byla předána k užívání nová přístavba
budovy ZŠ v Zaorálkově ulici, která byla dostavěna během prázdnin. Od 16.9. je v provozu také školní
jídelna.

ad 6)
Poté paní radní navázala informací o vítání prvňáčků v ZŠZB. Žáci 1. ročníku obdrželi knížku „My
z Roztok a ze Žalova“ podepsanou panem starostou. Knížka je k dispozici za poplatek 175,- Kč na
MÚ, v knihovně a v muzeu města Roztoky.
Školská komise velmi ocenila předloženou knížku a děkuje za iniciativu nejen autorce knihy a její
ilustrátorce, ale také paní Drdové za nápad a iniciaci vzniku této knížky a panu Boloňskému za
přečtení před vydáním (korektura historických faktů).
ad 7)
Také paní radní oznámila, že se začátkem školního roku proběhlo na ZŠ setkání zástupců
zřizovatele a učitelů (3.9.), tento bod přešel plynule v diskuzi mezi jednotlivými členy komise.
Byla probírána hlavní témata tohoto setkání:
• aktuálně dostavěné budovy ZŠZB - připomínky učitelů (pro učitele ZŠZB uskutečnění
prezentace nové budovy ZŠ v areálu Barum za účasti architekta, zároveň možnost přizvání
zástupce z řad učitelů do skupiny, která se bude účastnit kontrolních dní při stavbě).
• motivační složky pro učitele.
Školská komise, na základě výstupů z tohoto setkání, doporučuje zavést pracovní skupinu pro
výstavbu nové školy v areálu Barum.
ad 8)
Následně paní radní seznámila členy komise s výstupy z jednání RM k problematice odměn a
šetření ČŠI (nápravná opatření) na ZŠZB.
• školení pedagogů – komunikace s rodiči, aj.
• komunikační desatero mezi pedagogy a rodiči (https://www.rodicevitani.cz/nezarazene/
desatero-pro-rodice-a-ucitele/).
Dne 3.9. se uskutečnilo setkání představitelů ZŠZB a zřizovatele nad společnou vizí, která byla
publikována v časopisu Odraz č. 9/2019 (téma: školy a školky).
Ad 9)
Tak jak bylo školskou komisí avizováno v zápisu ŠK ze dne 24.6., uskutečnila se dne 31.7. schůzka
k průzkumu na ZŠ, z které byl proveden zápis (téma: komunikace – facilitace, supervizor, mentor,
ředitel naživo, zážitkové semináře a komunikační kurzy ...).
Na tento bod souvisle navázala diskuze členů ŠK: Mapa školy (podzim 2018), hledání prostředků
a následných opatření, zvýšení všeobecných předpokladů, vytvoření časového prostoru pro změny
atd.
Školská komise doporučuje, s ohledem na dosavadní jednání a uskutečněné aktuální kroky,
realizovat průzkum na ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky ve školním roce 2020/2021.
Ad 10) tento bod byl z časových důvodů přesunut na další jednání.
Ad 11) bez podnětů.
Příští schůzka komise byla dohodnuta na 4.11.2019 v 19:00 hodin opět v klubovně seniorů.
Zapisovatel: Burešová
Ověřovatel: Beran, Drdová, Sýkorová.

