
 

 

ZÁPIS  
z jednání školské komise dne 20.5.2019 

 
 
Přítomni: Zuzana Sýkorová, Jaromír Beran, Dagmar Caislová, Vladimíra Drdová, Tomáš Jelínek, 
Martin Ryneš. 
 
Omluveni: Marie Dvořáková, Michael Londesborough, Radka Plíhalová. 
 
Tajemník komise: Jana Burešová 
 
 
Program: 
 

1. Přivítání a shrnutí prezentací jednotlivých škol. 
2. Vlastní hodnocení a nástroje podpory škol  
3. Informace o zápisech do MŠ a ZŠ, prázdninový provoz. 
4. Informace o spolupráci zřizovatele a MŠ. 
5. Informace o připravované knížce pro prvňáky. 
6. Setkání vedení města a učitelů. 
7. Různé. 

 
 
ad 1)   

Předsedkyně komise paní Sýkorová přivítala všechny přítomné a předala slovo jednotlivým 
členům komise, kteří se obsáhle vyjádřili k jednotlivým prezentacím ředitelek škol. Jednotlivé 
mateřské školy byly hodnoceny celkově velmi pozitivně a základní škola byla hodnocena průměrně. 

Doporučení RM: na základě provedeného shrnutí navrhuje školská komise Radě města 
realizovat průzkum na základní škole mezi rodiči, žáky a zaměstnanci školy vztahující se ke kvalitě 
vzdělávání, komunikaci a spokojenosti. 

Odůvodnění: Školská komise považuje za klíčové získat zpětnou vazbu o fungování školy ze 
strany rodičů, žáků a zaměstnanců školy, která by napomohla k jejímu dalšímu rozvoji. Členové 
komise obdrželi řadu podnětů k fungování školy, které obsahují jak pozitivní, tak ale i negativní 
zkušenosti s fungováním školy. Proto považují za nutné realizovat šetření, které by poskytlo 
celkovou zpětnou vazbu s cílem získat co nejvěrnější informace o vnímání a fungování školy. Školská 
komise chce, aby ZŠ Zdenky Braunerové byla školu moderní, komunikativní, připravující děti na výzvy 
21. století. 

  
ad 2)  

Předsedkyně komise paní Sýkorová plynule navázala a věnovala se autoevaluaci jakožto 
širokému procesu, v němž je zajištěn explicitní vztah mezi školou a jejím širším vnějším prostředím 
s důrazem na význam supervize coby odborné podpory, pomoci a zpětné vazby ve školství.  
K tomuto tématu se rozproudila živá diskuze jednotlivých členů komise.  
 
ad 3) až ad 6)  

Radní paní Drdová informovala o zápisech do MŠ a ZŠ: celkové počty + odklady (aktuálně 
otevření 5 prvních tříd od nového školního roku na ZŠ, volná místa na MŠ). Prázdninový provoz škol 
do cca první půlky srpna. 



 

 

Dále oznámila chystané akce organizované MŠ ve spolupráci se zřizovatelem (Mateřinka fest 
dne 11.6. na Tyršově náměstí, seminář „Infekce“ v rámci MAS Jihozápad dne 29.8. na MÚ) a ještě 
sdělila, jak proběhla akce ke dni učitelů dne 25.4. v Únětickém pivovaru. 

Navázala pak informací o připravované knížce pro prvňáky „My z Roztok a ze Žalova“ autorky 
Marie Kšajtové, která vyjde koncem prázdnin ve vydavatelství Jas v nákladu cca 1000 ks a stanovené 
prodejní ceně včetně DPH ve výši 175 Kč (viz rozhodnutí RM: UR-194-7/19 ze dne 15.5.2019). 
 
ad 7)  

K bodu různé připojila radní Drdová informaci o podané žádosti ZŠ o dotaci na O2 
chytraskola.cz zaměřenou na digitální technologie pro školní rok 2019/2020.  

V závěru pozvala členy komise na absolventské koncerty ZUŠ (dne 23.5 a 28.5 v Zámečku) a 
chystanou Zahradní slavnost. 
 
Příští schůzka komise byla dohodnuta na 24.6.2019 v 19:00 hodin opět v klubovně seniorů. 
 
 
Zapisovatel: Burešová 
 
Ověřovatel: Drdová, Sýkorová 


