
 

 

ZÁPIS  
z jednání školské komise dne 24.6.2019 

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

1. Uvítání a seznámení s programem jednání 
2. Kontrola plnění úkolů z jednání komise 
3. Diskuze 
4. Různé. 

 
 
ad 1 + 2)   

Předsedkyně komise paní Sýkorová přivítala všechny přítomné, seznámila je s programem 
jednání a provedla ve spolupráci s radní pro školství p. Drdovou kontrolu plnění jednotlivých úkolů 
s výstupem uskutečněných akcí:  

• Akce: Čau školo, Mateřinka fest, ZUŠ Zahradní slavnost. 

• Informace k stížnosti 4.B: Dne 12.6.2019 se na ZŠ uskutečnilo jednání dotčených stran, které 
vyústilo v kladné vyřešení vzniklé situace. Od nového školního roku bude mít 4.B novou třídní 
učitelku. Z jednání byl pořízen zápis. 

• Informace k průzkumu na ZŠZB: RM souhlasí s realizací průzkumu na ZŠ (viz UR-222-8/19) ve 
spolupráci se školskou komisí, oddělením školství MÚ Roztoky, radní pro školství a vedením 
školy. Tento bod přešel plynule v diskusi. 

 
ad 3)  

V rámci diskuze se vyjádřili členové komise k chystanému průzkumu a k jeho zaměření:  

• Vzájemná komunikace, spolupráce a klima. 

• Rodičovská spokojenost a očekávání. 

• Spokojenost žáků – strávníků. 

• Spokojenost zaměstnanců – profesní rozvoj aj. 
Člen komise p. Beran uvedl možné agentury, s kterými se lze poradit např. SCIO, EDUin (mají 

program rodiče vítáni). Členka komise p. Dvořáková upozornila, že SCIO provádělo na ZŠ poslední 
šetření (mapa školy) a zdůraznila, že je zapotřebí případný průzkum správně uchopit a nastavit. Člen 
komise p. Jelínek navrhl oslovit jinou agenturu, než která prováděla předchozí průzkum. 

Konkrétní podoba průzkumu bude upřesněna po vzájemné emailové korespondenci a po 
výstupu z jednání s agenturou, které by se mělo uskutečnit nejpozději před termínem jednání RM 
dne 11.9. V úvahu připadá např. termín 19., 20., a 27.8 v odpoledních hodinách. 

Průzkum by se měl uskutečnit předběžně začátkem nového školního roku. Bude připraven 
společný článek do Odrazu (cca polovina října). 
 



 

 

 
ad 4)   

Předsedkyně komise p. Sýkorová informovala o chystaném článku v rámci ekocentra Pavučina ve 
Vlašimi, vydávající celorepublikový časopis MRKEV a BEDRNÍK.  

Dále hovořila o komunitní zahradě nacházející se v ulici Na vyhlídce, v které vznikne pergola 
sloužící jako venkovní učebna. Vzdělávání venku je mnohem jednodušší, nabízí podněty ke zkoumání 
a není zde taková hladina hluku jako v místnosti. Nadace Tereza má krásně zpracovaný materiál 
Učíme se venku (metodika na všechny předměty).  

Paní radní pro školství p. Drdová připojila informaci, že ZŠ získala dotaci na vytvoření přírodní 
učebny před novou budovou školy s vyvýšenými záhony na bylinky a zároveň obdržela grant 
v programu O2 Chytrá škola, ve výši 98 950,-Kč (digitální gramotnost).  

Dále uvedla, že v prosinci letošního školního roku byla oslovena ohledně možných benefitů. Do 
dnešních dnů však nebyl obdržen konkrétní návrh, který by byl akceptovatelný všemi zaměstnanci 
ZŠZB, tudíž pro letošní školní rok nebyly žádné benefity schváleny. 

Na podnět člena komise p. Berana radní pro školství p. Drdová informovala, že byly přijaty 
všechny děti do MŠ, dokonce i několik dvouletých dětí. Členové komise obdrželi předběžné počty, 
finální budou známy na podzim. 

 
Předsedkyně komise společně s radní pro školství popřáli všem členům příjemné dovolenkové 

období a setkání bylo ukončeno. 
 
  

Příští schůzka komise byla dohodnuta na 2.9.2019 v 19:00 hodin opět v klubovně seniorů. 
 
 
Zapisovatel: Burešová 
 
Ověřovatel: Drdová, Sýkorová 


