
 

 

ZÁPIS 
z jednání školské komise dne 4.3.2020 

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

1. Uvítání a seznámení s programem jednání 
2. Návrat dětí z letních prázdnin a koronavir 
3. Vypisování výběrových řízení na místa ředitel-ů/ek škol 
4. Venkovní učebna pro školu 
5. Pracovní návštěva v gymnáziu ve Slaném 
6. Různé 

 
ad 1)  
Předsedkyně komise paní Sýkorová přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem 
jednání. 
 
ad 2)  
Z důvodu aktuálnosti tématu pohovořila radní pro školství o krocích, které se uskuteční 
v souvislosti s výskytem koronaviru na ZŠ na Praze 6 a vydaným doporučením MŠMT ze dne 
1.3.2020 (k dispozici na http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru). Na 
stránkách škol a úřední desce Města Roztoky bude zveřejněná informace nejen pro rodiče, 
kteří se budou vracet ze svých cest zpátky do města, neboť tento týden jsou školy z důvodu 
letních prázdnin uzavřeny. 
 
ad 3)  
Radní Drdová vyzvala školskou komisi k vyjádření, zda se mají vyhlašovat výběrová řízení na 
místa ředitel-ů/ek škol plošně, nebo pouze na základě podnětů. 
 
K tomuto tématu se rozproudila diskuse jednotlivých členů komise:  

• funkční období jednotlivých ředitel-ů/ek škol,  

• začlenění MŠ v Tichém údolí do systému předškolního vzdělávání,  

• nový systém financování škol,  

• kontroly v organizacích zřizovaných městem atd. 
 
Školská komise doporučuje RM: 
 

a) vyhlašovat výběrová řízení na všechny pozice ředitelů škol principiálně vždy před 
koncem funkčního období. 

Souhlasí všichni přítomní:  
Beran, Drdová, Dvořáková, Plíhalová, Sýkorová 

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru


 

 

b) pravidelně od letošního roku (ode dne rozhodnutí). 
Souhlasí: Beran, Plíhalová, Sýkorová 

Nesouhlasí: Dvořáková 
Zdržuje se hlasování: Drdová 

 
c) pravidelně od příštího roku (od 1.1.2021). 

Souhlasí: Dvořáková 
Nesouhlasí: Beran, Plíhalová, Sýkorová 

Zdržuje se hlasování: Drdová 
 
Ad 4) 
Předsedkyně komise informovala o projektu, který se připravuje. Ve městě bude umístěna 
venkovní učebna „na kolečkách“. Konkrétní její umístění je v jednání. Od září poběží její provoz 
v zabíhacím režimu (jako uvolňovací prostředek pro školu, pro účely občanské sounáležitost a 
další využití dle poptávky). Jedná se původně o repasovanou maringotku z Řeže, na kterou 
město Roztoky vyčlenilo prostředky. 
 
Ad 5)  
Dále paní Sýkorová informovala o návštěvě gymnázia ve Slaném a jejich aktivitách, které 
organizují: strom přání, chemická učebna na kolečkách (více na laborky.cz) aj. V této 
souvislosti pohovořila rovněž o aktivitách rodičů v rámci Roztok: Roztocká komunitní škola, 
malotřídka. 
 
Ad 6)  
Člen komise pan Beran připomněl realizaci průzkumu na ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky ve 
školním roce 2020/2021 ze zápisu školské komise ze dne 24.6.2019 a doporučil se k tomuto 
bodu s předstihem vrátit na příštím jednání. 
 
Členka komise paní Drdová informovala o zápisech do škol, které se konají 1.4.2020, registrace 
je otevřená již od 9.3.2020. Také informovala o akcích, které se v následujícím období 
uskuteční, a na které jsou nejen členové komise vítáni: 
17.3.2020 od 16:30 hodin v ZŠ: Setkání na téma Směřování školy a jeho vyvážené a žádoucí 
(ne)ovlivňování. 
12.3.2020 od 17:30 hodin v knihovně: přednáška psycholožky paní Součkové na téma Co 
prožíváme s dětmi na prahu dospělosti (v rámci preventivního programu města). 
 
 
Na další jednání školské komise bude přizván ředitel ZUŠ. 
Příští schůzka komise byla dohodnuta na 6.5.2020 od 18:30 hodin opět v klubovně seniorů. 
 
 
Zapisovatel: Burešová 
Ověřovatel: Drdová, Sýkorová. 
 
 


