
 

 

ZÁPIS  

z jednání školské komise dne 4.2.2019 
 
 
Přítomni: Zuzana Sýkorová, Jaromír Beran, Dagmar Caislová, Vladimíra Drdová, Marie Dvořáková, 
Tomáš Jelínek, Michael Londesborough, Radka Plíhalová, Martin Ryneš 
 
Tajemník komise: Jana Burešová 
 
Hosté: Michal Špaček, vedoucí městské knihovny 
 
Program: 
 
1. Představení nové vedoucí oddělení školství a nové tajemnice komise. 
2. Shrnutí práce se školou. 
3. Shrnutí komunikace s MŠ, zjištění potřeb a zajištění školení ohledně aktivního čerpání šablon. 
4. Shrnutí prezentace nástavby ZŠ Žalov, Zaorálkova. 
5. Personální zajištění škol - diskuze. 
6. Různé. 
 
ad 1)  Předsedkyně komise paní Sýkorová přivítala všechny členy a předala slovo nové tajemnici 
komise, která se představila. 
 
ad 2)  Členka komise a radní paní Drdová shrnula aktuální práci se školou a seznámila členy s 
materiálem ze zastupitelstva. 

• Zlepšování vzájemné vnitřní komunikace. 

• Akce: motivační snídaně. 

• Dostačující kapacita pro všechny prvňáčky na školní rok 2019/2020. 
 
ad 3)  Členka komise a radní paní Drdová shrnula potřeby mateřských školek a informovala jaké 
mají možnosti. Zároveň poděkovala členovi komise panu Beranovi za aktivní účast při jednání s 
MAS. 
 Člen komise pan Beran podal informace o možnosti čerpání ze šablon, což je jednotka na 
předem vydefinované aktivity (např. personální podpora, chůva, školní psycholog, další vzdělávání 
pedagogů, setkávání přes síť nejbližšího území - předávání zkušeností). 

• Nároková dotace z operačního programu (čerpání až na 2 roky). 

• Podpora pomoci administrace prostřednictvím ORP Černošice a MAS Přemyslovské střední 
Čechy (nabídka balíčku). 

• Na zadávání potřeb čas do konce června 2019. 

• Čerpala MŠ Přemyslovská a ZŠ Zdenky Braunerové. 
 Je domluvena schůzka ředitelek MŠ se zástupci MAS ohledně čerpání a administrace 
šablon. 
 
ad 4)  Předsedkyně komise paní Sýkorová informovala o konané veřejné prezentaci nástavby ZŠ 
Žalov, Zaorálkova, která se konala dne 23.1.2019 v knihovně v Roztokách (podklady jsou k dispozici 
na stránkách MÚ). 
 
ad 5) K personálnímu zajištění škol se rozproudila živá diskuse, neboť školy (ZŠ i MŠ) tato oblast 
dosti značně trápí. 

• Krátkodobé zacílení - původní učitelé, důchodci. 

• Dlouhodobé zacílení - podchycení mládeže ze škol. 

• Hledání lákadel. 

• Motivační systémy - snahy o navyšování odměn pro učitele. 

• Finanční zdroje - v jednání dotace na vybavení IT učebny, možnost grantu na vybavení 
chemické laboratoře. 

• Prověření případných prostor pro potřeby odborných učeben. 



 

 

 Člen komise pan Londesborough přednesl ideu “...postupné změny kultury ve školství” 
(podpora inovací, sociální klima atd.). Nabídl se ke zpracování motivačního filmu se školou a dal na 
zvážení zavedení cen za nejlepší projekt či jiné aktivity, ať již pro učitele či žáky. 
 Člen komise pan Beran připomenul předchozí domluvu “... zabývat se vnitřními potřebami 
škol a jejich vzdělávacím obsahem a nikoliv jejich kapacitami či investicemi.” (viz. zápis z 10.12.1018 
bod 6). 
 Členka komise paní Dvořáková navrhla rozeslání materiálu z pracovní skupiny: Prezentace 
potřeb kapacity školy, červen 2018. 
  
ad 6) Rozvoj spolupráce ZŠ s knihovnou: vedoucí roztocké městské knihovny pan Špaček předložil 
svou představu rozvoje dětského čtenářství v Roztokách: “Jak přivést děti ke čtení”. Zároveň poskytl 
prostory knihovny pro potřeby školy s nabídkou programů. Na zvážení zůstává částečné využití 
knihovny školou v Žalově po dobu rekonstrukce její budovy. 
  
  
Příští schůzka komise byla dohodnuta na 11.3.2019 v 18:30 hodin opět v klubovně seniorů. 
Pozvány budou ředitelky mateřských škol. 
 
 
Zapisovatel: Burešová 
 
Ověřovatel: Drdová 


