Zápis č. 1/2014
z jednání školské komise RM dne 4.2.2014

Přítomni: S. Boloňský, O. Charvátová, M. Veselý, M. Procházková, M. Špaček, F. Klíma,
A. Pösingerová (tajemnice komise)
Nepřítomni: T. Ivan, Š. Špaček
Omluveni:
Hosté: Hana Novotná – ředitelka MŠ Přemyslovská
Zdena Kulhánková – ředitelka MŠ Havlíčkova
Jana Kellerová – ředitelka MŠ Spěšného

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Přijímací řízení do mateřských škol
Informace o personální situaci v ZŠ Roztoky
Dostavba ZŠ Roztoky
Zápis do ZŠ Roztoky
Informace o výsledcích veřejnosprávních finančních kontrol ve školských zařízení města
Roztoky
6) Informace o žádosti obce Statenice o umístění dětí ze Statenic do roztocké ZŠ

Pan Boloňský přivítal hosty – ředitelky MŠ.
1) Zveřejněním článku pí Urbanovské se zjitřil problém přijímacích řízení do mateřských škol
v Roztokách. Článek kromě jiného obvinil přímo ředitelku MŠ Spěšného z korupce. Pan
Boloňský e-mailem pí Urbanovské odpověděl, současně napsal článek do únorového
odrazu, aby uvedl tuto věc do legislativního rámce. Stejně tak paní ředitelka MŠ reagovala
článkem, v kterém popsala své jednání dle správního řádu, školského zákona a v souladu
se stanovenými kritérii.
Paní ředitelka též předložila členům školské komise k nahlédnutí přihlášku k přijímacímu
řízení, která je pro všechny MŠ v Roztokách jednotná a rozhodnutí o nepřijetí dítěte se
všemi náležitostmi, které rozhodnutí má mít. Pan Boloňský pouze doporučil do textu za
uvedením směrnice č. 118/2011 dopsat „kritéria pro přijímání dětí do MŠ“.
Pan Boloňský též zkontroloval jmenný seznam přijatých dětí v MŠ Spěšného v loňském
roce. Zjistil, že jedno dítě bylo přijato na základě odvolání v zákonné odvolací lhůtě, kdy
se dodatečně uvolnilo místo, a proto mohlo být odvolání kladně vyřízeno. Další místo se
uvolnilo v průběhu prázdnin a na toto místo bylo přijato dítě z prvního místa pořadníku
(pod čarou) dle kritérií. Potvrdil, že přijímací řízení v MŠ Spěšného proběhlo dle školského
zákona a správního řádu.

Paní ředitelka Kellerová členům komise sdělila, že od letošního roku již nebude
uplatňovat kritérium přednostního přijímání sourozence, podle kterého přijala 4 děti.
V ostatních MŠ se toto kritérium neuplatňovalo.
MÚ zjistí, zda je pro přijetí v náhradním termínu nutné odvolání či nikoliv.
Paní Procházková uvedla, že současný stav přijímacího řízení i kritéria považuje za
spravedlivé.
2) Pan Boloňský informoval přítomné o podání výpovědi z pracovního poměru paní
ředitelky A. Gabaľové k 31.3.2014. Je to nepříjemná situace takto v polovině školního
roku a v průběhu dostavby školy , je málo času na konkurz a někdo musí být pověřen
zastupováním do doby jmenování nového ředitele.
Dále informoval o personální situaci v ZŠ Roztoky, kdy je třeba doplnit pedagogický sbor o
učitele 1. stupně z důvodu velkého počtu přihlášených dětí do 1. třídy.
3) K dostavbě ZŠ pan Boloňský uvedl, že došlo k mírnému posunu harmonogramu,
dokončení vlastní stavby bude do konce dubna, fasáda pak do konce května 2014.
Metrostav jako kompenzaci za zpoždění stavby provede zdarma zemní práce na hřišti.
Další informace se týkala pozemku na školní zahradě o velikosti zhruba 900 m2, který patří
soukromému majiteli. Tato situace vznikla v minulosti chybou na KN, kde pozemek zapsali
na MNV Roztoky v rozporu se zápisem v pozemkové knize. Nyní probíhají složitá jednání
s dědičkou, která požaduje finanční nebo naturální vyrovnání.
4) Zápis do ZŠ proběhl ve třech termínech, k zápisu se dostavilo 167 dětí, což by
předpokládalo 6 prvních tříd! Dle ředitelek MŠ odejde z MŠ do ZŠ maximálně 130 dětí.
Paní ředitelka požádala o navýšení kapacity na 730 žáků (v současné době 660 žáků), tzn.
že ředitelka může přijmout pouze 152 dětí do prvních tříd. Takto nízký počet je z důvodu
administrativní překážky, kdy na nezkolaudovaný dům nelze žádat navýšení kapacity. Lze
využít pouze stávající objekty, a když se započítá i družina, vyšlo to na 730 žáků. Kapacita
152 žáků by ale po zkušenostech z předchozích let měla stačit, neboť z důvodu
dodatečných odkladů (v loňském roce 24) nenastoupí všichni, kteří se dostavili k zápisu.
5) Informace o výsledcích veřejnosprávních finančních kontrol ve školských zařízeních města
Roztoky
a) ZŠ Roztoky
b) ZUŠ
c) MŠ Přemyslovská
d) MŠ Havlíčkova
e) MŠ Spěšného
Finanční kontroly proběhly ve všech příspěvkových organizací bez závad.
6) Pan Boloňský seznámil členy komise se žádostí obce Statenice o umístění dětí ze Statenic
do roztocké ZŠ. Vzhledem k tomu, že od září již bude funkční nová budova školy, bude
dočasný dostatek míst.

Školská komise doporučuje požádat OÚ Statenice o upřesnění počtu a věku dětí, které
by měly být umístěny v ZŠ Roztoky.
Dále doporučuje, aby byl podmínkou příspěvek na neinvestiční výdaje.

Zapsala: Anna Pösingerová
Odsouhlasil: Mgr. Stanislav Boloňský, předseda komise

