
ZÁPIS 

ze schůze školské komise Roztoky 

dne 18. 4. 2018 

Přítomni: D. Caislová, St. Boloňský, Vl. Drdová, M. Krátká, P. Kazdová, B. Olejníková,  

j.h. M. Šlancarová, místostarostka, K. Vonková, MÚ 

Omluveni: Š. Urbanovská, S. Mádlová 

 

Program: 

1) ZŠ - informace místostarostky M. Šlancarové 

1.1. MŠMT provedlo zápis změny kapacity ZŠ Roztoky do školského rejstříku. Aktuální kapacita 

školy je 1000 žáků, což pro letošní rok vytváří dostatek kapacity pro přijetí všech žáků, kteří se 

dostaví k zápisu do prvních tříd.  

 

1.2. K zápisu do prvních ročníků ZŠ se dostavilo 145 dětí, 9 bude odkladů docházky, jsou 

očekávány další 4 děti k zápisu ve druhém termínu. Pravděpodobně do ZŠ Roztoky nenastoupí 

všechny děti, které se k zápisu dostavily – předpoklad 5 prvních tříd pro 2018/19. 

 

1.3. Přístavba školní jídelny a družiny – změna projektu, rozšíření o 2 třídy. 

Důsledkem je ovšem prodloužení termínu dokončení, původně avizovaný 10/2018 pravděpodobně 

nebude dodržen, mezní předpoklad dle zadávací dokumentace na dodání vybavení je 03/2019. To 

způsobí škole v následujícím šk. roce velký problém, zejména s vydáváním obědů (navýšení počtu 

strávníků o cca 100). 

Školská komise doporučuje, aby maximálně možný objem stavebních prací (založení stavby) 

byl proveden o letních prázdninách. 

ŠK žádá RM, aby tato investiční akce měla absolutní prioritu. 

 

1.4. Půdní vestavba na staré budově ZŠ Roztoky 

Podle analýzy statického posudku z roku 2010 arch. Smolíkem není vestavba reálná. 

Bude zadán nový statický posudek a znovu věc posouzena. 

Paní místostarostka upozornila na havarijní stav střešní krytiny, věc je v řešení, cenová nabídka 

bude dodána do konce tohoto týdne. 

Školská komise upozorňuje na možnou kolizi položení nové střechy s půdní vestavbou a 

doporučuje řešit obě akce souběžně s ohledem na optimalizaci investičních nákladů.  

 

1.5. Demografická studie (Výzkumy Soukup Praha) z 03/2018 

Studie zahrnuje školský obvod Roztoky + Úholičky. 

V současné době žije v Roztokách cca 9 tis. obyvatel, , předpoklad pro rok 2031 je cca 11 tis. 

Obyvatel. 

Studie konstatuje, že i přes navýšení kapacity školských zařízení (včetně nové školy v Žalově)  

bude kapacita po roce 2020 vzhledem k počtu žáků deficitní.  

Dalším krokem bude zpracování rozvojové koncepce školy na 10-15 let a také pozemková studie ve 

vztahu k územnímu plánu města s vytipováním vhodných pozemků pro školské stavby. 

Součástí rozvojové koncepce bude i zapojení veřejnosti a reflexe jejích názorů na další směřování a 

rozvoj školy. 

Školská komise klade důraz na kvalitní definování zadání tohoto průzkumu. 

 

1.6. Školské objekty ZŠ Roztoky 

Na červnovém jednání ZM bude prezentováno posouzení rozdílných provozních nákladů zděného 

pavilonu (4 třídy) a kontejnerového (dočasného) objektu. Po nutných úpravách není rozdíl v 

energetické náročnosti obou objektů zásadní. 

 

1.7 Nová škola v Žalově – probíhá projektová příprava, město je zapsaným vlastníkem pozemku. 



Byla zahájena demolice stávajících hal. 

Ve věci tělocvičny proběhla e-mailová komunikace se školou a členy pracovní skupiny, připomínky 

vzaty v úvahu. 

Negativním důsledkem nového řešení propojení se školním objektem spojovacím krčkem bude 

podstatné zmenšení rozměrů sborovny. 

 

1.8. Mobilní dopravní hřiště pro děti – získáno příslibem z Benešova, nabízí se uložení v TS a k 

nejlepšímu umístění se hledá vhodný zpevněný pozemek/pozemky.  Vzhledem k charakteru objektu 

se nejedná o provoz celoroční, ale o operativní použití pro krátkodobé akce. 

 

2. Mateřské školy – info K. Vonková MÚ 

Kapacity tříd MŠ (Lidická, Palackého a Havlíčkova) byly formálně navýšeny na 25 dětí 

rozhodnutím RM. 

 

3. 5. 2018 proběhne kolaudace dvoutřídního objektu (Kaštánek) v Palackého ulici. 

Využití třetí třídy je v jednání s majiteli sousedních nemovitostí. Řešení bude prezentováno na ZM 

25.4. 

 

Školka za MÚ s kapacitou 37 dětí bude zprovozněna od září 2018, aktuálně probíhá definice 

vnitřního vybavení pro výběrové řízení. 

Školská komise navrhuje RM, aby se zabývala krizovou variantou pro případ, že by nebyly z 

kapacitních důvodů přijaty do veřejných MŠ všechny děti starší 3 let (viz novela školského 

zákona). 

 

Následující Školská komise se sejde dne 6. 6. 2018 v 18.15  

 

Zapsal: St. Boloňský 

Ověřila: K. Vonková 

 

 


