
Zápis č. 5 

z jednání školské komise dne 18. 9. 2017 

 
Přítomni:  D. Caislová, P. Kazdová, V. Drdová, Š. Urbanovská, B. Olejníková, S. Boloňský,  

                 S. Mádlová 

Omluveni: M. Krátká 

Hosté: M. Šlancarová, místostarostka 

Zapisovatelka: A. Pösingerová 

 

 

Program: 

1. Informace k MŠ v Palackého ulici 

2. Informace k nové stavbě ZŠ 

3. Změna názvu ZŠ 

 

Jednání školské komise zahájila předsedkyně paní Caislová a přivítala paní místostarostku Marii 

Šlancarovou. 

 

1.  

Paní Šlancarová sdělila dobrou zprávu – nová stavba MŠ (Kaštánek) pro 25 dětí v Palackého ulici je 

dokončena a děti ze starého modulu, který je již zbourán, byly přestěhovány do nového objektu.  
 

V současné době je jisté, že městu bude přidělena dotace pro stavbu modulové MŠ pro 50 dětí. 

Dokončení této stavby je plánováno v první polovině příštího roku. Současně bude dokončena 

i rekonstrukce prostor v areálu pana Durdoně, na pozemku č. 116. Od září 2018 pak může být 

navýšena kapacita, jak bylo původně plánováno. 
 

Vedoucí OSRM pan Skřivan má za úkol prověřit, zda bude kapacitně stačit kuchyň s jídelnou v MŠ 

ve Spěšného ulici nebo bude třeba vybudovat kuchyň s jídelnou v současném novém objektu 

v Palackého ulici, kde by se pak vařilo pro všechny objekty MŠ Spěšného.  

 

2. 

K nové stavbě ZŠ v Žalově paní Šlancarová uvedla, že je vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu, 

což bylo podmínkou pro podání dotace. Koncem roku by se mělo vědět, zda dotace bude schválena.  

Sešla se opět pracovní skupina a společně řešili požadavky na parametry tělocvičny, která by měla 

stát místo plánovaného hřiště.  

Pan Boloňský uvedl, že lze vyjmout z řízení SÚ Černošice venkovní hřiště, které se nebude 

realizovat, a s přípravou tělocvičny postupovat samostatně (bude v kompetenci SÚ Roztoky).  

 

3. 

Na závěr paní Šlancarová informovala, že již bylo úředně požádáno o stanoviska ke změně názvu 

ZŠ Roztoky. Slavnostní přejmenování proběhne v dubnu 2018 k 160. výročí narození Zdenky 

Braunerové, platnost však bude až od 1. 9. 2018, aby škola měla dostatek času promítnout změnu 

názvu školy do všech potřebných dokumentů a ohlásit na všech institucích.  

 

Příští schůzka školské komise se uskuteční v pondělí 30. 10. 2017 v 18.15 v knihovně. 

 

Ověřil: S. Boloňský 


