
Zápis ze schůze školské komise 
dne 21. 3. 2018 

 

Přítomni:  D. Caislová, St. Boloňský, P. Kazdová, M. Krátká, B. Olejníková, Š. Urbanovská,    

        V.  Drdová 

                  j.h. M. Šlancarová, místostarostka, K. Vonková , ved. odd. školství, A. Pösingerová 

Omluveni: S. Mádlová 

 

Jednání řídila předsedkyně komise D. Caislová. 

 

 Program: 

1) Aktuality z oblasti školství v Roztokách 

O aktuálních věcech komisi informovala M. Šlancarová. 

 

a) školní čtyřtřídní pavilon X dočasná modulová stavba 

ZM rozhodlo o odložení stavby pavilonu a uložilo místostarostce do června t.r. předložit variantu 

realizace modulové stavby. 

 

b) pro šk. rok 2018/19 budou prostory pro výuku zajištěny ve třídách školní družiny. Úpravy 

prostoru je nutné realizovat během prázdnin. 

 

c) momentálně probíhá proces zápisu změny v rejstříku škol – navýšení kapacity školy. 

S ohledem na to, že není zcela jistý termín zápisu (max. do 18. 5. 2018), bude přijímání dětí do 

1. tříd provedeno formou losování. Nepřijaté děti budou zapsány ve druhé vlně, po změně v 

rejstříku. 

Kapacita je (s přijatými opatřeními) pro příští šk. rok zajištěna. 

 

d) demografická studie bude hotova příští týden. 

 

2) Představení nové ved. odd. Školství paní Kateřiny Vonkové 

M. Šlancarová představila komisi paní Vonkovou, novou pracovnici MÚ pro oblast školství. 

Ta informovala o externě připravované geografické studii, která by měla hledat alternativní 

možnosti umístění dalšího školního objektu v Roztokách.  

 

3) Diskuse o dalších problémech roztockého školství 

a) K. Vonková informovala, že architekt nedoporučil na základě posouzení statických posudků 

z roku 2010 provedení půdní vestavby na staré budově školy. 

St. Boloňský doporučil, aby se statikou staré budovy zabývala jiná firma pro statiku, než ta, která 

zpracovala posudek v roce 2010. Posouzení statiky bylo navíc pro zcela jiné zatížení stavby – pro 

nástavbu 1-2 podlaží. 

Školská komise doporučuje RM zadat zpracování studie statiky staré budovy ZŠ v Roztokách 

jiné firmě, než která zpracovala posudky v roce 2010. 

 

b) členové komise se zajímali o stav projektu na novou školu v Žalově v rámci areálu VTP, zejména 

pokud jde o tělocvičnu a počet kmenových tříd. Důležitým požadavkem pracovní komise a vedení 

školy bylo navýšení jejich počtu z 8 na 10. 

 

4) Další termíny jednání komise 

Byly dohodnuty tyto termíny do konce 1. pololetí: 18. 4. a 6. 6. 2018. vždy od 18:15 hod. 

 

Zapsal: St. Boloňský 

Ověřila: D. Caislová 


