Zápis č. 2
z jednání školské komise dne 26. 2. 2018
Přítomni: D. Caislová, P. Kazdová, V. Drdová, S. Mádlová, , S. Boloňský
Hosté: ředitelka MŠ Spěšného J. Kellerová (k bodu 1), místostarostka M. Šlancarová
Omluveni: M. Krátká, B. Olejníková
Zapisovatel: A. Pösingerová, S. Boloňský
Program:
1. Kapacita MŠ a informace ředitelky MŠ Spěšného k zápisu dětí
2. Informace místostarostky M. Šlancarové k řešení kapacity ZŠ
3. Termíny příštích jednání školské komise
Jednání řídila předsedkyně komise D. Caislová.
1.
Nová MŠ za MÚ by měla být dokončena během podzimu, nelze s ní tedy počítat při jarním zápisu dětí, bude
nutný dodatečný zápis na podzim.
Paní ředitelka Kellerová potvrdila, že při zápisu děti do MŠ na šk. rok 2018/2019 musí MŠ přijmout děti,
které před začátkem školního roku, tzn. do 31.8.2018, dosáhnou 3 let věku.
Zdá se, že kapacita MŠ bude dostačující, ale zřizovatel by měl přijmout opatření pro případ neuspokojení
všech tříletých dětí k 1. 9. 2018.
Paní Kazdová sdělila, že v MŠ probíhají testy školní zralosti a na základě výsledků těchto testů budou
ředitelky již (do 15. 3. 2018) znát počty odkladů. Paní Pösingerová obešle ředitelky MŠ se žádostí o sdělení
výsledků těchto testů.
Školská komise žádá, aby ředitelky MŠ poskytly paní Pösingerové do 15.3.2018 počty
předpokládaných odkladů nástupu povinné školní docházky.
Hlasování: Pro: 5
2.
Paní Šlancarová informovala o nástupu nové vedoucí oddělení školství paní Kateřiny Vonkové, která se
dnešní schůzky nemohla zúčastnit. Na příštím jednání ŠK bude k dispozici nová demografická studie.
Uvedla, že společně s paní Vonkovou procházely všechny alternativní prostory ve městě, které by bylo
možné využít k výuce žáků ZŠ. Nakonec jedinou reálnou možností je využití tříd v družině ZŠ, kde by pro
školní rok 2018/2019 vznikla 1 nová třída a 4 třídy jazykové.
Zastupitelstvo bude 28. 2. jednat o dalších možnostech navýšení kapacity ZŠ. Kromě připraveného projektu
na výstavbu pavilonu se čtyřmi třídami (15 mil. Kč včetně DPH) se nabízí i alternativní možnost instalace
objektu z modulových prvků, získaných od MČ V. Chuchle za cca 5,5 mil. Kč, a to tak, že by byl v provozu
pro šk. rok 2019/2020.
Tento provizorní objekt by bylo později (po dokončení nové ZŠ v Žalově) možné demontovat a prodat.
Školská komise doporučuje RM upřednostnit řešení přechodného nedostatku kapacity ZŠ instalací
provizorního modulového objektu se čtyřmi třídami.
Hlasování: Pro: 5
3.
Paní Caislová sdělila, že nová vedoucí oddělení školství se může zúčastňovat jednání školské komise pouze
ve středu a naplánovala tyto termíny: 21.3., 18.4. a 23.5.
Ověřil: S. Boloňský

