
ZÁPIS 

z jednání školské komise města Roztoky 

dne 30. 10. 2017 

 

Přítomni: D. Caislová, St. Boloňský, Vl. Drdová, M. Krátká, S. Mádlová, B. Olejníková,  

                j.h. P. Skřivan, ved. odboru SRM  

Omluveni: P. Kazdová,  Š. Urbanovská, A. Pösingerová, taj. komise 

 

Jednání komise řídila její předsedkyně D. Caislová. 

 

 V úvodní části schůze předala slovo ved. odboru SRM MÚ P. Skřivanovi, který informoval členy 

komise o probíhajících investičních akcích v oblasti školství. 

Po jeho úvodním slově následovala rozprava členů komise. 

 

1) Výstavba nového objektu ZŠ Roztoky v Havlíčkově ul. 

Vedení města navrhuje odkoupit pozemek parc. č. 1301/4 od soukromého majitele včetně 

novostavby školního objektu, postaveného podle dispozic města. 

Stavba je navržena jako přízemní se dvěma učebnami a možností přístavby dalšího podlaží. 

 

Členové komise přivítali, že město, resp. škola o pozemek nepřijde. Byla vyjádřena i obava, že jde z 

hlediska hospodaření obcí o nestandardní postup.  

Současně se shodli, že z ekonomického i kapacitního hlediska je vhodnější rovnou postavit na 

přízemní podlaží i patro.  Pouhé dvě učebny, v situaci, kdy budou v příštím šk. roce chybět nejméně 

tři kmenové třídy, kapacitní nouzi školy neřeší. 

Rovněž z ekonomického hlediska bude výstavba jen dvou tříd příliš nákladná, výstavba patra 

povede ke zlevnění nákladů na jednoho umístěného žáka. 

Podpora stavby patra: pro všech 6 přítomných členů komise. 

 

2) MŠ Kaštánek v Palackého ulici 

Příští týden bude předáno staveniště pro výstavbu objektu se dvěma třídami pro 50 dětí. 

Během prosince realizace základní desky, dokončení v březnu 2018. 

 

Členové komise se dotazovali, co bude s nově postaveným objektem – třídou , uvedenou do 

provozu v září t.r.  Memoradum mezi městem a sousedy (přímými účastníky stavebního řízení) 

umožňuje provoz jen dvou tříd. 

P. Skřivan uvedl, že došlo k přehodnocení využití třídy, rekonstrukce na školní kuchyň a jídelnu by 

byla neekonomická. S tím se ztotožňují i členové komise (poukazovali na to již dříve). 

Členové komise by uvítali vysvětlení celkového  prostorového využití MŠ Kaštánek. 

Zazněl i požadavek nového jednání se sousedy, zda by nepřistoupili na rozšíření kapacity. 

 

3) Různé 

Členové komise požadují (nejlépe přes tajemnici komise) podklady pro jednání komise předem, 

současný systém ztěžuje orientaci členů komise v projednávané problematice. 

 

Termín příštího jednání byl po dohodě stanoven na 11. 12. 2017. 

 

 

Zapsal: St. Boloňský 

Ověřila: D. Caislová 


