
ZÁPIS  

z jednání školské komise dne 20.6.2022 
 
Přítomni: Zuzana Sýkorová, Dagmar Caislová Vladimíra Drdová Marie Dvořáková Tomáš Jelínek, 
Michael Londesborough, Radka Plíhalová, Martin Ryneš 

Omluveni: Jaromír Beran 

Tajemník komise: Jana Burešová 

Přizváni: Magda Marková (ZŠ Sedmihlásek, ředitelka) + 1 (Eliška Turoňová, člen rady školy) 
 
Program: 

1. Uvítání  
2. Exkurze „Dětské centrum Žirafa“ 
3. ZŠ Sedmihlásek 
4. Různé 
5. Závěr 

 
ad 1,2)  
Schůzka se konala netradičně v prostorách dětského centra Žirafa, kde komisi přivítala paní 
Plíhalová a jednotliví její členové měli možnost poznat zázemí centra a jeho provoz. 
 
ad 3)  
Předsedkyně komise paní Sýkorová uvítala zástupce ze ZŠ Sedmihlásek, kteří seznámili členy 
komise s poznatky z prvního roku provozu nové soukromé ZŠ v Roztokách. Probírány byly 
následující oblasti:  

• První rok provozu (1 třída), co se osvědčilo x neosvědčilo (tripartitní schůzky, konverzační 
témata během jídla, učitelská kavárna), od května 1 dítě z UA. 

• dovoz jídla – výdejna (Bistro inspirace) 

• den otevřených dveří, den pro „zvědavce“ 

• přijímací řízení (18 přijatých z toho 15 spádových) 

• uskutečněná kontrola z české školní inspekce 

• maximální kapacity (2 třídy), možnosti výstavby (1 stupeň) 
 

ad 4)  
Předsedkyně komise p. Sýkorová seznámila členy s: 

• Projekt Škola pro udržitelný život – místně zakotvené učení, Roztocký Drsoň, Časopis 
Bedrník (www.skolaprozivot.cz) 

• Well-being jako systémová podpora ve školství a jedna z priorit Strategie vzdělávací politiky 
ČR do roku 2030+ (www.podporainkluze.cz) 

Člen komise p. Londesborough informoval o akcích pro ZŠ (kalendář akcí): 

• Od učitele k učiteli – sdílení praxí, tržnice prezentací škol, výměnné pobyty, kultura do škol 

• Pohybové aktivity – kriket, možnost zápasů s jinými školami atd 

• Chemické kroužky – VŠCHT, zájem o vědu i pro učitele, od 7.6 do 31.6. 

• Veletrh vědy – v Letňanech, akademie věd, VŠ (1 den pro školy a jejich děti) 

• Týden vědy a techniky – akademie věd 
Členka komise p. Plíhalová doplnila akce Planetária. 
Členka komise p. Drdová informovala o aktivitách ZŠZB zveřejňovaných prostřednictvím FB. 
 

Ostatní:  Bezpečná cesta „V Úvoze“: možnost uválcovaných kamínků 
Žalovské hřiště: oprava plotu za branou, v umělém parkouru velké jámy. 

 
ad 5) 
V závěru se předsedkyně komise rozloučila se všemi přítomnými a popřála krásné léto. 
 

Příští schůzka komise je plánovaná v září, termín bude upřesněn. 
 
Zapisovatel: Burešová     Ověřovatel: Sýkorová, Drdová 

http://www.podporainkluze.cz/

