
 

 

ZÁPIS 
z jednání školské komise dne 18.5.2020 

 
Přítomni: Zuzana Sýkorová, Jaromír Beran, Dagmar Caislová, Vladimíra Drdová, Marie 
Dvořáková, Tomáš Jelínek, Radka Plíhalová. 
 
Omluveni: Michael Londesborough, Martin Ryneš. 
 
Přizváni: Olga Janoušková (ředitelka ZŠ), Bohumil Šlégl (ředitel ZUŠ) 
  
Tajemník komise: Jana Burešová 
 
Program: 
 

1. Uvítání a seznámení s programem jednání 
2. Aktuální situace ve školství 
3. Průzkum ZŠ 
4. Demografická studie 
5. Různé 
6. Závěr 

 
ad 1)  
Předsedkyně komise paní Sýkorová přivítala všechny přítomné, seznámila je s programem 
jednání a předala slovo přítomným ředitelům škol. 
 
ad 2)  
Ředitelé ZŠ a ZUŠ postupně informovali členy komise, jak probíhala výuka „na dálku“ po 
uzavření jejich školy a jak bude škola fungovat do konce školního roku v návaznosti 
na metodiku MŠMT. 
 
ZUŠ – v letošním školním roce nebudou probíhat závěrečné postupové zkoušky, absolventský 
koncert proběhne v září. Dle sdělení ředitele ZUŠ bude muset škola požádat o změnu ŠVP pro 
tento rok z důvodu této změny. 
 
ZŠ – žáci měli možnost zapůjčení výpočetní techniky od školy, výuka bude probíhat do konce 
školního roku také on-line. 
 
Radní Drdová informovala o provozu mateřských školek, školky budou plně otevřeny a bude 
maximální snahou pobývat s dětmi venku, jednotlivé školky informace zveřejnili na svých www 
stránkách případně rozeslaly informace rodičům dětí emailem.  
 
Na jednotlivé příspěvky navazovala diskuse jednotlivých členů komise:  
 
Paní radní informovala, že v novém čísle časopisu Odraz vyšel článek ke schůzce, která se 
uskutečnila k online výuce na ZŠ a o dalších aktivitách, které se v této souvislosti doposud 
uskutečnili. 
 



 

 

Člen komise p. Jelínek navrhl posoudit možnost omezeného přístupu dětí na wifi v prostorách 
školy min. po dobu on-line výuky. 
 
Člen komise p. Beran zmínil, že do budoucna by se mělo pro on-line výuku využívat max. 1-2 
kanály, aplikace WhatsApp je do 16 let možná pouze se souhlasem rodičů a dále uvedl některé 
předpokládané dopady např. zvýšení nerovnosti ve vzdělávání, zeštíhlení učiva, schopnost 
rychlého začlenění nových technologií do výuky přinese snahu o zachování této nově získané 
dovednosti tzn. podpora školení digitální kompetence (akreditace, NPI). 
 
Členové komise poděkovali za pomoc MŠMT v této nelehké době. 
 
ad 3)  
Vedoucí oddělení školství MÚ přinesla nové výtisky demografické studie města, která se 
aktualizovala na základě rozhodnutí RM (z prosince 2019) a dále uvedla, že je možnost 
uskutečnit prezentaci této demografické studie v následujícím období za účasti výzkumné 
agentury pro předem definovaný okruh osob. 
 
ad 4)  
Členové komise se dohodli na oslovení agentury SCIO k realizaci průzkumu na ZŠ v příštím 
školním roce (úkol viz zápis ze dne 24.6.2019) a zorganizování společného setkání. Objednávky 
se přijímají cca do listopadu daného roku a výzkumy probíhají cca na jaře následujícího roku.  
 
Členka komise p. Dvořáková navrhla, z důvodu možnosti porovnání, zaměřit se v rámci 
průzkumu na některé oblasti, které se zjišťují celorepublikově, dále na některé oblasti, které 
škola zjišťovala před x lety a dále na nové aktuální oblasti (přidaná hodnota). 
 
ad 5)  
Na podnět ředitele ZUŠ se jednotlivý členové komise shodli, že by bylo dobré zvážit možnost 
určení jednoho společného zmocněnce pro GDPR z důvodu snížení celkových nákladů na tyto 
služby v rámci města Roztoky. 
 
 
Příští schůzka komise byla předběžně domluvena na začátek nového školního roku, termín 
bude upřesněn. 
 
 
Zapisovatel: Burešová 
Ověřovatel: Drdová, Sýkorová. 
 
 


