
Zápis z jednání školské komise dne 14.10.2011 
 

Přítomni: R. Pejša, S. Boloňský, M. Procházková, D. Moravcová, M. Špaček 
 

Omluveni: J. Mudra, I Pařízková, Olga Charvátová, Š Špaček 

 

 

Program: 

 

 1.  Školní zahrada  

2.  Bezpečnost v okolí ZŠ 

3.  Přístavba ZŠ 

4.  Modulová školka v ulici Havlíčkova 

5.  Kontrola hospodaření  a přijímacího řízení v MŠ Spěšného 
 

 

 

1. 

Pan Pejša členy komise informoval o tom, že RM žádá školskou komisi o stanovisko k řešení 

zpřístupnění školní zahrady veřejnosti. Krátce popsal, jak toto funguje na jiných školách. 

Dovedl by si představit, že by areál školní zahrady mohl být za reálných podmínek otevřený 

(provozní řád, správce). 

 

Slova se ujala paní Moravcová a podrobně popsala celý problém. Přišlo jí zvláštní, že do 

školy nikdo nepřišel diskutovat, postěžovat si a hned vznikla petice. Uvedla, že je 

problematické školní areál uzavřít,  a potvrdila, že nikdo nikdy nebyl vykázán ze zahrady. 

Kdyby nebyl žádný prostor v Roztokách, kam by rodiče s dětmi mohli jít, tak by chápala, že 

se rodiče dožadují využívání školní zahrady. V posledních letech škola stále řeší problémy s 

rozbitými lahvemi, nedopalky od cigaret, injekčními stříkačkami, ale i rozbitými lavičkami a 

je to jen proto, že zahrada není uzavřena. Škola dostala sponzorským darem od firmy Pohl 

srovnání zahrady, kde vybudovala ze školských příspěvků hřiště. Nový herní prvek umístěný 

na zahradě je také zčásti sponzorským darem a zbytek byl uhrazen z příspěvků od rodičů. Ta 

stavba je přizpůsobena dětem od 6 let, tedy školním dětem. Hledisko bezpečnosti dětí je 

prvořadé. 

 

Paní Procházková se jednoznačně postavila za školu.  Je toho názoru, že podmínky pro 

využívání školních zahrad jsou pro všechna školská zařízení stejná. Nikdo se nepodivuje nad 

tím, že i  mateřské školy mají svoje školní zahrady uzamčeny a veřejnost využívat tato hřiště 

nemůže. Jedním z důvodů, proč otevření školní zahrady  řešíme, je pravděpodobně i to, že na 

pozemku základní školy je nový herní prvek, který si nárokuje veřejnost využívat. Na tento 

herní prvek však nemalým dílem přispěli rodiče dětí, které navštěvují roztockou školu a 

družinu. Pravdou je, že veřejných hřišť je především v centrálních Roztokách nedostatek a již 

teď jsou kapacitně přetíženy. Toto je ale problém města.  Ať město nabídne rodičům a jejich 

dětem další nové prostory. Paní Procházková nesouhlasí s tím, aby se nedostatek prostoru pro 

volnočasové aktivity řešilo otevřením školní zahrady pro veřejnost. Navíc je toto plně 

v kompetenci ředitelky školy, která má pro své rozhodnutí objektivní důvody – bezpečnost 

dětí, za které má škola v době výuky a pobytu v družině plnou odpovědnost. Důležitým 

důvodem je také ochrana školního majetku. 

 

Školská komise podporuje rozhodnutí ředitelství školy ochránit majetek a 

bezpečnost dětí a zároveň žádá veřejnost o pochopení a respektování tohoto 

rozhodnutí školy. 

 



Školská komise zároveň vyzývá vedení ZŠ k odstranění zákazových cedulí z vnějších 

ploch školního areálu, neboť se domnívá, že tento spor o využívání školního areálu je 

více než sporem školy a „roztocké veřejnosti“ vyvrcholením atrocit mezi stávajícími 

subjekty, které na školním pozemku vykonávají své aktivity (ZŠ, neziskové organizace), 

a proto doporučuje všem zúčastněným zahájit jednání o racionálním využití areálu za 

jasně definovaných smluvních podmínek. 

 

2. 

 

Do diskuse na téma bezpečnost v okolí školy se zapojili všichni členové komise. Pan 

Boloňský nás seznámil s dopisem od paní Drdové se žádostí o urychlené řešení dopravní 

situace u budovy ZŠ, jejích přístupových cest a také cesty přes Školní náměstí k budově ZUŠ. 

Paní Procházková na tento dopis navázala svými připomínkami a návrhy. Na ukázku 

předložila fotografii s parkujícími vozidly přímo na přechodu u křižovatky Obránců míru, 

která patří určitě mezi nejnebezpečnější místa ve městě, a to především z toho důvodu, že je 

zde hodně využívané dětské hřiště s rampami. Navrhla vytvoření nějakého projektu, např. pro 

začátek by třeba na stránkách města mohl vzniknout diskusní blok a zde by lidé upozorňovali 

na nebezpečná místa, přispívali nápady, uvědomila by se policie, která by se občas těmito 

nebezpečnými místy prošla. Členové školské komise tento návrh jednomyslně podpořili. 

Dalším velkým problémem je nedávání přednosti zprava. Všichni členové komise se shodli na 

tom, že alespoň u vjezdů do města by měly být veliké cedule upozorňující na přednost zprava 

na celém území města.  

 

3. 

 

Pan Boloňský krátce informoval  o přístavbě ZŠ. Předložil členům komise studii architekta 

Tomáše Turka, v které je přístavba řešena formou dřevostavby. Ačkoli ředitelka ZŠ 

požadovala 3 třídy, RM dala souhlas k vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku 

zhotovení projektové dokumentace  na přístavbu v rozsahu pouhých 2 tříd a sociálního 

zařízení. Členy komise zajímala cena – odhad na výstavbu 3 tříd byl 6 mil., odhad na 2 třídy 

není zatím znám. Užití autorských práv převedl pan architekt Turek na město.   

 

4. 

 

Pan Boloňský také informoval o průběhu stavby modulové školky  

– harmonogram se plní 

– po 15.11.2011 proběhne zápis do MŠ  

– dne 27.10.2011 se bude předávat stavebně 

– 14 dní je potřeba k zařízení vnitřních prostor  

 

5.  
Kontrola hospodaření  a přijímacího řízení v MŠ Spěšného. Rada města odsouhlasila kontrolu 

hospodaření a sponzorských darů ve zmíněné MŠ, členové komise trvají na rozšíření kontroly 

na průběh přijímacího řízení na školní rok 2011/2012 a žádají RM o souhlas.  

 

 

Příští schůzka školské komise se bude konat v pátek  25.11.2011 od 17.30 

v zasedací místnosti MěÚ. 
 

 

Zapsala: Anna Pösingerová 

Zkontroloval: Robert Pejša 


