
Z Á P I S 

z jednání školské komise RM Roztoky 

dne 17. 6. 2015 

 

Přítomni: Caislová, Boloňský, Drdová, Kazdová, Mádlová, Olejníková, Urbanovská 

Omluveni: Chržová, Krátká 

Hosté: J. Jakob, starosta, J. Huk, místostarosta 

Jednání svolala tajemnice komise a řídila předsedkyně Dagmar Caislová 

Program jednání 

1) Kritéria pro přijímání dětí do dětské skupiny 

Původní návrh předložený k projednání navrhli upravit J. Huk v bodě 1., J. Jakob a St. Boloňský v 

bodě 2 a 3. 

Po diskusi bylo schváleno následující znění, které školská komise doporučuje Radě města schválit. 

 

Kritéria pro přijímání dětí do dětské skupiny zřízené městem Roztoky 

1. Děti s trvalým pobytem v Roztokách, zpravidla od 3 let věku. 

2. Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Všechny žádosti bude schvalovat RM na 

základě doporučení sociální komise. 

3. Děti s celodenní docházkou seřazeny podle data narození od nejstaršího, a to do nejvyššího 

povoleného počtu dětí. 

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrž.: 1 

 

Diskuse: 

D. Caislová se otázala na předpokládaný termín otevření dětské skupiny (dále DS). 

J. Jakob uvedl, že v současné době město soutěží dodavatele, stavebně by objekt mohl být hotov do 

konce října a do provozu by mohla být DS uvedena na konci tohoto, nebo začátkem příštího roku. 

 

Na dotaz Vl. Drdové J. Jakob uvedl, že DS bude řídit pověřený pracovník městského úřadu. 

 

2) Způsob stravování v dětské skupině 

 

Podle ředitelek MŠ je nejvhodnější vaření obědů přímo v některé z MŠ, svačinky zvládne personál 

DS. Tento postup je však limitován kapacitními možnostmi kuchyní MŠ. 

P. Kazdová upozornila na možnost dovážet obědy z gastro zařízení v biokvalitě z Hostivic, což by 

stravování v DS výrazně zjednodušilo. Neznamenalo by to ani vyšší náklady. 

 

Školská komise doporučuje RM prověřit možnosti celodenního stravování dětí v DS 

prostřednictvím externího dodavatele (ve smyslu návrhu paní Kazdové). 

Hlasování: Pro. 7 

 

3) Starosta J. Jakob předložil členům komise přehledný seznam závad dostavby ZŠ a informoval o 

jejich postupném odstraňování. Většina bude odstraněna během letních prázdnin. V této době bude 

též postaveno venkovní hřiště. Při soutěži na dodavatele došlo k úspoře, která bude využita k 

odstraňování závad, na které nelze uplatnit reklamaci. 

 

4) Návrh Strategického plánu 

Návrh, který byl v předstihu zaslán členům komise, okomentoval místostarosta J. Huk. 

Konečnou redakci návrhu zpracuje pracovní skupina určená RM. 

Nad návrhem poté proběhla volná diskuse, z níž vzešly následující připomínky k doplnění: 

ZŠ: silné stránky: příjem z pronájmů tělocvičen, 

                             využitelnost menšího sálu pro kulturní akce 

          příležitosti: výstavba venkovního hřiště,          



                      zatím nevyužité prostory půdy nad starou budovou ZŠ,   

                      podpora mimoškolních aktivit,                    

                      spolupráce školy a neziskového sektoru, 

                      spolupráce školy se Středočeským muzeem, městskou knihovnou, se seniory a 

                      pamětníky 

                      

          rizika: perspektivně nedostatečná kapacita ZŠ (včetně dostavby) i školní jídelny a kuchyně, 

                     část školní zahrady v soukromém vlastnictví 

                     konkurence pražských výběrových škol a víceletých gymnázií, 

                     nárůst agresivního i patologického chování žáků, nutné angažmá školního psychologa 

 

Vypustit z rizik: Stárnoucí pedagogický sbor 

 

MŠ: příležitosti: efektivnější využití pozemku v Palackého ulici (v současnosti pronajatý 

                           kontejner), 

                           nové kapacity MŠ v návaznosti na novou výstavbu Na Panenské II a v Nádražní. 

                           nová veřejná MŠ ve vile čp. 125 v Tichém údolí 

 

ZUŠ: rizika: kapacita ZUŠ je již prakticky naplněna 

          příležitost: adaptace zbývajících půdních prostor pro výuku 

 

Kultura: riziko: nedostatečná kapacita římskokatolického farního kostela 

 

Zapsal: St. Boloňský 

  

  

 

 

 

 

 

 


