ZÁPIS
ze schůze školské komise RM Roztoky
dne 21. 6. 2011
Přítomni: R. Pejša, S. Bolopský, O. Charvátová, I. Pařízková, M. Procházková,
Hosté: V. Drdová, J. Skrčená
1) Informace o stavu příprav stavby modulární mateřské školky
Předseda komise R. Pejša i místostarosta St. Bolopský informovali o stavu příprav výstavby
nového pavilonu mateřské školy v Havlíčkově ulici formou modulární stavby.
Vzhledem k podání skupiny zastupitelů za DOST k ÚOHS jsou práce (před podpisem smlouvy
s dodavatelem) přerušeny. Po zjištění právního stanoviska mohou práce pokračovat. Termín
dokončení MŠ, původně garantovaný dodavatelem do 15. 9., však zcela jistě nebude
dodržen.
2) Podnět k prošetření přijímacího řízení do MŠ
Školská komise obdržela podnět rodičů na přešetření korektnosti přijímacího řízení do
mateřské školy, konkrétně MŠ ve Spěšného ulici.
Předseda komise mezitím vyzval veřejnost k internetové diskusi o kritériích přijímacího řízení.
Ohlas byl poměrně velký, názory rodičů dosti odlišné, vesměs odrážející konkrétní situaci
rodiny.
R. Pejša uvedl, že tím, že RM rozšířila kritéria o požadavek trvalého pobytu jednoho z rodičů,
došlo k rozmělnění původně navržených kritérií.
V diskusi se vyjasnilo, že obava je mylná, neboť do 15 let musí mít dítě stejné bydliště jako
jeden z rodičů.
Členové komise se zabývali i možností centrálního zápisu do všech tří mateřských škol. Tím by
se předešlo mnohým nedorozuměním a nespravedlnostem. Jde o to, aby takový model nebyl
v rozporu s ustanovením § 34, odst. 3 školského zákona.
Město, coby zřizovatel, by mělo rovněž zkontrolovat odbornou kvalifikovanost učitelek MŠ.
Usnesení: Školská komise žádá RM, aby jí pověřila provedením kontroly přijímacího řízení
v mateřské škole v ulici Spěšného. Pro všichni přítomní členové komise.
Školská komise se domnívá, že by bylo užitečné zveřejnit na webových stránkách základní
informace o učitelích MŠ – pedagogická kvalifikace, aprobovanost, případně specializace.
3) Provoz MŠ o prázdninách
Škol. komise konstatuje, že provoz MŠ o prázdninách neodpovídá svým rozsahem
společenské potřebě.
Zapsal: St. Bolooský

