Zápis z 2. jednání školské komise dne 22.2.2011
Přítomni: R. Pejša, S. Boloňský, J. Mudra, M. Špaček, O. Charvátová, I. Pařízková,
M. Procházková
Omluveni: D. Moravcová, Š. Špaček,
Hosté: starosta Jan Jakob
ředitelka MŠ Havlíčkova – Zdena Kulhánková
ředitelka MŠ Přemyslovská – Hana Novotná
ředitelka MŠ Spěšného - Jana Smržová
Program:
1. Přivítání hostů
2. Sjednocení kritérií pro přijímání dětí do MŠ
3. Informace o ZŠ
1.
R. Pejša přivítal ředitelky MŠ, které přijaly pozvání na jednání školské komise. Zároveň
přivítal i pana starostu Jana Jakoba, který přišel všechny přítomné pozdravit, osobně se s nimi
seznámit a především poděkovat jim za práci, kterou pro město dělají..
Školská komise byla RM vyzvána, aby ve spolupráci s ředitelkami MŠ sjednotila kritéria
přijímání dětí do MŠ. Proto R. Pejša požádal ředitelky o vyjádření jejich názoru a postupu, jak
stanovují svá kritéria. První se ujala slova paní ředitelka Z. Kulhánková. Uvedla, že v
loňském roce byla kritéria složitá, neboť byly paní starostkou města tlačeny k tomu, aby
trvalý pobyt mělo dítě i oba rodiče. S tím paní ředitelka nesouhlasila a prosadila si trvalý
pobyt pouze jednoho rodiče.
Současná kritéria MŠ Havlíčkova jsou tato:
1. trvalý pobyt dítěte a jednoho rodiče
2. předškoláci (toto by paní ředitelka dala na 1. místo)
3. samoživitelky a samoživitelé (v mnoha případech se setkala s tím, že rodiče
podváděli, skoro by toto kritérium chtěla vyřadit, v loňském roce se jednalo
pouze o tři děti)
4. oba rodiče zaměstnaní, nepobírají na dítě státní příspěvek (i zde často
docházelo k podvodům, razítko zaměstnavatele není problém v dnešní době
sehnat)
5. maminky na mateřské dovolené s druhým dítětem (skoro žádné dítě nebylo
umístěno a tyto maminky se nejvíce zlobí a zde je nejvíce odvolání)
6. děti přijímané na 4 hodiny denně
7. děti přijímané na 5 dní v měsíci
V této MŠ byla v loňském roce i Česká školní inspekce, a tak se paní ředitelka ptala na jejich
názor na stanovení kritérií. A ten je: „čím jednodušeji stanovená kritéria, tím lépe“.
Proto paní ředitelka Kulhánková navrhuje stanovit pouze 3 kritéria:
1. předškolní děti a děti s odkladem školní docházky
2. trvalý pobyt dítěte a jednoho rodiče
3.od 3 let dle věku dítěte s celodenní docházkou seřazený podle data narození
Pan Boloňský upozornil na to, že výklad § 34 odst. 3 školského zákona může být z hlediska
uplatnění kritérií pro přijímání dětí různý.

Paní Kulhánková by byla ráda, když dojde k nějakému problému, aby se ředitelky mohly opřít
o město a město zase o ně, proto je vstřícná ke zjednodušení a sjednocení kritérií.
Paní ředitelka H. Novotná se ztotožňuje s názorem paní ředitelky Z. Kulhánkové, má stejné
zkušenosti a stanovena stejná kritéria. Je ve své funkci nejkratší období, má za sebou pouze
dvě přijímací řízení, měla 32 odvolání a u všech byla potvrzena správnost při postupu.
Paní Procházková je toho názoru, že by seznamy přijatých dětí a stanovená kritéria měly být
veřejné.
K tomu paní ředitelka H. Novotná uvedla, že takový seznam seřazený podle kritérií je
k nahlédnutí v MŠ. V den otevřených dveří jsou kritéria v MŠ vyvěšena a rodičům
vysvětlena. A toto potvrdily i ostatní dvě ředitelky.
Pan M. Špaček upozornil na to, že zveřejňování seznamu dětí by mohlo být v rozporu se
zákonem o ochraně osobních údajů.
Pan R. Pejša reagoval tím, že toto se určitě dá právně ošetřit a seznamy jsou vlastně pouze
k nahlédnutí.
Paní ředitelka Smržová uvedla, že její kritéria se od ostatních dvou MŠ liší ve dvou bodech
- trvalý pobyt dítěte a obou rodičů
- upřednostnění mladšího sourozence
Souhlasí s navrženými kritérii, ale ona považuje za důležité i kritérium upřednostnění
mladšího sourozence. Někteří členové komise to považují ze upřednostňování určité skupiny
lidí.
Pan Pejša přítomné seznámil s nálezem Veřejného ochránce lidských práv ze dne 8.12. 2010:
„Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v
přístupu k předškolnímu vzdělávání“, které z praktického a zejména právního hlediska
analyzuje tendence a úskalí stanovení jednotlivých kriterií na pozadí právních norem, které
tuto oblast pokrývají. V rámci tohoto doporučení byl prezentován i model přijímacích kriterií,
které lze považovat za vodítko při stanovení kriterií i v případě mateřských školek
v Roztokách.
Na základě diskuse nakonec školská komise ve většinové shodě s ředitelkami MŠ dospěla
k tomuto závěru:

Školská komise, ve většinové shodě s ředitelkami MŠ, se usnesla
na sjednocení a zjednodušení kritérií pro přijímání dětí do MŠ
následovně:
1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky (zák. č. 561/2004 Sb., §34 odst. 4) a děti s
odkladem školní docházky
2. hlášené dítě s trvalým pobytem v obci
3. dítě od 3 let věku, hlásící se k celodennímu provozu (děti
jsou seřazené podle data narození a to do nejvyššího
povoleného počtu dětí v MŠ)
Všichni přítomní se následně shodli, že je nutné, aby nová kritéria platila již pro
přijímací řízení v letošním roce, tzn. již v březnu 2011.

Pan Boloňský podal krátkou informaci ohledně výstavby nové kontejnerové školky
s kapacitou 50 dětí. V ideálním případě by se výstavba dala stihnout tak, aby k jejímu otevření
mohlo dojít 1.9.2011. Na samotnou výstavbu by měly stačit 3 měsíce, ale je otázka, zda se to
stihne administrativně.
Ředitelky MŠ uvedly, že v loňském roce nebylo přijato 130 dětí
MŠ Havlíčkova předpokládá v letošním roce cca 35 volných míst
MŠ Spěšného cca 20 volných míst
MŠ Přemyslovská cca 35 volných míst
Paní ředitelka Z. Kulhánková upozornila na nedostačující kapacitu prádelny! Kapacita
prádelny je určena na 90 dětí, prádelna však již nyní pere pro 220 dětí. Není kde prádlo sušit.
V případě nové školky přibude prádlo 50ti dětí a to už prádelna nebude schopná kapacitně
zvládnout. Tento problém tedy bude nutné řešit!
Tímto bylo téma MŠ ukončeno. R. Pejša poděkoval ředitelkám MŠ za jejich účast, zajímavé
informace, názory a především za pozitivní snahu sjednotit a zjednodušit kritéria přijímání
dětí do MŠ.
3.
V další části jednání R. Pejša podal informace týkající se ZŠ.
- Společně s panem S. Boloňským a několika odborníky jsou v pracovní komisi pro
dostavbu školy, která nyní zpracovává reálný investiční záměr. Probíhá ujasňování
investičního záměru – dostavba levého křídla. Pokud tento záměr bude
zastupitelstvem města schválen a vše půjde dobře, v květnu 2012 by mohla být
zahájena výstavba.
- Pan M. Špaček konstatoval, že podle informací, které on má, potřebuje hlavní budova
statické zabezpečení.
- Pan R. Pejša uvedl, že technický stav budovy není klíčovým argumentem.
- Paní Procházková informovala o problému dětí, které se hlásí do škol na Praze 6,
neboť tyto školy již upřednostňují přijímání dětí z Prahy 6 a děti z Roztok jsou
zařazovány až na konec. Dotazovala se, zda naše město za tyto děti Praze 6 platí.
Může totiž dojít k situaci, že do školy v Roztokách se z důvodu plné kapacity děti
nedostanou a Praze 6 také nebudou přijaté.
- Pan M. Špaček podal k tomuto vysvětlení. Pokud má ZŠ Roztoky nenaplněnou
kapacitu, nemusí město doplácet za žáky v Praze. Z toho vyplývá, že jakmile bude
kapacita školy naplněna, z rozpočtu města ubude na poplatky za děti jezdící do
pražských škol.

Příští schůzka školské komise se bude konat v pondělí 21.3.2011 od 18.00
v zasedací místnosti MěÚ.
Zapsala: Anna Pösingerová
Zkontroloval: Robert Pejša
Dne: 22.2. 2011

