Zápis č. 2
z jednání školské komise dne 6. 5. 2014

Přítomni: S. Boloňský, O. Charvátová, M. Procházková, M. Špaček, F. Klíma, T. Ivan
Omluveni: Š. Špaček, M. Veselý

Program:
1) Výsledek přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2014/2015
2) Projednání návrhu M. Matase, J. Roškotové a M. Procházkové na dotace soukromým
sdružením provozujícím činnost MŠ
3) Příprava nového územního plánu – projednání připomínek členů komise
4) Rámcová informace o průběhu konkurzních řízení na ředitele ZŠ a MŠ
5) Informace o dostavbě ZŠ
Pan Boloňský přivítal a představil nového člena školské komise pana Tomáše Ivana.
Všichni členové školské komise odsouhlasili navržený program bez připomínek.
1.
Pan Boloňský seznámil členy s výsledky přijímacího řízení do MŠ:
celkový počet přihlášek do všech 3 MŠ – 202 (vytříděných)
přijato – 121 dětí (71 - MŠ Havlíčkova, 30 - MŠ Přemyslovská, 20 – MŠ Spěšného)
nepřijato – 81 dětí
datum narození posledního přijatého dítěte – 29.1.2012
počet nepřijatých dětí mladších 3 let – 14
2.
Pan Boloňský přítomné seznámil s návrhem pana M. Matase, který byl předložen finančnímu
výboru a byl na zastupitelstvu projednáván. Jednalo se o návrh dotace soukromým
sdružením, které provozují školku, jako finanční kompenzaci za děti, které nejsou přijati
v přijímacím řízení do veřejné MŠ. Na zastupitelstvu se na toto téma rozvinula veliká debata.
Nakonec zastupitelstvo přijalo rámcové usnesení, že souhlasí s dotační podporou formou
finančních kompenzací dětí nepřijatých do veřejných MŠ pro školní rok 2014/2015 a ukládá
MÚ zpracovat ekonomickou a právní analýzu návrhu na dotační podporu pro školní rok
2014/2015.
Pan Boloňský se domnívá, že není legislativně možné podporovat z veřejného rozpočtu
soukromý subjekt.
Rozsáhlá debata se následně rozvinula i mezi všemi členy školské komise. Pan Ivan se
vyjádřil, že návrh působí populisticky a považuje to za součást předvolební kampaně už
vzhledem k tomu, že počet nepřijatých dětí rok od roku stále klesá. Pan Špaček i pan Tůma
se shodli na tom, aby byl příspěvek dáván přímo rodičům, jejichž děti nebyly přijaty a kteří si
o příspěvek zažádají, podobně jako u sociálních podpor, ne tedy přidělovat dotaci plošně.
S tím ale nesouhlasí pan Ivan.

Členové komise se shodli v tom, že částka 1.500 Kč měsíčně velké části rodičů nepomůže, ale
pro město to nebude nevýznamný výdaj.
Pan Boloňský také uvedl variantu, že by město mohlo založit a financovat tzv. dětskou
skupinu, např. v přístavbě dvou tříd do zahrady v ZŠ. Nemusí být splněny přísné nároky
hygienické i na kvalifikaci učitelek – město by je však muselo platit. Záleželo by samozřejmě
na stanovisku nového vedení ZŠ.
Paní Procházková se k tomuto připojila s návrhem vytvoření 0 ročníku předškolních dětí
s režimem, který více připravuje děti na 1. ročník základní školy než v MŠ.
Pan Ivan navrhl zamyslet se nad možností vybudovat školku v objektu čp. 125 v Tichém údolí.
V případě prodeje vedlejší nemovitosti čp. 110 by pak byly finance na rekonstrukci čp. 125,
která by pro školku s velkou zahradou byla ideální.
Usnesení školské komise:
Školská komise nepodporuje předložený návrh, který považuje za neefektivní opatření.
Pokud by však zastupitelstvo tento návrh schválilo, školská komise navrhuje tyto
podmínky:
1. Dotace na základě podané žádosti
2. Věk dítěte od 3 let
3. Oba rodiče trvalý pobyt v Roztokách
4. Doložit příjem rodičů čestným prohlášením
Pro: 5
Zdržel se: 1
3.
K územnímu plánu pan Boloňský sdělil, že by byl rád, kdyby členové komise dali podněty na
návrhy změn.
Pan Ivan uvedl městské sportoviště, neboť v současném areálu Sokola není město
vlastníkem.
Paní Procházková navrhla další veřejný park v nové zástavbě.
Pan Boloňský odpovídal na dotazy členů komise týkající se zástavby na Dubečnici, Solníků a
Panenské.
Následně proběhla diskuse ohledně problematických míst ve městě. Paní Procházková opět
upozornila na obrovský problém týkající se chodníků a přechodů v Přemyslovské ulici, kde
vystupují z autobusu školáci a jejich bezpečnost je ohrožena.
Pan Ivan poukázal na značné množství cyklistů v Tichém údolí, kdy často nelze autem jet a
cyklisty bezpečně předjíždět, protože po jedné délce silnice stojí zaparkovaná auta. Mezi
cyklisty je spousta malých dětí na kolech, které se pletou před autem. Zda by nebylo možné
cyklostezku z komunikace v Tichém údolí odklonit podél únětického potoka.
4.
Vzhledem k tomu, že obě konkurzní řízení nejsou ukončená, mohl pan Boloňský podat pouze
rámcovou informaci. Sdělil, že město tentokrát věnovalo velkou pozornost jejich propagaci.
Na ředitele ZŠ se přihlásilo celkem 9 uchazečů (na dotaz členů komise pan Boloňský uvedl, že
se jedná o 7 mužů a 2 ženy). Pro porovnání – v loňském roce se přihlásili pouze 2 uchazeči
na ředitele ZŠ.

Dále pan Boloňský sdělil, že po vzájemné dohodě odchází z pozice ředitelky MŠ paní
Kulhánková, ale bude dále učit. Na ředitele MŠ se přihlásili 4 uchazeči.
Radní požadují, aby měli možnost osobně kandidáty poznat před vlastním jmenováním
ředitele do funkce. Do konce května by mělo být o kandidátech na ředitele obou školských
zařízení rozhodnuto.
5.
Pan Boloňský konstatoval, že město nyní soustřeďuje všechny síly na dostavbu základní
školy, což je v současné době prioritní.
Informoval přítomné o tom, že do konce května proběhne kolaudace a od září se může začít
učit v nových prostorách. Zahrada nebude zcela hotová, ale bude se moci využívat
v omezeném rozsahu. Firma Metrostav jako kompenzaci za 2 měsíční zpoždění dokončení
stavby slíbila zdarma provedení zemních prací na školním hřišti.

Zapsala: Anna Pösingerová
Ověřil: Mgr. Stanislav Boloňský, předseda komise

