
JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ KOMISE - ZÁPIS  
 

 

Termín: úterý 16. února 2021 

Místo: videokonference  

Přítomni: pan místostarosta Sáblík, paní ředitelky Pažoutová, Černá, Krákorová a Šretrová, paní 

zastupitelka Páterová, jako host paní starostka Davis 

Čas jednání: 8.30 až 9.30 až 9.50 hodin  

 

 

Program jednání:  
- BOD 1: Informace škol o průběhu prvního pololetí školního roku 2020/2021  

- BOD 2: Problematika přijímání žáků do první třídy ZŠ a do MŠ 

- BOD 3: Pro MŠ zřízení společného informačního systému městem  

 

 

Průběh schůzky:  
- v první části schůzky byly přítomny všechny osoby uvedené v záhlaví zápisu, na bod 3 

zůstaly paní ředitelky MŠ, paní starostka a pan místostarosta  

 

 

BOD 1 – Informace paní ředitelek  
 

Paní ředitelka Pažoutová: 

- organizační problémy nejsou, projevuje se však již únava dětí i pedagogů a také ztráta 

motivace žáků, online výuka je již dlouhá 

 

Paní ředitelka Krákorová: 

- organizační problémy nejsou, jich se kromě čtrnácti dnů uzavření škol netýká, jedou stále 

ve stejném režimu, nákaza Covid se jim téměř vyhýbá  

 

Paní ředitelka Černá:  

- projevují se problémy s Covid 19, karanténa na hlavní budově Parník, od ledna chybí 

průběžně na budově Parník 3 čtyři zaměstnanci, poděkování paní ředitelce Pažoutové za 

zajištění stravování  

 

Paní ředitelka Šretrová:  

- organizační problémy nejsou, projevuje se u zaměstnanců únava ze současné situace  

 

 

BOD 2: Problematika přijímání žáků do ZŠ a MŠ  
 

Paní starostka Davis, úvodní informace:  

- město má vytvořenu demografickou studii pro Mníšek a jeho okolí, bude zaslána 

účastníkům jednání, bude předložena zastupitelstvu města na jeho dalším jednání  

- do roku 2035 bude počet dětí klesat jen o jednotky, bude jich přibližně stejný počet, naopak 

o cca 60% bude nárůst seniorů 

- cca 600 žáků z Mníšeckého regionu jezdí do jiných ZŠ, není jasné, zda se tento trend 

nezmění 

- hledání vedení města, kde udělat jednu novou třídu MŠ, bude potřebná podle demografické 

studie cca dalších 10 let, nejnižší náklady (řády desetitisíců) v Pavilonu v současném 



Mateřském centru, projednáno s hygienou, možné pro 13 dětí – další místa znamenají 

řádově vyšší investice (nový kontejner, Domov seniorů)  

- dvě varianty třídy MŠ v Pavilonu, pod hlavičkou ZŠ, detašované pracoviště MŠ 

- vyzvala ředitelky ZŠ a MŠ, pokud něco od města potřebují, aby to sdělily  

 

 

Paní ředitelka Pažoutová: 

- je proti zařazení nové třídy MŠ pod školu, odrazují ji od toho i její zástupci 

- přijímání nových žáků bude 26. dubna 2021 

- potřebuje od Rady města informaci, v jakém pořadí má přijímat žáky z jiných obcí regionu 

- upozornila na nutnost co nejdříve zajistit rekolaudaci prostor družin na kmenové třídy  

 

Paní ředitelka Krákorová: 

- přijímání nových žáků bude 28. dubna 2021 

- nedoporučuje zařazení nové třídy MŠ pod ZŠ  

 

Paní ředitelka Černá:  

- nemá zájem o novou třídu MŠ, ale bere to jako variantu 

- děti by mohly chodit neoficiálně na školní zahradu současné MŠ, musí mít ale oficiálně 

prostor na hřišti na sídlišti, důvodem schválená kapacita zahrady 

- stravování dětí v nové třídě MŠ by bylo vhodné zajistit od ZŠ 

- přijímání přihlášek od pondělí 3. května do pátku 7. května 2021, rozhodnutí je připravena 

vydávat v pondělí 17. května 2021  

- ředitelky MŠ potřebují od Rady města informaci, v jakém pořadí mají přijímat žáky 

z jiných obcí regionu – kritéria pro přijímání dětí je třeba zveřejnit dle ŠZ v dostatečném 

předstihu před zahájením řádného zápisu, to znamená na konci března 2021, aby pravidla 

byla jasná již před spuštěním elektronického „předzápisu“ 

- ředitelka MŠ Nová navrhuje jako řešení výrazné eliminace počtu duplicitních přihlášek 

stanovení spádových ulic k jednotlivým MŠ a společná kritéria obou MŠ, která fungují 

v podstatě již nyní – vzhledem k tomu, že MŠ 9. května má pracoviště v obou částech 

města poblíž ZŠ, nevidí to jako překážku pro rodiče   

 

Paní ředitelka Šretrová:  

- nemá zájem o novou třídu MŠ 

- přijímání přihlášek od pondělí 3. května do středy 5. května 2021, rozhodnutí je připravena 

vydávat v pondělí 24. května 2021  

 

Paní zastupitelka Páterová: 

- nepovažuje řešení nové třídy MŠ v Pavilonu za systémově správné, preferuje zachování 

Mateřského centra v Pavilonu a novou třídu MŠ doporučuje umístit v jiných prostorech  

 

Pan místostarosta Sáblík: 

- preferuje novou třídu MŠ v Pavilonu jako detašované pracoviště MŠ paní ředitelky Černé, 

důvodem je náročná administrativa při zavádění MŠ pod ZŠ, pokud bude mít MŠ třídu 

v Pavilonu, může si zajistit stravování u ZŠ jako cizí strávník 

- upozorňuje na nutnost brát na zřetel ekonomickou stránku věci, přebudovávat prostor 

v Domě seniorů pro třídu MŠ bude znamenat investice, které bude nutné znovu podstoupit, 

až budou tyto prostory potřebné pro seniory, především specifické sociální zařízení  

 

 

 

 



BOD 3: Informační systém města pro obě MŠ 
 

Paní ředitelka Černá:  

- vytvoření informačního systému města pro obě MŠ podporuje, nevidí problém v jeho 

používání 

- upozornila na problém s některými rodiči, kteří váhají, na kterou MŠ dítě zapsat, zvažují 

vícero faktorů, sourozenci, kamarádi, konkrétní učitelka, místo MŠ (detašované pracoviště), 

někdy učiní zápis až na konci srpna  

 

Paní ředitelka Šretrová:  

- vytvoření informačního systému města pro obě MŠ podporuje, nevidí problém v jeho 

používání 

 

Místostarosta pan Sáblík:  

- je snaha programátora co nejvíce usnadnit práci pro vedení MŠ, bude potřeba přímé 

komunikace mezi ním a vedením MŠ při programování systému 

- není možné ovlivnit rozhodování některých rodičů, ale bude jasné již v druhé polovině 

května, kolik je duplicit a kolik míst bude ještě volných, třeba až na konci srpna, s tím může 

město pracovat 

 

 

         Zapsal Radko Sáblík 

 

 

 


