
Spolek rodičů při ZŠ Komenského I, Zlín 

Zápis z jednání zástupců spolku a zástupců Statutárního města Zlína, Odboru školství a sportu 

Termín konání: 17. 1. 2022 

Místo konání: Statutární město Zlín, Magistrát města Zlína - Odbor školství a sportu, kancelář 210 

Přítomni: Mgr. Milan Smola, vedoucí odboru; Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora;  
za spolek: Michal Březovják, třídní důvěrník; p. Vyčánková, třídní důvěrnice; Martina Nosková,    
předsedkyně; Jana Nováková, místopředsedkyně. 

 
Předmět schůzky: Upozornění na nevyhovující situaci mezi a před školami Komenského a Žádost 
o pokračování v přípravě projektu rekonstrukce a o jeho realizaci 
 
Popis situace: Na základě petice na obnovu projektu rekonstrukce nádvoří mezi školami, která proběhla 
v září 2021 (viz zápis ze schůze rady rodičů 6. 9. 2021 a 18. 11. 2021 a Školní zpravodaj 9/2021) spolek podal 
Statutárnímu městu Zlín výše uvedenou žádost.  
 
Odpověď ze strany města: Na žádost reagoval Mgr. Milan Smola, vedoucí Odboru školství a sportu a uvedl, 
že v dalších úpravách prostranství se nyní nemůže pokračovat z nedostatku financí, ale současně navrhl jednání 
spolku se zástupci města, které bylo domluveno na 17. ledna 2022. 
 
Průběh jednání: 
 

1. M. Březovják přednesl důvody k podání žádosti, popsal stávající situaci, nevyhovující stav nádvoří, 
provoz před a mezi školami, dopravní situaci (chybějící přechody přes cestu mezi zelení s bustou 
J. A. Komenského a ZŠ Komenského I, pohyb dětí v tomto místě a aut před školami) a obavy 
o bezpečnost dětí a chodců.  

2. Zástupci města, p. Francová a p. Smola, ujistili, že situaci pochopili, a že bezpečnost dětí v provozu 
na prostranství je prioritou. Celková požadovaná rekonstrukce zatím nebude možná z důvodů financí, 
ale dopravní situací u školy se budou zabývat. 

3. Obě strany se dohodly, že bezpečnostní řešení dopravní situace se nebude odkládat a podali návrhy: 

 Bc. Francová: poradí se s dopravní policií, jak by se situace dala řešit a spojí se s vedeními obou 
škol. 

Doporučit oběma ředitelům, aby upozornili rodiče na dodržování dopravních předpisů, značení 
a povolené rychlosti a požádali je o zvýšenou pozornost a ohleduplnost při průjezdu prostranstvím. 

 Zástupci spolku: rozhodně chtějí zachovat možnost vjezdu rodičů na parkoviště pro rychlé odbavení 
příjezdů a odjezdů dětí.  

 Mgr. Smola: možnost závory na parkoviště před školami ovládané čipy nebo hledat jiné řešení. 

Závěr: 

Bc. Francová a Mgr. Smola projednají situaci s Odborem dopravy a následně vedením Městské policie Zlín 
a vyvolají další jednání se všemi zúčastněnými stranami vč. vedení škol, zástupci spolku a MP Zlín. Termín 
stanoví do poloviny února. 

 

Ve Zlíně 17. 1. 2021 vypracovala Jana Nováková, v. r.   


