
Zápis z jednání školské rady ze dne 25. ledna 2018

Přítomni: 

Členové školské rady

Za zřizovatele: Zdeněk Jurkeník
Za rodiče:                  Mgr. Petra Reisserová

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jitka Laburdová

Hosté: Mgr. Lenka Mikovcová 
Metodik Prevence

Mgr. Ludmila Koktanová
Vedení ZŠ a výchovný poradce: 

Mgr. Alena Baxová
Zástupkyně ředitele

Program:

1. Volba nového předsedy ŠR - předsedkyní školské rady byla zvolena                      
     Mgr. Jitka Laburdová.

2.  Nová školka - rodiče dětí, které mají nastoupit do nové budovy, odmítají  tento  
    přesun, pokud nebude zveřejněno oficiální vyjádření statika. 

3.  Dne  8.  2.  2018  je  nejzazší  termín  kolaudace.  Kontrola  hygieny  proběhne
dne  29.  1.  2018.   Po  odstranění  všech  nedostatků  bude  vydáno  prohlášení  o
předčasném užívání od 12. 20 2018 (zkušení provoz). Místostarosta obce oznámil,
že na web stránkách obce lze nalézt vyjádření statika k rekonstrukci MŠ ze dne 16.
10. 2017. Toto vyjádření je přílohou zápisu. Je k dispozici pro rodiče i na vývěskách
obou budov MŠ, Průběžná 174, 175. Pan místostarosta Jurkeník zajistil na KHS s
paní Malatincovou prodloužení používání provizorních prostor pro MŠ i ZŠ do 12.
2.  2018.  Vedení  školy  zaslalo  i  písemnou  žádost.  Obědy  pro  žáky  tedy  budou
nadále vydávány.

4. Dětské hřiště v     MŠ u staré školky. Dle revizní zprávy je hřiště uzavřeno. Požadavek
na obec, kam umístit vyřazené herní prvky.

5.  Dětské hřiště v     MŠ v     nové školce - v loňském roce měl být připraven projekt na
nové  hřiště.  V současnosti  není  známo,  v jaké  je  fázi.  Pan  místostarosta  zjistí
aktuální stav.



6. Nástavba nad současnou novou školkou (Průběžná 174, 175) se dle pana Jurkeníka
neplánuje.

7.  Plánuje se a připravuje projekt na školní tělocvičnu na pozemcích sběrného dvora
      a kontejneru.

8.  Zimní  údržba kolem školy -  žádost na OÚ - ze dne 15.  11.  2017. Pan Jurkeník
zajistí.

9.   Informace o práci  školního preventisty - akce v jednotlivých třídách. Ve vyšších
ročnících  bylo  nevhodné  chování  vůči  spolužákům  vyřešeno  výchovným
opatřením - udělením třídní důtky. Rovněž byl pozván odborník na řešení situace
ve třídě - třídní klima, pan Hrbáček. Jeho odborný program proběhl v 1. B, 3, 4.,
2. B. 

10.  Byla odcizena část vybavení rekonstruované MŠ a ŠJ (školní jídelny) , které bylo 
        uskladněno Zřizovatelem v pronajatých skladech. Celá situace byla nahlášena na 
        policii. Zřejmě u  pojišťovny nebude škoda proplacena. Zřizovatel toto vybavení 
         dokoupí.

11. Schválení rozpočtu na rok 2018 pro školu - žádné připomínky k rozpočtu 2018
nebyly Zřizovatelem vedení školy do 28. 12. 2017 podány. Tento rozpočet byl
písemně  schválen  Školskou  radou  dne  16.  11.  2017.  Místostarosta  obce  pan
Jurkeník  se vyjádřil, že se počítá s případným navýšením rozpočtu ve spotřebě
energie kvůli nárůstu odběrů v budovách přístavby, kontejneru a nástavby. Na
zasedání zastupitelů dne 28. 12. 2017 byl připravený rozpočet napaden, aniž byl
předem připomínkován.   Zastupitelstvu obce by měl  být  předkládán rozpočet
příspěvkové organizace, který již prošel připomínkovým řízením a vedení obce jej
odsouhlasilo.  V  případě,  že  se  plánuje  projednávat  na  zastupitelstvu  otázky
týkající  se školy,  měli  by být přizváni zástupci školy, aby se mohli  k dané věci
vyjádřit a předejít tak dezinformacím. 

12. Připomínka k odměně paní ředitelky,  odměna za rok 2017 - ač byla starostou  
       obce deklarována, nebyla udělena.

13.  Připomínka k parkování v okolí školy ze strany rodičů. Po otevření školy a školky
po rekonstrukci se ještě dopravní situace zhorší. Je nutné se situací zabývat, aby
byla zajištěna bezpečnost dětí.

14.  V průběhu  rekonstrukce  Sokolovny  bude  náhradní  program  v hodinách  TV  -
plavání, návštěva haly pro následující školní rok 2018/2019.  

15.  Zajištění předání kontaktů na rodiče od paní Pecháčkové nové člence za rodiče
paní Reiserové.

16. Škola se zapojí do oslav 100 výročí republiky. Zástupce za rodiče, paní Reiserová,  
       osloví rodiče ohledně případných námětů.



Ve Zdibech, dne 25. 1. 2018 zapsala:  Jitka Laburdová

Zdeněk Jurkeník …………………………………………………

Jitka Laburdová …………………………………………………

Petra Reiserová …………………………………………………


