Zápis z jednání školské rady, konané dne 30. května 2019
Přítomni:
Zástupci rodičů:

MgA. Štěpánka Stein
Doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph. D.

Zástupci zřizovatele:

Ing. Jiří Lála
Ondřej Matěj Hrubeš

Zástupci ped. pracovníků: Mgr. Zdeňka Wejmelková
Mgr. Věra Kejvalová
Jednání byla přítomna ředitelka školy Mgr. Michaela Rybářová.

Program jednání:
1) Informace o zápisu do prvních tříd
2) Informace o chystané půdní vestavbě
3) Žádost o prošetření stížnosti manželů Š. a G. Gurney
4) Ostatní

1) Informace k zápisu do prvních tříd
Informace podala pí ředitelka M. Rybářová
- byla sdělena kritéria přijímání žáků, budou otevřeny 3. třídy
- celkově přišlo k zápisu 103 dětí, z toho 61 ze spádové oblasti, přijato bylo 75 dětí
- nebyl přijat jeden uchazeč (získal odklad školní docházky)
- rodiči byl velmi oceněn rezervační systém a forma zápisu, po celou dobu provázely děti z pátých
tříd

2) Informace k půdní vestavbě
- je hotová projektová dokumentace
- dojde k navýšení kapacity školy o 150 dětí
- bude muset být zřízena kuchyň – dosavadní systém bude z kapacitních nevyhovující
- jídelna bude odhlučněna
- je plánováno odborné zázemí pro přírodovědné předměty, bude do stolů instalována voda plyn

apod.
- budou přesunuty menší třídy, vzniknou opět kabinety
- v prostoru vestavby bude počítačová a jazyková učebna a tři kabinety
- problémem je instalace výtahu, památkáři ho chtějí pouze do 2. patra, pak budou pokračovat
schody
- pí ředitelka ocenila spolupráci s paní radní
- řeší se brána a kamerový systém, okna a osvětlení učeben
- půdní prostor ba měl být otevřen v roce 2022
- nadále přetrvává problém se špatným stavem odpadů, je obava z další zátěže
- v létě 2019 se připravuje rekonstrukce MŠ

3) Žádost o prošetření stížnosti manželů Š. a G. Gurney
- členové školské rady považují vyjádření pí ředitelky ke stížnosti manželů Gurney za naprosto
vyhovující a s tímto vyjádřením souhlasili

4) Ostatní
- Doc. Hurák informoval o e- mailu, který zaslal pí ředitelce, e-mail se týkal bezpečnosti dětí
- pí ředitelka informovala, že se na prázdniny připravuje doporučení a upozornění pro rodiče
- mapa školy – pí ředitelka informovala o výsledcích dotazníkového šetření

Jednání bylo ukončeno v 18,15 hod.
Zapsala Mgr. Zdeňka Wejmelková

