Zasedání školské rady
Ve středu 1.10.2014 proběhlo první zasedání školské rady v tomto školním roce.Sešli jsme
se téměř v kompletním složení. Nezúčastnil se pouze M.Král. K zasedání byla též přizvána ředitelka
školy.

Téma k projednání:
1. Výroční zpráva školy za rok 2013/14 a její schválení
2. Proběhlá rekonsrukce podlah v přízemí školy
3. Budoucí projekt na zateplení budovy
4. Prodloužení provozní doby v MŠ
5. Odvětrání ve školní kuchyni
6. Fotogalerie na stránkách školy
Ad 1. Všem členům školské rady byla v srpnu elektronicky zaslána Výroční zpráva školy za minulý
školní rok 2013/14. Nikdo z přítomných neměl k tomuto dokumentu žádné připomínky ani dotazy.
Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti školy.
Ad 2 a 3. Školská rada projednala stavební úpravy na budově školy, které proběhly v letních
měsících (podlahy, omítky, kuchyně). Způsob provedení rekonstrukce podlah v přízemí budovy
(vynechání telelněizolační a hydroizolační vrstvy vznáší zásadní nároky na správné větrání budovy,
nový stav věci – nový způsob větrání). Zástupcům školy bylo navrženo, aby neumísťovali velké
skříně podél nosných stěn v přízemí a aby stav stěn za nábytkem v průběhu roku kontrolovali. Obec
získala další dotaci z kraje na zateplení a odvlhčení budovy, která bude realizována na jaře 2015.
Projektová dokumentace na tuto přestavbu však dle názoru odborníků neodpovídá stávajícímu stavu
budovy. Žádáme proto, aby tyto skutečnosti byly brány v potaz. Zástupce za obec přislíbil tuto
problematiku nadnést na dalším zasedání obecního zastupitelstva. Doporučujeme též prodiskutovat
způsob zateplení stropů v učebnách a postup při statickém posouzení stavu budovy před jejím
zateplením. Vzhledem k blížícím se volbám bude celý projekt schvalovat a řídit již nově zvolené
zastupitelstvo.
Ad 4. Někteří z rodičů dětí v MŠ mají zájem o prodloužení pracovní doby do 17 hodin. Členové
školské rady projednali tento návrh s ředitelkou školy. Došli jsme k závěru, že finanční i
organizační náročnost je příliš vysoká. Nicméně zástupce za školu vznese dotaz na obci, zda by
tento provoz nemohla dotovat. Ředitelka školy přislíbila účast na případé schůzce s rodiči, kde
celou záležitost může spolu s vedoucí školky znovu objasnit a zdůvodnit.
Ad 5. Dále jsme se zabývali odvětráním ve školní kuchyni. Měli jsme možnost nahlédnout do
projektu a také jsme si prohlédli samotnou kuchyň. Odvětrání je dle projektu dostačující. Dle členů
pracovní skupiny i členů školské rady může však být problém s odvětráním prostoru okolo myčky
při otevřených dveřích do chodby školy. Navrhujeme pořídit finančně nenáročný lapač par, který by
oblak páry uvolněný z myčky směřoval k axiálnímu ventilátoru ve zdi. K funkci by nám více asi
sdělili samotní pracovníci kuchyně. Školkská rada projednala se zástupci školy případnou obměnu
nábytku v učebnách a vyzvala je k vytvoření evidence a poptávky pro tyto úkony. Navrhujeme v
budoucnu oslovit ve věci případného financování tohoto projektu rodiče s žádostí o sponzorský
příspěvek.
Ad 6. Posledním bodem programu byl přístup k fotografiím na stránkách školy. Rodiče, kteří mají
zájem o nahlédnutí do fotogalerie školy, se mohou na stránkách školy přihlásit a zaregistrovat,
následně jim bude zpřístupněn účet Rodič, který bude umožňovat přístup na stránky s fotografiemi.
Takto zaručíme nejen ochranu, ale i dostupnost stránek s fotkami.

