Zápis ze shůze ŠR 6.4.2017:
- Sdružení rodičů ZŠ U říčanského lesa, z.s. - návrh stanov, zakládající členové, sídlo, registrace, atd.
- Správa web stránek školy
- Prasata - odpovědnost za škodu, způsobenou lesní zvěří
- Harmonogram výstavby sportoviště
- informace o stavu učitelského sboru s výhledem na přístí rok
- jídelna
Přítomní: Dudek, Platilová, Vytiska, Hraba, Polánský, Baborský, Strouhalová, Pasečná,
1) Škola a školská rada má záměr založit spolek rodičů, jež umožní lepší komunikaci školy a rodičů, organizování
akcí pro děti a rodiče a čerpání dotací, na něž škola nedosáhne. Začátkem května proběhnou volby do Školské
rady za pedagogický sbor. Při té příležitosti škola osloví rodiče, kteří by se chtěli stát zakládajícími členy spolku.
Návrh stanov je již připraven.
2) První polovina školení na správu web. stránek školy již proběhla.
3) Devastace školního pozemku - instalace el. ohradníku na 3 měsíce obnova trávníku, na radě města schválena
revize investičního záměru sportoviště - do zastupitelstva příští týden. Původní záměr 42 mil s nafukovací halou.
Návrh etapizace do tří etap 2017, 2018, 2019. I. etapa červenec 2017 za 18mil z rezervy města - příprava území,
atletický ovál 250 m, uvnitř sportoviště s umělou trávou, tribuna, sklad, osvětlení, dráha na kola, oplocení
zpevněné plochy. II. etapa 2018 dět hřiště, skatepark, parkoviště, III. etapa lez stěna, fitness, nafukovací hala.
Kolaudace první etapy snad zima/jaro 2017.
4) Některé podmínky zákona o veřejných zakázkách + směrnice města komplikují a zdržují organizování akcí
jako jsou výlety a školy v přírodě, neboť se každý jednotlivý dodavatel musí vysoutěžit. Dle vnitřní směrnic
města se musí soutěžit vše nad 30.000 Kč. Bude navrhnuta změna této směrnice. Město může některé dodávky
vysoutěžit za školu z důvodu úspory administrativy. Město má rovněž k dispozici nasmlouvané školní autobusy
5) Konzultace dokončena s pedagogickým sborem. Bude o jednu třídu více, 1 pracovní smlouva uzavřena + 1
připravena pro první stupeň. Někteří kolegové přejdou na 2. stupeň. V tuto chvíli stav naplněn. 2 členové
dlouhodobě nemocní.
6) Diskutovány návrhy na omezení používání mobilů ve škole. Omezení používání mobilu pomůže škole - mobil
může být v tašce ale má být vypnutý. Diskutována kyberšikana. Granty na školení prevence proti kyberšikaně
pro děti a pedagogy. Školitel z MV.
7) Kvalita jídel ve školní jídelně. Stížnosti na kvalitu a nicneříkající názvy jídel. Stravovací komise města řeší
stížnosti na kvalitu stravy. Scholarest má smlouvu s městem na zásobování všech škol + domu s pečovatelskou
službou. Byl navrhnut hodnotící dotazník a město vyšle stravovací komisi na ochutnávku.

Zapsal: Baborský

