Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Datum:

21. 5. 2019

Přítomni:

p. P. Pražma – předseda školské rady
p. S. Sobala – člen školské rady
p. Mgr. V. Wojewodová – člen školské rady
p. Mgr. J. Petrová – ředitelka školy
p. Mgr. P. Olbřimková – statutární zástupce ředitele školy

Program:
1. Zahájení
2. WIFI SÍŤ
3. Přípravná třída
4. DEN DĚTÍ
5. Provozní záležitosti Základní školy a Mateřské školy
6. Ostatní

Ad. 1 - Zahájení
P. Pražma podal informaci, že se za uplynulé období na něj, jako předsedu ŠR nikdo z rodičů
žáků neobrátil. Nedisponuje tedy žádnými podněty, žádostmi, informacemi atd. ze strany
rodičů.
P. ředitelka informovala ŠR, že oficiální webové stránky školy napadli hackeři z nigerijské
adresy, byly zablokovány účty, zmizel ŠVP. Tvůrce stránek měl všechna data zálohovaná a
vše nahrál zpět do oběhu. Na přebudování stránek teď škola nedisponuje volnou finanční
částkou.
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P. Pražma měl připomínku, že nejsou aktualizovaná data Dětského parlamentu. Na stránkách
školy je stále jméno bývalé předsedkyně. Chybí zde také informace, že členové Žákovské
rady T. Durjaník a L. Pražma se pravidelně zúčastňují zasedání Mládežnického parlamentu
města. Paní Olbřimková a Wojewodová přislíbily nápravu.

Ad. 2 – Wifi síť
Wifi síť se buduje, chybí ale certifikát, ten bude, až firma dobuduje síť. Předělává se také
server. S rozšířením Wifi se počítá, žádost je podaná na magistrátu města, v září se vedení
školy dozví výsledek rozhodnutí. Zatím žádné zprávy nemáme.
P. ředitelka informovala, že od září se zapojíme do projektu „Šablony II:“, které nabízejí širší
možnosti pro financování dalších oblastí školních činností- např. školní klub, výuka ITC atd.
P. Sobala vznesl dotaz, jak školní řád řeší používání mobilů ve škole. Byla mu podána
informace, že děti, se souhlasem rodičů, vypínají mobily před vstupem do školy, nemohou je
používat ani o přestávkách. Pokud potřebují mluvit s rodiči, požádají o to pedagoga a je jím to
umožněno.

Ad. 3 – Přípravná třída
P. Pražma chtěl vědět podrobnější informace a ohlasy na přípravnou třídu. Sám má syna v této
třídě a jako rodič je velmi spokojen, protože vidí velké pokroky. P. ředitelka konstatovala, že
ohlasy jsou velmi pozitivní, dokonce si rodiče dětí přáli, aby p. učitelka pokračovala s dětmi
do 1. třídy. Po dohodě s dotčenou p. učitelkou se ale vedení školy rozhodlo, ponechat ji znovu
v přípravné třídě a do prvních ročníků nasadit jiné elementaristky. P. učitelka Lesniaková
vypracovala pro přípravnou třídu podrobnou metodiku, nasbírala zkušenosti, které by ráda
zúročila ještě v dalším školním roce.
V nové přípravné třídě je přihlášeno 14 dětí z různých čtvrtí města. Všichni přítomní
kvitovali, že je to výborná příprava dětí především s odkladem školní docházky a navíc je zde
předpoklad, že alespoň část z nich zůstane kmenovými žáky školy.

Ad. 4 – Den dětí
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P. ředitelka oznámila, že Den dětí je spolufinancován o. p. s. Dobrodiní a organizačně zajištěn
pedagogickými pracovníky školy.
P. Pražma by se rád této akce zúčastnil, ale musí počkat, jestli mu zaměstnavatel vyhoví
s volnem.

Ad. 5 – Provozní záležitosti Základní školy a Mateřské školy
Členové ŠR se zajímali, jak vedení školy zvládá náročný provoz ZŠ a dvou MŠ. P. ředitelka
to vidí jako velmi náročnou záležitost, která každý den přináší nečekané problémy, které musí
řešit průběžně. Uvedla konkrétní příklady: podněty od bezpečnostního technika, různé havárie
(záchodky ZŠ, MŠ) atd.
Kuchyně v obou MŠ jsou zastaralé.
Vedení řeší havarijní stavy ZŠ: rekonstrukce archivu, výměnu oleje ve výtahu atd. Z relaxační
místnosti připravují nový archiv ve spolupráci se zřizovatelem.
Z jedné šatny TV vybudují sprchu, která bude sloužit nejenom žákům a pedagogům, ale také
návštěvníkům, resp. nájemcům tělocvičny (opět se souhlasem zřizovatele).
Město provádí postupně rozsáhlé generální rekonstrukce kanalizace, a proto byly pozastaveny
jiné rekonstrukce.
Dotaz p. Sobaly: „ Existuje projekt na rekonstrukci jídelny v mateřské škole?“
Odpověď p. ředitelky: „ Ano, na MŠ V Aleji, jako částečná rekonstrukce, v hodnotě 400 000,Kč.
S p. Janurou jsou domluveni, že by se při rekonstrukci pořídil konvektomat, který by nahradil
jeden sporák na cca 120 jídel, zachoval by se jeden sporák (větší rekonstrukce by byla
v hodnotě
700 000,- Kč).
P. Sobala se dále dotázal, jestli by nebylo možné, aby kuchyň ZŠ vařila i pro MŠ.
P. ředitelka se vyjádřila, že školní kuchyň je malá, a i tak vaří už pro Slezskou Diakonii, SZŠ
a dietní jídla. Další navýšení porcí už by nezvládali.
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P. ředitelka přiznala, že mají jako vedení více plánů, jak zvelebit či prospět škole, např.
vybudování reprezentační místnosti, ale ty jsou, bohužel, prozatím odsouvány z důvodu řešení
přednostních provozních investic: např. drobné úpravy okapu, který až odejde úplně, bude
obrovská investice. V MŠ se řeší hydroinstalace. Zadali si monitoring kanalizací, který stál
také peníze. Zjistilo se, že pod budovou je mokrá laguna. I toto zjištění bylo předáno městu
jako zřizovateli. Půjde zase o desítky tisíc ve formě další investice.
Všichni členové Školské rádi vzali sdělené informace na vědomí a popřáli vedení úspěch
v plnění potřebných úkolů.

V Karviné 21. 5. 2019

Zápis provedla: Mgr. Václava Wojewodová

Podpisy:

Předseda:

Petr Pražma

…………………………………..

Zapsala:

Mgr. Václava Wojewodová

…………………………………..

Ověřila

Mgr. Petra Olbřimková

…………………………………..
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Mgr. Jana Petrová
ředitelka školy
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