ZÁPIS
z 31. jednání Školské rady Základní školy Praha-Lipence, Černošická 168
ze dne 12. října 2015

Přítomni:

Pavla Doubková, Olga Ekartová, Klára Kožíšková, Petra Zímová

Omluveni:

Michal Popek, Jana Ullspergerová

Hosté:

Jitka Krůtová (ředitelka školy), Miroslav Čížek (místostarosta MČ)

Program jednání:
1. Zahájení
-

schválení programu jednání, volba zapisovatele a ověřovatele

2. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
-

všichni obdrželi mailem předem

-

bez připomínek schválena všemi přítomnými členy

3. Diskuse
-

pan místostarosta Čížek
o informoval o postupu přípravných prací v souvislosti s přístavbou školy
o informoval o záměru obce najmout si městského architekta

-

ředitelka školy
o požádala pana místostarostu, aby ve smlouvě s projektantem byla
vyžadována jeho odpovědnost za dodržení platné legislativy, aby se
předešlo podobným problémům, které se řešily v souvislosti
s nástavbou školy (nevyhovující akustika)
o navrhla možnost projednat spolupráci obce s projektovým manažerem
L. J. v souvislosti se zajištěním financí z projektu Praha pól růstu ČR
(výborné reference od vedení obcí Dobřichovice, Řevnice, Lety, atd.) →

p. místostarosta souhlasil, pí ředitelka domluví schůzku event. předá
kontakt
o dotázala se na stav žádosti na MŠMT podané v srpnu 2014 (žádost byla
podána v rámci projektu na zvýšení kapacity škol, v té době ale byla
kapacita školy dle Rejstříku škol stanovena na 300 žáků, což
neodpovídalo skutečnosti; na žádost školy proběhlo přezkoumání
kapacity školy hygienickou stanicí a ta byla stanovena na 264 žáků →
tuto skutečnost je třeba v žádosti opravit, aby se zvýšila šance projektu
na úspěch) → dosud změna nebyla provedena
-

pí Ekartová
o zeptala se na postup při dovybavování šatních skříněk → v tomto týdnu
budou do všech skříněk dodány podložky na boty a poličky
o zjišťovala, zda škola řeší nějaké problémy → v současné době se snaží
škola ovlivnit dynamiku jednoho třídního kolektivu, ve kterém se častěji
než v jiných kolektivech řeší vztahové záležitosti

Zapisovatel: Petra Zímová
Ověřovatel zápisu: Pavla Doubková
Termín následující schůzky: pondělí 25. 1. 2016 v 17:00 hodin

