ZÁPIS
ze 40. jednání Školské rady Základní školy Praha-Lipence, Černošická 168
ze dne 24. ledna 2018

Přítomni:

Pavla Doubková, Olga Ekartová, Miroslav Čížek, Ludmila Zájedová,
Jana Ullspergerová, Petra Zímová

Host:

Jitka Krůtová (ředitelka školy)

Program jednání:
1. Zahájení
-

informace o proběhlých volbách do nového volebního období od 1. 1. 2018

-

seznámení s nově zvolenými členy rady
o zástupci zřizovatele školy: Miroslav Čížek, Ludmila Zájedová
o zástupci rodičů: Pavla Doubková, Olga Ekartová
o zástupci školy: Jana Ullspergerová, Petra Zímová

-

volba předsedy Školské rady  jednomyslně zvolena paní Pavla Doubková

-

schválení programu jednání, volba zapisovatele a ověřovatele

-

schválení platnosti jednacího a volebního řádu v dalším volebním období

2. Přístavba nového pavilonu
-

na dotaz paní Doubkové ohledně přístavby reagoval pan místostarosta:
o stavebního povolení bylo vydáno
o zatím není možné vypsat výběrové řízení
o podmínkou čerpání dotace není kolaudace do konce roku 2018
o nelze určit konec stavby, velmi pravděpodobně přesáhne až do roku
2019

3. Přístavba tělocvičny, školní jídelny, staré budovy
-

přístavba školní jídelny – na Zastupitelstvu byl představen návrh oslovit tři
různé architekty ke zpracování studie komplexního řešení  paní ředitelka
navrhuje řešit přístavbu tělocvičny stejným způsobem, resp. rozšířit zadání ke
zpracování studie (přístavba školní jídelny vč. rekonstrukce tělocvičny)  pan
místostarosta spojení zakázek nepodporuje, zakázka na provedení studie
přístavby TV je již domluvena jiným způsobem

4. Vyřešení parkování pro zaměstnance školy
-

požadavek školy – vymezit stání pro zaměstnance, např. na začátku ulice
Obilní

-

návrh zřizovatele:
o u pomníku omezené stání na 2 hodiny
o pro zaměstnance možnost parkování za tělocvičnou

5. Záměr obce
-

výhledově řeší zřizovatel možnost bezúplatného převodu domů č.p. 221 a 228
v Černošické ulici od Magistrátu hl. města Prahy k využití pro školu a veřejnost

6. Návrh školní zahrady
-

je zpracována studie řešení školní zahrady, na realizaci první části požádáno o
dotaci, pro realizaci je třeba řešit detaily ohledně kapličky, zvoničky a pomníku

Zapisovatel: Jana Ullspergerová
Ověřovatel zápisu: Pavla Doubková
Termín následující schůzky: úterý 29. 5. 2018 v 16:30 hodin

