Zápis z 25. zasedání školské rady ze dne 10. 3. 2016
Přítomni:

Přemysl Vlček, Marie Lagová
Dagmar Krátká, Ivana Píšová
Petra Přibylová, Marta Matějková, Kateřina Vlčková
Iveta Vrabcová

Omluveni:

Veronika Gottesmanová a Karel Pleiner

Program:
1) seznámení s výroční zprávou o hospodaření školy za rok 2015
Všichni přítomní členové školské rady byli řádně seznámeni s celým obsahem výroční zprávy
o hospodaření školy za rok 2015 - bez výhrad.
2) stravovací komise při školní jídelně
Členové školské rady byli seznámeni se založením stravovací komise v rámci školní jídelny a
jejími pravidly. Tato komise bude složena ze 7 členů, tj. jeden zástupce ze strany zřizovatele,
dva zástupci z mateřské školky, dále dva zástupci z I. stupně a dva zástupci z II. stupně
základní školy. Uvedení čtyři zástupci z I. a II. stupně základní školy byli v rámci zasedání
školské rady vylosováni z řad rodičů, jejichž děti se stravují ve školní jídelně, a kteří se
přihlásili prostřednictvím přihlášek. Losování proběhlo zcela náhodně. Předsedou školské
rady byli vylosováni následující členové:
I. stupeň ZŠ – pan Martin Ježek a pan Petr Dzurec
II. stupeň ZŠ – paní Marie Čebišová a paní Andrea Klimešová
3) diskuze, nové náměty, doplnění či připomínky v rámci ZŠ
V rámci tohoto bodu členové školské rady projednali i následující témata:
a) Kapacita školy – navýšení kapacity školy i školní jídelny – 2 první třídy v září 2016.
b) Seznámení s proběhlými a budoucími pracemi v rámci rozšíření kapacity základní školy
(rekonstrukce části školního bytu za účelem rozšíření žákovských šatních prostor, budoucí
úprava a zvětšení prostor školní jídelny a úprava suterénu školy – šatny a WC).
c) Dále byl vznesen dotaz, zda by v rámci výše zmíněného rozšiřování kapacity školy, školní
jídelny a šaten, mohlo proběhnout i rozšíření kapacity školní tělocvičny, resp. zda by bylo
možné zakrýt lehkou pevnou konstrukcí stávající venkovní hřiště, které by navazovalo na
stávající školní tělocvičnu a bylo funkční pro celoroční provoz. Školní tělocvična aktuálně
neslouží pouze žákům školy, ale i širší veřejnosti za účelem sportovního vyžití za úplatu.
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Podán tedy požadavek, zda by bylo možné zahrnout toto rozšíření tělocvičny, resp. zakrytí
školního hřiště, do investičních záměrů ZŠ a popř. dále do některých dotačních titulů v rámci
ministerstva školství, dotačních titulů v rámci EU, popř. do projektu MAS Svatováclavsko či
jiných. Tento bod byl prodiskutován a dále zůstává otevřen k dalšímu jednání.
d) Ostatní projekty ZŠ na další školní rok 2016/2017

V Lánech dne 15. 3. 2016

Zapsal: Přemysl Vlček
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