Školská rada při Základní škole T. G. Masaryka
Mnichovice, Bezručova 346, 251 64 Mnichovice,
zřízené usnesením Zastupitelstva města Mnichovice ze dne 22.6.2005

Zápis z jednání
Datum:12.5.2015

Čas:18hod.

Místo: ZŠ Mnichovice

Účastník

Záp.č.: 04

Zastupuje

Michal Bláha

žáky školy

omluven

Milan Krajíček

dtto

omluven

Mgr. Jitka Hánová

dtto

Mgr. Lenka Babišová

pedagogické pracovníky

Ing. Ildikó Šalamova

dtto

Mgr. Veronika Antonínová

dtto

Simona Skácelová

zřizovatele města Mnichovice

Miloslav Šindelář

dtto

Jakub Žvejkal

dtto

Mgr.Marcela Erbeková

vedení školy - přizvána

Hana Bartáková

komisi školství-přizvána

Ing. Karel Knetl

dtto

přizván

Ing. Petr Herynek

dtto

přizván

Ing. Marek Hofta

Město Mnichovice

přizván

Mgr. Petra Pecková

starostka

přizvána

Jana Hrubešová

vedení MŠ

přizvána

omluvena

√

Průběh jednání:
Bod
1.

řádné zasedání

mimořádné zasedání

Obsah
Program zasedání
1.
2.
3.
4.

2.

List:1

Informace o průběhu stavby ve škole
1. třídy + přípravná třída
Zabezpečení stravování ve školní jídelně
Různé

Projednávané body

Ad 1) Informace o průběhu stavby ve škole - ŘŠ Marcela Erbeková
- kolaudace nástavby 30.5.2015
- drobné opravy na staré budově do konce července
- rozmístění tříd tak, aby byly využity všechny nové prostory v nové nástavbě i ve škole na náměstí
-ŠR bere na vědomí.
Ad 2) 1. třídy + přípravná třída - ŘŠ Marcela Erbeková
- ke dni 12.5. přihlášeno 90 prvňáků, 22 dětí má odklad. V souvislosti s novým zákonem MŠMT
navrhuje ŘŠ M. Erbeková otevřít přípravnou třídu pro děti s odkladem (min. 10 dětí)
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Školská rada při Základní škole T. G. Masaryka
Mnichovice, Bezručova 346, 251 64 Mnichovice,
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Zápis z jednání
Datum:12.5.2015

Čas:18hod.

Místo: ZŠ Mnichovice

Záp.č.: 04

List:2

- umístění 1.tříd:
1. varianta - dvě třídy v Bezručově ulici a dvě třídy na náměstí + přípravná třída
2. varianta – ponechat 2. třídy na náměstí a všechny1. třídy umístit v Bezručově ulici
-ŠR bere na vědomí
Ad 3) Zabezpečení stravování v MŠ a školní jídelně
- výdejna v MŠ, firma J+J zabezpečí v MŠ obědy i svačiny, doprava bude hrazena zřizovatelem cca
8 000,- Kč za měsíc (smlouva mezi MŠ, zřizovatelem a J+J do konce května). Jana Hrubešová
navrhuje nutnost zaměstnat na poloviční úvazek hospodářku v MŠ.
- ŠJ není schopna zabezpečit stravování dětí pro příští šk.rok, H.Bartáková navrhuje zakoupení
konvektomatu za 250 000,-Kč a nápojového automatu za 60 000,-Kč.
-Ing. Hofta projedná v červnu na zastupitelstvu nutnost převedení 600 000,-Kč, které byly ušetřeny
školou v minulém roce, do neinvestičních položek školy.
-ŠR vzala na vědomí
Ad 4) Různé
a) výtěžek z plesu - zisk z plesu činí 25 000,-Kč, za tuto částku zakoupeny hudební nástroje pro školu
b) asistence pro problémového žáka - Mgr. Pecková dodá ŘŠ Erbekové kontakt
c) personální zajištění vyučujících – podání inzerátu do Života Mnichovic
-ŠR vzala na vědomí

3.

Závěry

1.
2.
3.
4.

ŠR vazala na vědomí informace o průběhu stavby
ŠR vzala na vědomí vznik přípravné třídy a rozmístění 1.tříd
ŠR vzala na vědomí informace o zabezpečení stravování v ŠJ a MŠ
ŠR vzala na vědomí výtěžek z plesu, získání asistenta a personální zajištění

Komentář k jednání (co bylo dobře, co je třeba změnit)

Za Školskou radu. Jitka Hánová

Datum:

Podpis:

Za vedení školy: Mgr. Marcela Erbeková

Datum

Podpis

Zapsal: Mgr. Veronika Antonínová

Datum:

Podpis:
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