Zápis ze 7. jednání školské rady ze dne 22.1.2019
Přítomni: M.Novák, J.Sedláková, L.Nečeda, Š Punčochářová, Pavlína Štykarová, L.Plachá,
L.Štěrbová
Omluveni: V.Kučerová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Nová zástupkyně za rodiče – představení
Klubovna u ZŠ
Dopravní situace kolem školy
Informace ředitelky školy
Různé

Ad 1. Změny ve složení ŠR
Po odchodu zástupkyně rodičů Lenky Hynkové se novou členkou rady stala Pavlína
Štykarová, ve škole má nyní 3 děti.
Aktuální složení rady na webu ZŠ doplní Luboš Nečeda.
Ad 2. Klubovna u ZŠ
Městský úřad podal žádost na Jihočeský kraj, POV 2019 o dotaci 150 tis.(60% uznatelných
nákladů z celku 250 tis.). Pokud uspějeme, lze klubovnu opravit důkladněji, jako část finanční
spoluúčasti lze využít přislíbený dar škole od Lesů ČR 20 000,-. Výsledky grantového řízení
očekávány v polovině roku.
Ad 3. Dopravní situace kolem školy
Žádoucí by bylo zklidnění dopravy v ulici Tyršova – nejlépe stanovením této ulice jako
jednosměrné (záměr starosty pro rok 2020). Druhý směr by však bylo potřeba vést ulicí
Sportovní (vedlo by ke zrušení asfaltového hřiště a nutnosti zřídit zde chodníky, chybí též
přechody pro chodce zejména v úseku od ZŠ k zastávce u bytovky) nebo ulicí Nad
Kamenitým (zde je však ostrá zatáčka pro kamiony špatně průjezdná). Výhledově (2020,
2021) je záměr koupit klecové hřiště – jeho umístění však na asfaltovém place ve Sportovní
ulici možné není kvůli pevným rozměrům pro některé sporty. První stupeň však asfaltové
hřiště využívá, do parku U.Koule je to pro malé děti na 45min tělocviku daleko. Město bude
hledat řešení ve spolupráci s odborem dopravy a školou, v tomto roce se záměr realizovat
nebude.
Ad 4. Informace ředitelky školy:





Na Jihočeský kraj podala škola žádost o dotaci na workoutové hřiště. Toto bude
umístěno v rohu mezi halou a školou, rozpočet je 300 tis..Výsledky jsou očekávány
v březnu.
30.1.2019 proběhne bruslení pro 3. – 9. Třídu
4. – 8.2. 2019 se koná lyžařský výcvik
16.3.2019 se uskuteční Školní ples





10.4.2019 bude zápis do 1. třídy, očekává se 15 dětí (z 9 té třídy letos odejde 11 dětí),
do Strmilov se zřejmě přistěhuje vietnamská rodina se dvěma dětmi (6 a 13 let, otec
umí česky, hledají byt)
18. a 23.4. proběhne vzdělávání pedagogů, proto 23.4. bude ředitelské volno
Rodiče si zvolili nové SRPŠ, předsedkyní je paní Balková, účet vede p. Hronková,
formální převedení účtu SRPŠ proběhlo

Ad 5 Různé:








Projekt města Smart Village Strmilov v roce 2018 a ukázky výstupů dětí,
pokračování v roce 2019 se bude soustředit na ochranu přírody, konkrétněji se
zaměří na vodu. Žáci i učitelé jsou vítáni v projektu na podporu sousedských
vztahů a úpravu veřejných prostranství spojených s vodou Cesta strmilovské vody.
Akce AntifetFest – možnost zapojit děti do celorepublikové soutěže s filmem o
prevenci rizikového chování, debata o protidrogovém vodníkovi a případné
pomoci pana Šlechty.
Vandalství u přístřešku v parku U.Koule – nově je instalován kamerový systém,
dohledání pachatelů bude tím jednodušší
Poděkování městu za odvoz dětí z MŠ Zahrádky na divadelní představení
Pro případné články a propagaci akcí školy pro zveřejnění do Strmilovských
novin. Nejbližší uzávěrka je 15.3.2019.
Dotaz k dovážení dětí do ZŠ – nyní z obcí Palupín, Bořetín, Zahrádky, rozšíření se
neplánuje.

Příští jednání plánováno na úterý------30.4.2019----, čas 14.00 v ředitelně školy.
Zapsala: J.Sedláková
Ověřil: L.Nečeda

