Zápis z 9. jednání školské rady ze dne 25.6.2019
Přítomni: J.Sedláková, L.Nečeda, V.Kučerová, Š Punčochářová, L.Štěrbová, Pavlína
Štykarová
Omluveni: M.Novák,
Program:
1.
2.
3.

Klubovna pro ZŠ
Zachytávání dešťové vody z budovy školy
Informace ředitelky školy

Ad 1. Klubovna pro ZŠ
Dotace z PRV ve výši 150tis. je určena na rok 2019, doplatek min 100 tis. plánován pokrýt
z obecního rozpočtu a daru Lesů ČR, pokud jej škola získá. Výsledky od Lesů ČR zatím
nejsou, snad v září/říjnu. V současné době vyzvány 3 firmy k podání cenové nabídky – lhůta
pro podání je 30.6.2019.
V diskusi zazněl námět uzavřít vchod do klubovny z ulice a udělat jiný ze zahrady – bude
otevřeno k diskusi příště.
Ad 2. Deštovka - program OPŽP pro veřejné budovy
Záměr svodu dešťové vody z haly ZŠ do nádoby na zalévání se v tomto roce z obecního
rozpočtu neplánuje. Možné je při tvorbě rozpočtu na rok 2020 zařadit doplatek 15% k dotaci
85% z OPŽP, pokud ji získáme.
Podpora je možná v 119.výzvě MŽP v aktivitě 1.3.2. Hospodaření se srážkovými vodami
v intravilánu. Příjem žádostí trvá do 13.1.2020. Dotační firma (Ing. Plíštil) v případě získání
dotace za svou práci účtuje min 69tis+DPH – odvíjí se od nákladů projektu. Zřejmě by bylo
levnější pořídit a instalovat nádrž bez využití dotace.
K diskusi jsou možnosti využití takto zachycené vody – zálivka, splachování WC v klubovně,
bazén…?
Ad3. Informace ředitelky školy:





Školní rok děti ukončily převážně úspěšně (pouze 2 případy reparátu)
Slavnost předávání vysvědčení bude 28.6. v 8.00 na úřadě, květiny pro žáky budou
pořízeny z fondu SRPŠ
Pro školní rok 2019/2020 je zapsáno do ZŠ o 10 dětí více (přistěhovaly se rodiny do
Bořetína, Jeníkova, Strmilova)
Nové financování škol a odchody do důchodu (Mgr. Zemanová, Mgr. Pleningerová)
umožní škole zaměstnat nové učitele (aprobace AJ+OV, 1.třída), nyní má škola 5
asistentů



Pro sportovní činnost školy by bylo dobré upravit dráhu pro skok do dálky, zvětšit
doskočiště. Možné zbourání zídky by pomohlo, projedná ředitelka se starostou.

Ad 5 Diskuse:





Debata k vandalství dětí
o případ pokreslení dveří veřejného WC ve Strmilově – nedořešeno, viníci
(zachyceni na městské kameře) se nepřiznali
o případ pokreslené autobusové čekárny v České Olešné – s dětmi pracuje
knihovnice V.Kučerová (snaha o to, aby viník nebo celá parta dětí z ČO nápisy
odstranila), ve škole zatím pátrání neúspěšné, přestože podle písma je jedna
žákyně z party vandalů téměř jistá. Kriminalizovat případ v této chvíli rada
nedoporučuje (jde o žáky 6.té třídy), zároveň však nechat věc bez řešení může
mít negativní dlouhodobý dopad.
o problém obranářských reakcí rodičů, komunikační šumy ohledně případného
viníka, nevhodné poznámky technického pracovníka města
Námět Mgr. Punčochářové k dovybavení školní knihovny formou úhrady knih z fondu
SRPŠ. Předsedkyni SRPŠ osloví Mgr. Nečeda.
Dotaz k pokračování (nebo ukončení) prací na fb školy „Strmiloviny“ – malý zájem
učitelů posílat příspěvky dětí (nebo i své) a pořizovat fotodokumentaci aktivit žáků.
Námět do diskuse – možnosti oživení zájmu dětí i učitelů o častější zasílání příspěvků
na fb školy

Příští jednání plánováno na úterý 10.9.2019 nebo čtvrtek 12.9.2019 přesněji se domluvíme po
prázdninách.
Zapsala: J.Sedláková
Ověřil: L.Nečeda

