Školská rada ZŠ Boršov nad Vltavou

ZÁPIS SCHŮZE RADY RODIČŮ
Termín jednání: 17.9.2012
Místo jednání: Základní škola Boršov nad Vltavou
________________________________________________________________
1) Ustanovující schůze se zúčastnili
 Milena Soukupová – zástupce školské rady,
 Martina Neubauerová – zástupce školské rada
 Jan Zeman – zástupce zřizovatele, starosta obce
 Eva Hnudová – ředitelka školy
 Lenka Brašničková – zástupce za pedagogy
a dále
rodiče, zák. zástupci žáků ZŠ Boršov
2) Vystoupil starosta obce a seznámil přítomné s plány zřizovatele v tomto školním roce
2012/2013
- poskytovatelem byla schválena dotace na zateplení budovy a výměnu oken
v rozsahu cca 2mil. Kč, přičemž podíl obce bude pokrývat cca 600 tis. Kč.
Rekonstrukce by měla podle předpokladů proběhnout na jaře roku 2013.
- 10-12/2012 proběhne výběrové řízení na výměnu vybavení šaten
- 01/2013 dle provozních možností proběhne výměna vybavení
Návrh řešení bude upřesněn po zaměření a návrhu dodavatelskou firmou.
Předpokládá se umístění šaten žáků 5. tříd do suterénních prostor – šatny budou
řešeny formou uzamykatelných skříněk.
V současné šatně budou nově umístěny šatny 1-4 třídy s jiným dispozičním
řešením.
Diskutovalo se o zazdění jedněch ze dvou vstupních dveří do šatny pro zvětšení
prostoru. Ředitelka školy informovala, o zkušebním provozu tohoto řešení
(uzamčení dveří), který se však dle jejích informací neosvědčil.
- Školní zahrada – vzhledem k přiznané dotaci na rekonstrukci obvodového pláště a
nutnému využití zahrady k uskladnění materiálu bude úprava zahrady započata po
této rekonstrukci v roce 2013. Údržbu zeleně provede zřizovatel pomocí vlastních
zdrojů. Diskutováno bylo umístění herních prvků – spíše minimalizace s důrazem
na aktivní zapojení dětí do organizovaných her na zahradě.
- Zřizovatelem bude vyměněno oplocení školní zahrady za nové – pletivový plast
- Zřizovatelem bude odkoupen pozemek pod školou ve vlastnictví jiné osoby
- Odstranění smrku před vstupem do budovy – tento bude odstraněn
z bezpečnostních důvodů a také vzhledem k plánované rekonstrukci obvodového
pláště.
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Bezpečnost přístupu ke škole. Byla vybudována nová zpevněná plocha pro
parkování v ulici Na Planýrce. Rodiče byli opětovně vyzváni k využívání tohoto
prostoru k vysazování dětí a vzniku „nepsaného pravidla“ využívání této silnice
jako jednosměrné.
Sociální zařízení – informace o opravě odpadů, která proběhla o školních
prázdninách. Obkladové krytiny, umyvadla, dveře budou dle informací
zřizovatele a ředitelky školy vyměněny počátkem roku 2013 – předpokládají se
jarní prázdniny.

Nejvíce byla diskutována potřebnost školní družiny.
Starosta obce vyjádřil obavy z demografického vývoje v obci a upozornil na klesající počet
dětí v mateřské škole. Upozornil také na napjatost obecního rozpočtu a zatím nejistý nárůst
příjmů do obecního rozpočtu ve výši 3,5 mil Kč vzhledem ke změně RUD (rozpočtového
určení daní). Vyjádřil také prioritu obce v bezpečnosti a budování chodníků.
Starosta dále informoval o tom, že na případnou přístavbu je zpracovávána projektová
dokumentace a podnikány kroky k získání stavebního povolení. Připustil dále možnost
vybudování družiny v případě zvýšení příjmů v závislosti na RUD, termín kalendářní rok
2014.
Ředitelka školy upozornila na problematický chod školy resp. školní družiny již v tomto
školním roce. Družinová třída je 3x týdně využívána pro spojené předměty ( výtvarná
výchova, pracovní výchova apod.) a je z tohoto důvodu blokována.
Děti jsou zatím venku event. ve třídách, kde však nejsou hračky a další vybavení vhodné
k relaxaci.
Plocha před sborovnou je využívána, bylo však upozorněno, že hluk z tohoto prostoru
narušuje výuku v okolních třídách.
Byly vyjádřeny obavy z narůstajícího počtu dětí min. 2-3 budoucí roky.
Bylo apelováno na rychlost řešení.
Byla zamítnuta varianta montované stavby zdůvodněná stejnými náklady na pořízení
investice jako u trvalé stavby.
Padl návrh využívání prostor TJ Sokol Boršov. Tato budova však není dostatečně vytápěna a
není ani vybavena např. dostatečnými šatnami, problematické přecházení, převlékání dětí.
Závěr:
-

bude proveden průzkum mezi dětmi resp. rodiči v MŠ Boršov, týkající se volby
školy
bude dokončena projektová dokumentace a rozpočet případné přístavby
analyzována reálnost využití rozpočtových příjmů v rámci změny RUD
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3) Informace o neinvestičních aktivitách školy
-

Exkurse Welios

-

Školní bazar

-

Vánoční jarmark

Rodiče byli vyzváni k aktivní účasti
4) Byli zvoleni zástupci jednotlivých tříd, kteří budou tvořit školní zastupitelstvo - řešení
problémů týkající se jednotlivých tříd přímo nebo předají podnět školské radě, mají
možnost se školské rady účastnit.
-

1. Třída – p. Fashingová , p.Chmelařová

-

2. Třída – p. Eva Horáková

-

3. Třída – p. Olga Krupauerová

-

4. Třída – p. Mrázová , p.Lonsmínová

-

5. Třída- p.Soukup

V Boršově 17.9.2012
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