Spolek rodičů žáků Základní školy J. A. Komenského v Lysé n. L.

Zápis z jednání Schůze zástupců tříd
Zapsal: Tomáš Elicer

Datum konání: 11. 09. 2018

Účastníci jednání: podepsaní zástupci tříd Spolku rodičů žáků při ZŠ JAK Lysá 2017/2018 – příloha
zápisu
Hosté:
Host

Host

Host

1. Marie Nováková

2. Martina Ondrušková

3. Jitka Sedláčková
sedlackova@zsjaklysa.cz

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Stálá agenda:





informace od vedení školy (ředitelka školy nebo jí určený zástupce)
zpráva o hospodaření Spolku rodičů žáků Základní školy J. A. Komenského Lysá n. L.
různé
určení termínu dalšího jednání

Termín dalšího jednání: 5. 2. 2019 v 17:30

Zápis byl odsouhlasen přímo na jednání všemi přítomnými účastníky

Agenda k jednání:
viz. zápis

Platné informace (I) a rozhodnutí (R):
I: Sběr spotřebičů ve škole – pouze malé spotřebiče do velikosti např. fénu, malého mixeru
R: Řízení jednání Schůze zástupců rodičů
-schůzi řídí předseda Spolku
-diskusi řídí předseda Spolku
-předseda Spolku má možnost přerušit diskutujícího
R:

Projednávané body:
Projednávané body
ID Popis/úkol
Ú

zasílat podklad pro další jednání
O podkladech, které nebudou součástí přípravy pro jednání
Spolku a jsou navržena přímo na jednání Spolku, není
možné na aktuálním jednání Spolku hlasovat. Lze je zařadit
do bodu Různé a lze o takových bodech hlasovat až na
dalším jednání Spolku.
Projednávané body 11. 9. 2018
Informace p. Fialová
Spolek v roli účastníka stavebního řízení – připraven dopis
na životní prostředí města viz. příloha zápis. Lze se také
informovat dle zákona 106/1999 – Zákon o svobodném
přístupu k informacím.
Informace ze školy:
-nová zástupkyně paní ředitelky Novákové – Jitka
Sedláčková
Změny proti zpravodaji
Hana Polončiková – nová asistentka

Zodpovídá

Termín

Stav

všichni

do 5.9.2018 aktivní

Ovoce do škol bude v termínu – pátek
Mléko do škol – vyplnit dotazník, sudý týden pondělí a lichý
týden středa bude „Mléko do škol“. První měsíc bude pouze
mléko, v budoucnu budou i jiné varianty mléčných
produktů.
V automatech jsou další produkty – voda, džus, ochucené
mléko. Karty z loňského roku platí jen do konce října, nové
karty budou platit od listopadu a nebudou již povinně na
jména.
Jídelníček je k dispozici na celý měsíc dopředu, zástupci tříd
by měli přeposílat rodičům.
Požadavek na nového zaměstnance
-škola hledá vrátného pro odpolední či večerní provoz pro
provoz tělocvičen 15:30 – 22:00
Projekty
Projekt Edison – 6 vysokoškoláků na výuku jazyků, Řecko,
Čína, Tunisko, Gruzie, Rusko, Jordánsko, ubytovaní zajištěno
v internátu. 24-27.9.2018, jeden den bude projektový na
představení jejich zemích.
Rekonstrukce
Rekonstrukce pavilonu C má mírný skluz. Na pavilon E se
zpracovává studie, odhad hmng. rekonstrukce je dokončení
2020 – 2021.
Sběr
hliník a plech se už nesbírá
sbírají se malé přístroje, víčka, papír
Elektronická třídnice (matrika)
Používá se program Edookit, rodiče budou informováni o
tom, kdy informace veřejně přístupné.
Rozpočet školy
byly dokončeny rekonstrukce, pavilon D severní stěna
rozvody vody, regulátory topení, stoupačky, dešťové svody,
atd. Z důvodu zkušeností s rekonstrukcí svodů, dochází
k vícenákladům s opravou, škola navrhuje, aby Spolek
přispěl na nábytek do rekonstruovaných učeben, které se
budou dělat na jižní straně pavilonu D.
Loňský příspěvek byl do ICT učeben.

Plavání
Je schválena dotace, 4 a 5 ročníky jdou první na řadu, plave
se celkem 20 hodin. Páté ročníky mají přednost z důvodu
přijímacích řízení na víceletá gymnázia, aby se mohli
v únoru a březnu věnovat plně přípravě na příjímací řízení.
Oplocení pozemku před školou u vchodu na zahradu do
družiny
Škola má zažádáno u Městského úřadu o oplocení části
pozemku před školou jako vhodný prostor pro volno-časové
aktivity družiny.
Kamerový systém
Je zažádáno o rozšíření kamerového systému před školou
v roce 2019. Zatím není odsouhlaseno.

Příspěvky
Výše příspěvků zůstává na stejné výši 400,-/ročně, platí
nejstarší dítě rodiny, termín do 31. 10.2018.
Příspěvky na výtvarné potřeby a kopírování 300,- /ročně, na
dítě platí se pololetně po 150,-, termíny do 30. 9. 2018 a 28.
2. 2019.
hlasování: pro – všichni přítomní

Stojany
Škola deklaruje, že stojanů je dostatek. Kola před školou
nejsou pojištěny, škola pojištění zkoušela řešit –
bezvýsledně.
Ú

Památková zóna
Město žádá o zúžení památkové zóny v Lysé nad Labem.
Spolek zvažuje, že by podpořil protinávrh, tedy zabránění
zúžení památkové zóny.
úkol: projednat s rodiči, jestli by nebylo vhodné městu
sdělit názor prostřednictvím petice. Zjistit, zdali by byl rodič,
který by petici připravil na třídních schůzkách. Zjistit, jestli
již petice neběží. Zástupci budou rodiče i zástupce ostatních
tříd informovat o výsledku elektronickou poštou.
Informovat i paní Fialovou do 30. 9. 2018 o zájmu petici
zorganizovat.

Projednávané body 10.4.2018
Nová účetní kniha – i nadále vede paní Poustecká
Zůstatek na účtu k 1.3.2018 – 337 663,33,Ú

Je nutné poslat návrhy ulic, které budou v zájmu Spolku při všichni
jednáních s Městským úřadem.
Novinky ze školy:
-

škola v letošním roce požaduje příspěvek od
Spolku rodičů
o rekonstrukce kuchyňky
o přesun počítačové učebny a nové vybavení

Hlasování o obou bodech
Limit příspěvku: na účtu musí zůstat 50 000,Odsouhlaseno Spolkem.
Zpráva o kontrole České školní inspekce – pravidelná
kontrola
-hloubková kontrola v rozsáhlejším týmu ČŠI
-není nic k nápravě
-kladné stránky:
-

řada partnerských organizací
efektivní práce
družina
práce s dětmi znevýhodněnými i nadanými
a mnoho dalšího

-slabé stránky
-

abstraktní myšlení rozvíjet již na prvním stupni
větší využívání standardů výuky (osnovy)

viz. zveřejnění závěrů na webu ČŠI
Zpráva k 10.4.2018 dosud nebyla zveřejněna
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcnizpravy?d=2659
Další novinky ze školy:
-

elektronizace administrace školy
o začne se elektronickými třídními knihami systém Edookit – veřejně přístupné

20.4.2018

aktivní

-

-

informace třídní knihy, budou přístupné
rodičům
žádost o grant Erasmus – partnerská škola se
školou na Slovensku – 20 dětí by jelo na Slovensko
a recipročně 20 dětí ze Slovenska do školy ZS JAK
Lysá nad Labem – zatím není schválen, probíhal by
v příštím školním roce
žádost do projektu Edison – odsouhlasený projekt
pro příští školní rok – přijede 6-8 vysokoškolských
studentů ze zahraničí, kteří se zapojí do výuky i
mimo výukové činnosti. Bude nutné najít
ubytování pro tyto děti v rodinách na osm dní.

Projednávané body 14.11.2017
14.11.2017 informace od vedení školy (ředitelka školy
nebo jí určený zástupce)
- Ovoce do škol – škola se ptá, jaká je odezva od rodičů –
rodiče to vítají.
- stále se hledá paní uklízečka, grant na plat je platný do
31.1.2018

14.11.2017
zpráva o hospodaření Spolku rodičů žáků
Základní školy J. A. Komenského Lysá n.
L.nejsou nové informace

14.11.2017 Úpravy stanov Spolku tak, aby se Spolek rodičů
mohl účastnit všech stavebních řízení v okolí škol
Navržené změny stanov jsou přílohou zápisu a hlasovalo se
o nich.
pro 21, proti 0, zdržel 0

14.11.2017 Žádost na školu, aby on-line informovala
rodiče např. pomocí systému www.skolaonline.cz
Škola informuje - Elektronická žákovská knížka – škola je
chce implementovat, ale bohužel po škole nefunguje
počítačová síť, tedy zatím není možné realizovat – jednalo
by se o systém Bakalář, zároveň by se realizovaly
elektronické třídnice. Druhý zvažovaný systém je
skolaonline.cz. Závisí na schválení rozpočtu města – tedy
prosinec 2017, zdali bude dostatek prostředků na instalaci
počítačové sítě.
12.9.2017 Odsouhlasené příspěvky na výtvarné potřeby
2017/2018
150,- na pololetí.
16 pro, proti 0, zdržel 0
14.11.2017 – návrh školy – ponížit poplatek v druhém
pololetí na 50,- , druhý stupeň by neplatil nic v druhém
pololetí.
Druhý návrh zachovat stávající stav 150,- na pololetí.
pro 20, zdržel 1 - pro zachování stávajícího stavu 150,- na
pololetí.

ú

14.11.2017 – systémové řešení vstupu do vestibulu pro
rodiče, zabezpečení dveří k šatnám
ú: Škola prověří, jaké směrnice má pan vrátný v případě
nepříznivého počasí.
10.4.2018 – vyřešeno e-mailovou korespondencí, vstup do
školy opravdu není povolen.

škola
rodiče

e-mail

ú: opět informovat rodiče, že skutečně nemají přístup do
školy, k šatnám, k třídám
ú

14.11.2017 – v lednu 2018 spolek pomocí e-mailu
odsouhlasí sponzorský dar Spolku škole dle požadavků
školy.
10.4.2018 – požadavek byl vznesen až na jednání
10.4.2018
Projednávané body 10.4.2018
Nová účetní kniha – i nadále vede paní Poustecká
Zůstatek na účtu k 1.3.2018 – 337 663,33,-

U

Je nutné poslat návrhy ulic, které budou v zájmu Spolku při
jednáních s Městským úřadem.
Novinky ze školy:
-

škola v letošním roce požaduje příspěvek od
Spolku rodičů
o rekonstrukce kuchyňky
o přesun počítačové učebny a nové vybavení

Hlasování o obou bodech
Limit příspěvku: na účtu musí zůstat 50 000,Odsouhlaseno Spolkem.
Zpráva o kontrole České školní inspekce – pravidelná
kontrola
-hloubková kontrola v rozsáhlejším týmu ČŠI
-není nic k nápravě
-kladné stránky:
-

řada partnerských organizací
efektivní práce
družina
práce s dětmi znevýhodněnými i nadanými
a mnoho dalšího

-slabé stránky
-

abstraktní myšlení rozvíjet již na prvním stupni
větší využívání standardů výuky (osnovy)

viz. zveřejnění závěrů na webu ČŠI
Další novinky ze školy:
-

elektronizace administrace školy

všichni

o

-

-

začne se elektronickými třídními knihami systém Edookit – veřejně přístupné
informace třídní knihy, budou přístupné
rodičům
žádost o grant Erasmus – partnerská škola se
školou na Slovensku – 20 dětí by jelo na Slovensko
a recipročně 20 dětí ze Slovenska do školy ZS JAK
Lysá nad Labem – zatím není schválen, probíhal by
v příštím školním roce
žádost do projektu Edison – odsouhlasený projekt
pro příští školní rok – přijede 6-8 vysokoškolských
studentů ze zahraničí, kteří se zapojí do výuky i
mimo výukové činnosti. Bude nutné najít
ubytování pro tyto děti v rodinách na osm dní.

