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

Zápis z jednání Schůze zástupců tříd
Zapsal: Tomáš Elicer

Datum konání: 14.11. 2017

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

Host

Host

1. Erika Drobná (zást. ředitele)

2.

3.

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: 10.4.2018 17:30

Zápis byl odsouhlasen přímo na jednání všemi přítomnými účastníky

Agenda k jednání:
1. Úpravy stanov Spolku tak, aby se Spolek rodičů mohl účastnit všech stavebních řízení v okolí
škol.
2. Žádost na školu, aby on-line informovala rodiče např. pomocí systému www.skolaonline.cz
3. viz. body zápisu

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 12.9.2017
12.9.2017 Odsouhlasený příspěvek rodičů pro rok
2017/2018 ve výši 400,- na rodinu
16 pro, proti 0, zdržel 0
12.9.2017 Odsouhlasené příspěvky na výtvarné potřeby
2017/2018
150,- na pololetí.
16 pro, proti 0, zdržel 0
12.9.2017 – paní Poustecká bude dělat daňová přiznání
Spolku, vyplývá ze zákona povinnost vypracovávat daňová
přiznání spolku.

Zodpovídá

Termín

Stav

všichni

3.4.2018

aktivní

ú

12.9.2017 – prostor bývalého ČSAD patří soukromému
subjektu, Spolek není účastníkem řízení s novým
vlastníkem prostoru.

Kubica

14.11.2017

Na příštím jednání Spolku bude navrženo rozšíření Stanov,
aby se spolek mohl stát účastníkem řízení jednání o
bývalém prostoru ČSAD.
ú: zařadit do seznamu bodů jednání Spolku, aby o nich
bylo možné hlasovat.
ú

12.9.2017 - zadní vstup do tělocvičen

škola

Škola – obsluhu vstupu by měl zajišťovat trenér.
ú: škola zjistí, jestli lze dveře doplnit „zvonkem“, kterým
by si děti mohly přivolat trenéra.
14.11.2017 – zvonky se nebudou instalovat
12.9.2017 – dlouhé čekání v jídelně
Důvod je kompletní výměna obsluhy jídelny a řešení
rychlosti obsluhy je v procesu.
ú

12.9.2017 – zákaz vstupu rodičů do školy rodiče navrhují
zajistit prostor pro čekání rodičů před školou s lavičkami.

škola

info e-mail

rodiče

ú: Paní Fialová se zeptá na Městském úřadě
14.11.2017 – lavičku by si škola musela koupit sama
informace z Městského úřadu. Umístění s lavičkou by škola
musela dohodnout s Městským úřadem. Aktuálně není
požadavek lavičku instalovat.
Instalace lavičky – lavička nebyla schválena
pro 6, proti 9, zdržel 6
ú

12.9.2017 informace školy

všichni

-dotace na neochucené polotučné mléko, dvakrát za měsíc
zdarma, na konci října se možná změní rozsah
všichni
poskytovaných produktů, platí pro celý školní rok.
14.11.2017 Škola bude informovat rodiče, že automat
vydává mléko zdarma jednou za čtrnáct dní. Děti budou
dostávat žervé přímo do ruky a v prosinci děti dostanou
jogurt.

do
20.9.2017
třídní
schůzky
třídní

všichni

schůzky

Kubica

14.11.2017

-volby do školské rady připomenout
ú: informovat rodiče o volbě do Školské rady termín
21.9.2017 od 12:00 – 19:00

-výjezdní seminář je v kompetenci třídních učitelů,
podmínkou realizace výjezdního semináře je účast 75 %
-vrátný – škola je zapojena do grantu úřadu práce,
z kterého byl placen pan vrátný.
Škola shání: vrátný, uklízečka, údržbář a dvě asistentky. U
asistentek je nutná podmínka maturita. Informovat se
mohou na sekretariátu školy a mohou zaslat e-mail na
info@zsjaklysa.cz.
-návrh investic na příští rok – návrhy školy:
1. Přesun učebny ze současného umístění – škola navrhuje,
aby Spolek přispěl na nábytek učebny - 120 000,ú: Zástupci budou informovat rodiče o návrhu školy
ú: Zařadit na bod jednání Spolku, aby o něm mohlo být
hlasováno.
-Škola Spolek informuje o havarijním stavu stoupaček.
Škola požaduje, aby zástupci o této věci informovali
rodiče.
Spolek navrhuje, aby si škola nechala vypracovat znalecký
posudek o havarijním stavu. Posudek by se v případě
potřeby zaplatil z peněz Spolku.
14.11.2017 škola si havarijní stav bude řešit bez Spolku.
ú: Zástupci budou informovat rodiče o informacích ze
školy na třídních schůzkách.
-Škola informuje, že kapacity školy v Lysé jsou
nedostatečné. Škola rozšíří šatny o prostory u nových
učeben.

12.9.2017 – kurz plavání - kurz je povinný pro 1. stupeň
má odplavat 40 hodin během prvních pěti let, ale musí
splnit i současné páté ročníky – tedy děti pátých tříd by
měly odplavat 40 hodin. Plavání v zsjak započne na jaře.
14.11.2017 – je podaná žádost o grant na dopravu, budou
2. 3. 4. ročníky –únor, březen 2018
ú

12.9.2017 otevřené body z minulých zápisů jsou uzavřeny
Projednávané body 14.11.2017

Elicer

14.9.2017

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

škola
rodiče

ú: Škola prověří, jaké směrnice má pan vrátný v případě
nepříznivého počasí.
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.

všichni

e-mail

