Zápis z jednání školské rady ze dne 12. 12. 2016
Přítomni:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ing. Petr Novotný (mistostarosta@mesto-jemnice.cz, 775394944)
Ing. Pavel Nevrkla (nevrkla@jemnice.cz, 602706072)
Mgr. Aleš Krajčí (aleskrajci@seznam.cz, 728601384)
Mgr. Martin Švanda (svanda.martin@seznam.cz, 605166633)
Marie Seveldová (majkaseveldova@email.cz, 607235636) - omluvena
Ing. Miloň Slabý (milon.slaby@gmail.com, 725308478)

Přivítání
Rozpočet Základní školy
Schválení výroční zprávy za rok 2015/2016
Školní řád – na vědomí
Zamýšlené investiční akce
Nepořádek okolo školy
Volnočasová plocha
Ohrožení kanalizace

Ad 1 Ing. Novotný přivítal členy Školské rady při ZŠ v Jemnici.
Ad 2 Pan P. Nevrkla si vyžádal vysvětlení některých bodů z rozpočtu základní školy.
Zejména se jednalo o poplatky za bankovní transakce a telefonní služby. Z těchto
důvodu přišla účetní ZŠ a veškeré dotazy uspokojivě zodpověděla a zdůvodnila.
Ad 3 Školská rada měla k dispozici Výroční zprávu základní školy v Jemnici za rok
2015/2016. Bez zásadních připomínek mohla ŠR hlasovat o schválení zprávy.
Školská rada při základní škole v Jemnici schvaluje výroční zprávu základní
školy v Jemnici za školní rok 2015/2016. Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Ad 4 ŠR diskutovala o aktualizaci školního řádu. Pozastavila se nad jeho rozsahem,
nicméně ocenila, že je lepší mít vše písemně v jednom dokumentu, než se odkazovat
na povinné náležitosti uvedené v jiných pramenech.
Školská rada při základní škole v Jemnici bere na vědomí Školní řád základní
školy v Jemnici. Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Ad 5 Potřebných investičních akcí potřebných v jemnické ZŠ je celá řada. Město Jemnice
předběžně vyjádřilo souhlas se zateplením nové budovy. Vedení ZŠ připravuje projekt
pro podání žádosti o dotační titul. Problémem bude též rekuperace, která projekt
výrazně prodraží. Předpokládané investiční náklady pro zřizovatele (město Jemnici)
jsou předběžně 7 mil. Kč s tím, že rozhodující bude vysoutěžená cena.
Ad 6 Občané bydlící v sousedství ZŠ si stěžují na pořádek okolo školních budov.
Místostarosta města svolal ohledně tohoto problému jednání za přítomnosti ředitele
Správy majetku města s. r. o. (SMM). Došlo k dohodě, že pracovníci školy drobný
nepořádek okolo školy budou uklízet každý den. Jednou či dvakrát týdně okolí školy
též uklidí pracovník SMM. Ředitel ZŠ zásadně odmítl uklízet psí výkaly v okolí
školy. Tento problém dělá jedna rodina. Místostarosta města požádal o součinnost
odbor ŽP při MěÚ v Jemnici, jehož pracovnice slíbila se zmíněnou rodinou
promluvit a zjednat nápravu.

Ad 7 Místostarosta města informoval o tendencích některých zastupitelů města vyčlenit
miliónovou částku z rozpočtu města na zbudování volnočasové plochy. Stejně tak
požádal kantory o součinnost při vyplnění anketních dotazníků žáky druhého stupně
ZŠ, které by měly za cíl přinést informace o tom, jakou volnočasovou
plochu
si
mladí lidé představují a kde bude umístěna.
Ad 8 Místostarosta města Jemnice důrazně upozornil pracovníky ZŠ na nešvar, který byl
odhalen při rekonstrukci kanalizace v areálu školy. Kanalizace obsahovala stovky a
stovky kusů dámských hygienických potřeb. Místostarosta doporučuje uskutečnit
„školení“ mladých žen o tom, kam tyto potřeba po použití patří. Zástupci školského
sboru to přislíbili. Místostarosta upozornil, že hrozí ucpání kanalizace, což by
v případě zneprůchodnění pod tělocvičnou znamenalo obrovské náklady a zásadní
stavební investice. Těmto nepříjemnostem lze jednoduše předejít.

V Jemnici dne 13. 12. 2016

Ing. Petr Novotný (předseda ŠR)

