Zápis ze Školské rady konané dne 10. 5. 2022
Přítomni:
Dagmar Benešová – za zákonné zástupce
Mgr. Jana Kubíčková – za pedagogické pracovníky
Ing. Jan Lapka – za zřizovatele
Mgr. Eva Kollmannová – ředitelka ZŠ Štěrboholy
1. Přípravná třída
Členové ŠR byli seznámeni se záměrem otevřít ve školním roce 2022/2023 –
přípravnou třídu. Tato třída bude prioritně pro děti s odkladem školní docházky.
Přípravnou třídu lze otevřít, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí, nejvyšší
počet dětí je 15. Prostorově i personálně je již zajištěna, čeká se na schválení MHMP.

2. II. stupeň ZŠ
Od nového školního roku dojde ke změně organizační struktury školy. První i druhý
stupeň budou přímo řídit zástupkyně pro 1. st. ZŠ a zástupkyně pro 2. st. ZŠ.
Personální obsazenost je zajištěna.

3. Teplota tříd
Učitelé poukazují na vyšší teplotu ve třídách a prosí o řešení této situace.
Zastupitelé již byli seznámeni s touto problematikou, bude to znovu řešeno na
nejbližším zasedání zastupitelstva.
Jde o investice v řádech milionů korun, stavebně je to velmi náročné.
Pan Lapka projedná různé návrhy způsobů ochlazení tříd se zastupiteli, neboť studie
je již vypracována.

4. Herní prvky na školní zahradu
Požadavek ŠD o nové herní prvky na školní zahradu byl přijat. Po diskuzi se školní
družinou bylo domluveno, že z důvodu probíhající finančně náročné rekonstrukce
suterénu školy a plánovaným dobudováním venkovních sportovišť na školní zahradě
se nákup herních prvků zatím odloží.

5. ŠJ
Připomínky ze stran rodičů a žáků na sestavování jídelníčku. Tyto podněty budou
sděleny paní hospodářce.

6. Bezpečně do haly
Tento školní rok byl ovlivněn onemocněním covid-19 méně než rok minulý, proto žáci
i učitelé měli možnost využívat nový chodník vedoucí do haly. Tímto by všichni
zúčastnění chtěli moc poděkovat zřizovateli za bezpečný přechod v rámci hodin
tělesné výchovy.
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