Zápis ze Školské rady konané dne 9. 6. 2021
Přítomni:
Dagmar Benešová – za zákonné zástupce
Mgr. Jana Kubíčková – za pedagogické pracovníky
Ing. Jan Lapka – za zřizovatele
Mgr. Eva Kollmannová – ředitelka ZŠ Štěrboholy

1. Přivítání nově zvolených členů ŠR

2. Volba předsedy/předsedkyně ŠR
Předsedkyní Školské rady byla jednohlasně zvolena paní Benešová.

3. Jednací řád ŠR
Seznámení členů ŠR s jednotlivými body Jednacího řádu

4. Problém s teplotou ve třídách
Diskuze o teplotě vzduchu ve třídách nové budovy ZŠ. Třídy jsou přehřáté, v teplých
dnech vystupuje teplota nad povolenou mez stanovenou vyhláškou č. 405/2005 Sb.
Ředitelka školy urguje zástupce zřizovatele ohledně řešení vedoucímu ke snížení
teploty vzduchu ve třídách. Pan Lapka uvádí jako první možnost instalaci fólií do
skleněné části budovy (chodby). Instalace fólií byla přislíbena již tento rok.
Další možností je zastínění oken pomocí venkovních rolet a to zejména do těch tříd,
které mají okna na jižní stranu.
Také zmiňuje projekt proveditelnosti (energetický projekt). Byla vypracována studie
proveditelnosti řízené výměnou vzduchu pro výšení kvality pohody prostředí ve
třídách s možností přirozeného nočního vychlazování.
Dále se musí zažádat o energetický audit pro případnou žádost o dotace.
Pan Lapka tuto problematiku probere se zastupiteli.

5. Dotazy rodičů
Opakovaně se od začátku školního roku objevují dotazy rodičů na realizaci druhého
stupně ZŠ. Dle sdělení ředitelky školy byli rodiče informováni v září před třídními
schůzkami informačním e-mailem, v březnu na on-line třídních schůzkách a následně
ještě v dubnu znovu informačním e-mailem. V září 2021 bude otevřena jedna třída
6. ročníku.

6. Parkoviště
Z řad pedagogů vyšla prosba na zřizovatele zajistit dohled Městské policie na
parkovišti před budovou školy v ranních hodinách (7.40 – 8.00 hod.), kdy s ohledem
na hustotu provozu a ne vždy zcela ukázkovou disciplinovanost řidičů je mnohdy
ohrožena bezpečnost dětí.

Zapsala:

Mgr. Jana Kubíčková

Četl(a):

pí Dagmar Benešová
Ing. Jan Lapka
Mgr. Eva Kollmannová

