Zápis ze zasedání školské rady
Datum: 9.10.2017, 18:00
Zapsala: Mgr. E. Drobná
Přítomní: Ing. V. Kopecký, J. Burian, M. Kubica, P. Čermák, Mgr. E. Drobná
Program:

1) Schválení výroční zprávy za školní rok 2016/17
2) Návrh na investiční akce na rok 2018, výhled do dalších let
3) Priority školy ohledně investičních akcí
4) Schválení dodatku Školního řádu
5) Dopravní situace před školou
6) Rekonstrukce nadjezdu v Lysé nad Labem
7) Sportovní hala
8) Dotace na plavání

1) E. Drobná otevřela diskuzi na téma výroční zpráva, ta byla jednomyslně schválena
2) E. Drobná otevřela diskuzi s dotazem na reálný stav a výhled návrhů oprav, rekonstrukcí a investic
v roce 2018. Pan V. Kopecký informoval o stavu jednotlivých záměrů odboru Správy majetku Města a
o problémech s tím souvisejících. Jako reálně uskutečnitelné akce v roce 2018 vidí rekonstrukci
severní strany pavilonu D (včetně kuchyňky, teplé vody a stoupaček) – bez rekonstrukce elektro.
Informoval, že je to v návrhu rozpočtu na další rok.
Ohledně dotazu na zvětšení jídelny Scolarestu informoval V. Kopecký, že pro příští rok je plánováno
zadání projektové dokumentace. Realizace by mohla proběhnout v roce 2019, protože na akci bude
nutno získat stavební povolení. Také ohledně toalety pro imobilní v jídelně informoval, že je
připravena studie a projekt je ve fázi přípravy – pravděpodobná realizace červenec-srpen 2018.
Do návrhu rozpočtu byla podána také částka 400.000 Kč na co nejlevnější opravu šaten v pavilonu A.
(pro odstranění nálezů ze zprávy BOZP). Řešení konečné rekonstrukce je závislé na výsledcích studie
na zvýšení kapacity škol, kterou provádí odbor MI
Jako poslední bod uvedl pan Kopecký, že je zadána projektová dokumentace na toalety v pav. C.
Ohledně navýšení kapacity školy pan Kopecký informoval, že odbor městského investora zvažuje a
prozkoumává víc možností ve spolupráci s projektantem panem Zrníkem.
3) E. Drobná informovala přítomné o prioritách školy, za které jsou považovány jednak optická síť a
dotažení internetu do všech pavilonů školy, a jednak vybavení nábytkem kabinetů a tříd, kde je stále
nábytek pořízený při otevření školy. Pan J. Burian potvrdil, že to chápe jako prioritu.

4) E. Drobná informovala členy školské rady o novém dodatku Školního řádu týkajícího se Práv a
povinností pedagogů. Úprava ŠŘ a přidání bodu bylo jednomyslně schváleno.
5) Pan M. Kubica přednesl připomínky rodičů ohledně dopravní situace před školou. Na dotaz
ohledně stavební úpravy a dopravního značení na silnici odpověděl pan Kopecký s vysvětlením, že
kvůli nutné rekonstrukci hlavního rozvaděče vody a odvodu dešťové vody zatím tato úprava není
vhodná. Dále pak pan Kubica upozorňoval na stavbu v křižovatce před školou a na skladování
materiálů na chodnících. Pan Burian bude informovat Městskou policii.
6) Pan Kubica spolu s panem Čermákem vznesli dotaz ohledně rekonstrukce nadjezdu v Lysé nad
Labem. Pan Burian vysvětlil situaci včetně uvedených objížďkových silnic.
7) Na dotaz pana Čermáka ohledně plánované víceúčelové sportovní haly v Lysé nad Labem
odpovídal pan Burian a uvedl, že v současné době je připravena studie a projektová kancelář
připravuje 3 varianty vytápění, které se budou předkládat zastupitelstvu na výběr a schválení.
8) Mgr. Drobná informovala členy školské rady ohledně podané žádosti o dotaci na MŠMT, která by
měla pokrýt náklady na dopravu žáků na povinné plavání.

