Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem ze dne 10.10.2018
Přítomni: Ing. V. Kopecký, M. Kubica, P. Čermák, Mgr. H. Fabiánová, Ing. R. Vydrová, Mgr. M. Nováková
j.h.
Omluven: J. Burian
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Seznámení s novým členem školské rady za pedagogy
Volba předsedy školské rady
Schválení výroční zprávy za školní rok 2017/18
Priority školy ohledně finančních požadavků do rozpočtu školy a oprav v areálu
Různé

Ad 1) Ing. Radka Vydrová místo Mgr. E. Drobné (již není zaměstnancem školy)

Ad 2) Návrh na předsedu místo Mgr. E. Drobné: Ing. R. Vydrová. Navrhovaná kandidátka Ing. Radka
Vydrová byla schválená jednomyslně.

Ad 3) Výroční zpráva byla zaslána k posouzení dne 2.10.2018, postupné zapracování všech připomínek
(pedagogové, ing. Kopecký) jednomyslně schválena. K dispozici na webu školy na
http://www.zsjaklysa.cz/index.php?page=uredni_deska

Ad 4) Ředitelka školy informovala přítomné o prioritách školy, za které jsou považovány jednak optická
síť a dotažení internetu do nižších pater pavilonu D (cca 500 000 Kč), a hlavně vybavení nábytkem těch
tříd, kde se v létě 2019 budou rekonstruovat stoupačky (7 učeben = cca 1 000 000 Kč) a 44 let staré
vestavěné skříně se rozpadnou.
Rozpočet školy je podrobně řešen v dokumentech
1.Návrh na investiční akce na rok 2019, výhled do dalších let
2. Návrh rozpočtu na rok 2019
3. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021
ŘŠ informuje o sestavování rozpočtu původní střednědobý výhled na rok 2019 a rozpočet na rok
2019 se liší, reagují na aktuální situaci – havárie, růst počtu žáků, nevysoutěžení výhodných cen
energií – výrazný nárůst ceny elektrické energie, vody apod.
ŘŠ informuje o nástavbě nad pavilonem C – půdní nástavba bude určena žákům ZŠ – bude
obsahovat 2 kmenové učebny a aulu. Ing. Kopecký doporučuje vyžádat si písemné stanovisko
poskytovatele dotace, zda je možné z organizačních důvodů zaměnit vzájemně prostory dvou
rozdílných škol. OA – vlastní vchod i šatny. Důležitá je i vzájemná dohoda v platbách energií –
odměrová měřidla? Paušál?

ŘŠ zažádá o podporu Spolek rodičů o podporu – nábytek do většiny tříd pavilonu D (jižní strana),
dále dokončení optické sítě v areálu celé školy (závisí na tom zavedení elektronických žákovských
knížek) i spolupraci v otázkách prioritních investic z hlediska školy – dokončení rekonstrukce jižní
strany pavilonu D (voda, topení, odpady), projektová dokumentace pavilonu E (havarijní stav).
Předpokládá se pokračování další rekonstrukce topení, vody odpadů (pavilon D, jižní strana),
suterén pavilonu E, který je v havarijním stavu atd. (Návrh projektové dokumentace pozastaven,
oddalování řešení situaci zhoršuje možná výstavba bazénu). Návrh na investiční akce - situace se
může zkomplikovat výdaji města na rekonstrukci silnic (Mírová, ČSA) – pokud bude pro město
prioritou.

Ad 5) Různé
Ing. Kopecký vidí jako prioritu v opravách v areálu na rok 2019 rozvody vody, topení a stoupačky
na jižní straně D (již vysoutěžen zhotovitel), pavilon E je v kompetenci odboru městského investora.
V současné době se opravuje nájezdová rampa k ordinací lékařů. Opravenou rampu by bylo možno
využívat i pro potřeby přístupu imobilních osob do prostor školy, v případě rozšíření spojovacích dveří.
12.6. 2018 schválila rada města zvýšení nájemného nebytových prostor určených k podnikání o
2,5 %.
Návrhy školy na rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na léta 2020 a 2021 zaslány i se
zdůvodněními rozpočtů na všechny 3 roky na mail členů školské rady, tabulky jsou k dispozici také na
webu školy http://www.zsjaklysa.cz/index.php?page=uredni_deska

Zapsala: Mgr. H. Fabiánová
Ověřil: Ing. V. Kopecký

