Zápis č. 4
z jednání školské komise dne 12.11.2013
Přítomni: O. Charvátová, M. Procházková, D. Moravcová, S. Boloňský, M. Veselý, F. Klíma

Nepřítomni: Š. Špaček, M. Špaček
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přivítání hostů
Personální změny ve složení komise
Informace o dostavbě školy
Současný stav po havárii v MŠ Přemyslovská
Přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2014/2015
Různé

1.
Přivítání hostů
Předseda komise pan Boloňský přivítal ředitelky MŠ – Hanu Novotnou, Zdeňku Kulhánkovou
a Janu Kellerovou
2.
Personální změny
Pan Boloňský přítomným představil nového člena komise pana Ing. Františka Klímu.
Dále sdělil, že pan Josef Mudra rezignoval na členství v komisi a radou města byl zvolen
nový člen - pan Tomáš Ivan.
3.
Informace o dostavbě školy
Pan Boloňský přítomné krátce informoval o průběhu stavby.
Paní Moravcová jen potvrdila, že stavba výtahu je v časovém skluzu a když to dobře
dopadne, bude vše hotové do konce prosince (původní termín byl do konce srpna 2013).
Největší problém vidí v zajišťování úklidu, neboť Metrostav pracuje až do noci a přestože
firma měla zajistit uklízení, nestalo se tak. Uklízečky školy mohou nastoupit k úklidu až v 11
hodin večer, nemají žádnou smlouvu, žádné informace o zápisu hodin, od Metrostavu
nedostali dosud nic zaplaceno.
V únoru by měla být dostavěna tělocvična. Pak město vypíše výběrové řízení na dostavbu
venkovního hřiště.
Dále pan Boloňský informoval o tom, že zhruba 800 m2 školní zahrady patří soukromému
majiteli, který zemřel již v roce 1983. Nyní se ozvala dědička, v KN je však stále zapsán
původní majitel, zatím nebylo ukončeno dědické řízení. Poté se bude jednat o možném
prodeji či pronájmu.
4.
Současný stav po havárii v MŠ Přemyslovská
Havárie vody byla zjištěna 4.9.2013, od 4.11. je v provozu první patro, dne 15.11. bude
otevřena jedna třída v přízemí, ostatní asi kolem Vánoc. Vysoušení pokračuje.
Pan Boloňský ocenil velkou obětavost paní ředitelky i učitelek MŠ při likvidaci následků.
Ředitelka MŠ Havlíčkova upozornila, že havárie vody byla i v její MŠ.

5.
Přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2014/2015
Návrh na sjednocení přijímacího řízení vyplynul z diskuse, která proběhla na radě města.
Snahou bylo zpřehlednit a zjednodušit přijímací řízení. Také je vhodné zohlednit děti, které
mají zdravotní nebo sociální handicap.
Paní ředitelka Kulhánková popsala průběh přijímacího řízení včetně vypracování rozhodnutí
o přijetí dle správního řádu.
Zápisy na jednotlivých školách probíhají 4 dny od 7.00 do 18.00, jsou velmi dobře
zorganizované, promyšlené, bez časových prostojů a především v důstojném prostředí pro
rodiče i děti. Doba jednoho odbavení je nejvýše 3 – 5 minut. Nelze si stěžovat na zbytečné
finanční náklady, potvrzení od lékaře stačí 1 x v originále, k dalším žádostem se přikládá
kopie. Při přijímacím řízení je nutné striktně dodržovat správní řád, a to zejména z důvodu
možných (asi 15-20 ročně) odvolání rodičů nepřijatých dětí. KÚ v případě odvolání pečlivě
posuzuje dodržení všech pravidel podle spr. řádu, při nesrovnalosti přijímací řízení zruší.
Paní Procházková potvrdila, že průběh přijímacího řízení do MŠ se výrazně zlepšilo, že
ředitelky vyšly rodičům maximálně vstříc, přihláška je naprosto stejná a především kritéria
sjednocená. Pro rodiče je to akceptovatelná situace.
Na základě vysvětlení všech ředitelek MŠ se členové komise shodují na tom, že návrh
jednotného přijímacího řízení by byl procesně v rozporu s ustanovením správního řádu.
6.
Různé
Paní Moravcová vznesla dotaz, kdy naposledy vedení řešilo osobní příplatky ředitelů škol.
Školská komise doporučuje provést revizi osobních ohodnocení ředitelů, neboť jak v ZŠ tak
v MŠ došlo k výraznému nárůstu dětí a osobní příplatky jsou mnoho let stále stejné.
Paní ředitelka Kellerová požádala, zda by město mohlo vyřešit již rok trvající problém se
zatékáním do kontejnerové školy v Palackého ulici, neboť se zde již objevila plíseň. Vše je
nahlášeno na OSRM, ale stále se nic neděje. Současně by bylo třeba opravit (nebo zbourat)
i komín.
Dále požádala, zda by jí město schválilo v rozpočtu navržené finance na výměnu oken a
vchodových dveří v kuchyni a jídelně MŠ Spěšného, které jsou v katastrofálním stavu.
Závěrem paní Moravcová oznámila, že rezignuje na členství ve školské komisi z osobních
důvodů.
Zapsala: Anna Pösingerová
Ověřil: Mgr. Stanislav Boloňský, předseda komise

