MČ Praha Velká Chuchle zápis z jednání výboru školského dne 17.10.2016

Přítomni : předseda výboru: Martin Šimek
členové výboru: Mgr. Lenka Felixová, Ing. Soňa Froňková, PhD. Jana Pondělíková
tajemnice: I. Kesslerová
omluveni: Mgr. Patricie Bošková

Program:
Výroční zpráva (školní rok 2015/2016) Základní školy Charlotty Masarykové Praha 5 – Velká Chuchle
Žádost o změnu zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od
1.9.2017 – Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle
Výběrové řízení na pozici ředitelky MŠ
Přístavba ZŠ aktuální stav
Různé

1, Výroční zpráva (školní rok 2015/2016) Základní školy Charlotty Masarykové Praha 5 – Velká Chuchle
Výbor byl seznámen s výroční zprávou ZŠ za 2015/16 ze dne 26.9.2016 a bere ji na vědomí.

2, Žádost o změnu zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení s účinností
od 1.9.2017 – Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle
Výbor byl seznámen s žádostí o změnu zápisu a bere ji na vědomí. Změna se týká navýšení kapacity počtu
žáků od 2016/17.

3, Výběrové řízení na pozici ředitelky MŠ
Výbor byl seznámen o rezignaci ředitelky Mateřské školy Mgr. Kučerové k datu 31.8.2017. Zřizovatel MŠ,
MČ Velká Chuchle zajistí výběrové řízení na pozici ředitelky MŠ.
Výbor doporučuje zřizovateli zajistit VŘ období leden až únor 2017.

4) Přístavba ZŠ – aktuální stav
V současné době je podaná žádost o vydání ÚR pro přístavbu ZŠ. Dodavatel projektové dokumentace
pracuje nyní na vypracování stavebního harmonogramu prací se zohledněním požadavků objednatele pro
minimální narušení provozu školy. Harmonogram by měl být zhotoven do 31.10.2016. Následně projedná
p. Šimek tento harmonogram s ředitelkou ZŠ a předsedkyní Spolku rodičů Ing. Lošťákovou, která zastupuje
rodiče žáků a nabídla spolupráci z hlediska konzultace průběhu přístavby a informovanosti rodičů.
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Současně probíhá jednání o zajištění náhradních prostor pro výuku po dobu rekonstrukce hlavní budovy,
kde dojde k omezení provozu 2 tříd a kuchyně s jídelnou. Bude nutné zajistit náhradní prostory pro 4 třídy a
zajistit náhradní stravování. Záměrem MČ je řešit náhradní prostory pronájmem tzv. buňkového systému
umístěného v areálu bývalého Fematu. Probíhá jednání s dodavateli těchto systémů, stavebním odborem
Radotín, dodavateli stravování, projektanty, atd.
Byla projednána možnost využití prostor ve Středním odborném učilišti, kde nyní probíhá rekonstrukce
objektu a měla by být ukončena 06/2017. K dispozici by zde byly 2 třídy pouze na dopoledne bez možnosti
využití šaten a stravování. Zástupci Školské rady, Spolku rodičů a Školského výboru se shodli na preferenci
řešení náhradních prostor buňkovým systémem v areálu Fematu.

5) Různé
Informace od zástupkyně ředitelky MŠ o školním roce 2016/17 – kapacita MŠ je plně vytížena na 125 dětí a
byly uspokojeny všechny žádosti o umístění dítěte. Počet tzv. předškoláků je 42, tento počet koresponduje
s údaji demografického výzkumu a informacemi z matriky MČ. Pro ŠR 2017/18 je tedy nutné počítat v ZŠ
s počtem dvou prvních tříd.

Martin Šimek
předseda výboru školského
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