Zápis ze zasedání Rady školy ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem
ze dne 29. 3. 2010 v 18.00 hodin
Úvod:
Prezence:
Na zasedání rady školy se dostavili členové:
Petr Kopecký, František Blažek, Pavla Strnadová, Olga Škanderová.
Zdeňka Kubálková, Iva Bláhová - předem omluveny.
K jednání byl přizván ŘŠ Karel Špecián a školník školy pan Vratislav Mukařovský.
Program zasedání:
1/a/ Zahájení
b/ Určení zapisovatele, schválení programu
c/ Hospodaření ZŠ v roce 2009
d/ Rozpočet ZŠ na rok 2010
e/ Stav budov ZŠ a výhled investiční činnosti
f/ Investice v roce 2010
g/ Zpráva ČŠI
2/ Diskuze, návrh termínu příštího zasedání školské rady
3/ Závěr
1/ Program zasedání školské rady
a/ Zahájení
Zasedání školské rady zahájil předseda pan Petr Kopecký .
b/ Určení zapisovatele , schválení programu
Zapisovatelem byla určena Pavla Strnadová.
Program školské rady včetně všech bodů ke schválení či jednání byl všemi hlasy
zúčastněných členů schválen.
c/ Hospodaření v roce 2009
ŘŠ předložil rozbor hospodaření za kalendářní rok 2009. Rada k předloženému rozboru
neměla námitky.
d,f/ Rozpočet ZŠ na rok 2010 a návrh investic na toto období
ŘŠ předložil rozbor hospodaření za uplynulé období kalendářního roku 2010 ( do března) a
plán na ro 2010. Z předloženého materiálu je patrné, že by nemělo dojít k výraznému
navýšení čerpání finančních prostředků.

e/ Stav budov ZŠ a návrh na investiční činnost v roce 2010

1. Budova Masarykovy školy
1.1
Rizika budovy:
a) Staré rozvody pitné vody včetně přívodu do budovy – zatím bylo po havárii
rekonstruováno jen hlavní rozvodné potrubí v přízemí školy, není však napojeno, zatím
funguje původní.
Stoupačky do tříd nebyly řešeny (vše ještě původní rozvody z roku 1936)
b) Nevyhovující terasa nad hlavním vchodem, zatékání do prostoru šaten
c) Původní okapy a dešťosvody z roku 1936
1. 2 Další nutné investice:
a) Rekonstrukce rozvodů ústředního topení – rozvody a tělesa ze 70. let 20. století, některé
větve jsou zanešeny, neexistuje možnost regulace intenzity vytápění
b) Výměna oken s případnými venkovními roletami nebo markýzami na JV straně
c) Oprava fasády budovy s případným zateplením některých stěn dle výsledků
energetického
auditu
d) Celková úprava okolí školy, včetně případného oplocení areálu, dořešení zelených ploch
a obnovy zeleně v okolí školy
e) Vyřešení problematiky bývalého hřiště na dvoře MŠ ( panely zarostlé travou)
Dořešení prostoru šaten a instalace STA na příjem digitálního signálu je škola schopna vyřešit
později z vlastních zdrojů.

2. Budova Nám. B. Hrozného 12
2.1 Rizika budovy
a) Zcela nevyhovující střecha nad oběma křídly
b) Nevyhovující, částečně shnilá okna v celé budově
c) Nevyhovující rozvody ÚT, problematika stejná jako u Masarykovy školy
d) Nevyhovující tělocvična, chybějící sociální zázemí (sprchy) – rozhodnutí hygienika - je
řešeno první etapou rekonstrukce v létě 2008, ředitel školy již našel i prostory pro zřízení
sprch)
e) Dořešení výměny hlavního odpadu v suterénu (je v investicích na letošní rok), počítat s
napojením odpadů ze sprch a umývárny).
I v této budově jsou rozvody pitné vody do učeben, včetně odpadů, sanitárního zařízení a
vodovodních baterií z pův. rekonstrukce v roce 1975.
2.2 Další nutné investice:
a) Dokončení rekonstrukce podlah učeben ve II. patře hlavní budovy
b) Výměna dlažby na chodbách (není protiskluzová dlažba, riziko uklouznutí žáků)
c) Investice do nákupu nábytku do učeben a odborných pracoven včetně výměn tabulí
(odpovídající ergonomický nábytek schází stále v 8 učebnách a pracovnách, tabule v 9 )
d) Dořešení relaxační zóny v prostorách dvora a pozemku školy po demolici bývalých dílen
g/Zpráva ČŠI
Ve dnech 17.-19. 3. proběhla na škole kontrola ČŠI ohledně financování a BOZP. ŘŠ
seznámil Radu s výsledky kontoly, které vyplynuly z inspekčí zprávy ČŠI.
3/ Diskuze, návrh dalšího termínu Rady Školy
V diskusi byla ještě doplněna nutná investice na budově BH týkající se nevyhovujícího stavu
kotlů v kotelně s výhledem na další topnou sezonu.
Termín dalšího zasedání Školské rady byl stanoven na 18.10. 2010 v 18:00.
V Lysé nad Labem dne 29.3. 2010
Zapsala: Pavla Strnadová

