Rada školy
ZŠ B.Hrozného
Lysá nad Labem
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Rady školy ZŠ B.Hrozného, Lysá nad Labem ze dne 3. listopadu 2011
Na schůzi byli pozváni nově zvolení členové Rady školy, a to:
Paní Marcela Chloupková – zástupce zřizovatele
Pan Miroslav Lang - zástupce zřizovatele
Paní Jana Tovarová – zástupce školy
Pan Petr Tesař – zástupce školy
Paní Ivana Bláhová – zástupce rodičů
Paní Zdeňka Kubálková – zástupce rodičů
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin vzájemným představením se nově zvolených členů Rady
školy, krátce se pohovořilo o náplni činnosti Rady školy v minulých volebních období a bylo
přistoupeno k hlasování o zapisovateli.
1/Zapisovatelem byla zvolena paní Zdeňka Kubálková.
Dále bylo navrženo hlasování o zvolení předsedy Rady školy ZŠ B.Hrozného.
2/ Jednomyslně byla předsedou Rady školy zvolena paní místostarostka Města Lysá nad
Labem, paní Marcela Chloupková.
Na schůzi byl přizván na vlastní žádost pan ředitel ZŠ B.Hrozného Mgr. Karel Špecián,
a to ve věci projednání problémů vyplývajících z dodržováním Vyhlášky č. 263/2007,
zejména § 6, této vyhlášky.
3/ Pan ředitel školy Mgr. Karel Špecián na dotaz nově zvolených členů Rady školy zmínil
frekvenci schůzek Rady školy, a to 2-3 x v roce a jejich obvyklou náplň jednání.
4/ Pan ředitel přednesl Radě školy problém, který se jeví chybou ve školním řádu,
a to dodržování Vyhlášky č. 263/2007, zejména § 6. Jmenovaný zákon je nedílnou přílohou
tohoto zápisu. Na úskalí dodržování tohoto zákona byl pan ředitel školy upozorněn Mgr.
Kacovou z legislativního právního odboru MŠMT. Problém spočívá v § 6, bod 3) zmiňované
vyhlášky, kde je doba mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nazvána „přestávkou
mezi vyučovacími hodinami“. Tato přestávka je dobou, kdy musí být žák pod dohledem
pedagogického pracovníka.
Škola ZŠ B. Hrozného nemá vlastní stravovací zařízení ani v jedné budově. Pro žáky, kteří
se stravují v zařízení EUREST, bude dozor zajištěn pedagogickými pracovníky. Problém
vzniká v důsledku individuálního stravování ostatních žáků, kteří se stravují buď doma nebo
v jiném zařízení. Těmto žákům nelze zajistit pedagogický dozor při individuálním stravování.
Ani jedna z budov školy nemá prostory určené pro to, aby žáci mohli obědvat běžné teplé
jídlo např. donesené z domova, budovy nemají ani bufet ani podobné stravovací zařízení, kde
by si žáci, kteří nemůžou opustit v době polední přestávky školu, mohli oběd zakoupit.
Stravování v zařízení EUREST nelze žádným způsobem žákům nařídit. Žáky nelze uvolnit
o přestávce mezi vyučovacími hodinami ani na žádost zákonných zástupců, právní
odpovědnost tímto nelze na zákonného zástupce přenést (dle informace Mgr. Kacové).

-2Na základě výše uvedených skutečností, přednesených panem ředitelem Mgr. Karlem
Špeciánem, bylo všemi hlasy členů Rady školy ZŠ B. Hrozného doporučeno projednání
celé záležitosti s právním zástupcem Města Lysá nad Labem panem JUDr. Drábkem v
součinnosti s paní Ing. Petrovou z odboru školství MÚ Lysá nad Labem. Rada školy ZŠ B.
Hrozného žádá o sdělení závazného stanoviska právního zástupce Města Lysá nad Labem a
odboru školství k dodržování výše zmiňované Vyhlášky pro účely ZŠ B.Hrozného. Rádi
bychom se podělili také o zkušenosti s dodržováním této Vyhlášky s jinými školskými
zařízeními, které se potýkají se stejným problémem. Za součinnost předem děkujeme.
5/ Dalším bodem jednání Rady školy byla otázka financování plánovaných investic
pro obě budovy ZŠ B. Hrozného.
Panem ředitelem Mgr. Karlem Špeciánem byl přednesen systém financování investic,
a to
a) ze zdrojů školy
b) ze zdrojů zřizovatele, a to z přídělu fondu správy budov Města Lysá n.L.:
- zmíněna byla plánovaná fasáda na Masarykově škole, která je v požadavcích školy
v plánovaném rozpočtu Města Lysá n.L.
- dále byla zmíněna nutnost opravy střešní krytiny a okapů v rámci plánovaného
zateplení budovy Masarykovy školy, a to jako dodatečný požadavek na financování
z plánovaného rozpočtu Města Lysá n.L. Neopravením střešní krytiny a okapů vzniká
vážné nebezpečí znehodnocení již pořízených investic do budovy ZŠ B.Hrozného.
- neméně důležitou investicí, kterou dodatečně požadujeme zařadit do plánovaných
investic je požadavek položení nového vedení vody od hlavního uzávěru vody
k napojení na rozvod vody v přízemí v budově Masarykovy školy, a to ještě před
plánovanou investicí zateplení fasády, a to z důvodu, aby dodatečným pokládáním
nového vedení vody nedošlo k poškození nové investice fasády na budově
Masarykovy školy.
Žádáme tímto o dodatečné zařazení našich požadavků do plánovaného rozpočtu
v rámci správy budov v Lysé nad Labem.
c) panem ředitelem byl vznesen dotaz o postupu prací na izolaci chodníku před „růžovou
budovou“ ZŠ B.Hrozného pro případ včasného ohlášení vcházení do budovy školy
jiným než hlavním vchodem. Paní místostarostka Chloupková ujistila pana ředitele, že
bude o této situaci včas informován.
Na závěr jednání se členové Rady školy dohodly o případné mimořádné schůzce Rady
Školy ohledně dodržování ustanovení Vyhlášky č. 263/2007.
PŘÍLOHA: Vyhláška č. 263/2007 v platném znění
V Lysé nad Labem dne 3.11.2011
Zapsala: Zdeňka Kubálková

