26. zasedání Školské rady při ZŠ Gutova konané 15. června 2016
Přítomni:
Mgr. Bc. Jiří Voneš, RNDr. Renáta Krejčí, Mgr. Jarmila Velichová, Mgr. Regína Dlouhá,
Karolína Štrobachová, Ing. Robert Keller, Ing. Tomáš Pek
Program:
1. Schvalování změn školního řádu
2. Informace vyplývající z inspekční zprávy
3. Seznámení s investicemi a opravami ve škole o prázdninách a další plánované akce
4. Další podněty k jednání
5. Diskuze
Zápis:
1. Schvalování změn školního řádu
Změny byly schváleny.
2. Informace vyplývající z inspekční zprávy
22. – 27. 4. 2016 probíhala na ZŠ Gutova inspekční činnost. Výsledkem je zpráva a protokol,
se kterým byli členové Školské rady seznámeni.
3. Seznámení s investicemi a opravami ve škole o prázdninách a další plánované akce
30. 6. 2016 se bude předávat staveniště – bude probíhat rekonstrukce vodovodních a
teplovodních rozvodů v přízemí budovy školy (doba rekonstrukce cca 1 měsíc).
15. – 25. 8. 2016 proběhne postupná výměna dveří. Začne se v 1. patře budovy školy.
Na dětském školním hřišti v atriu školy byly dokončeny herní prvky. Zároveň nyní probíhá
odstranění menších bezpečnostních nedostatků.
4. Další podněty k jednání
Byla vyplacena částka v rámci ceny Karla Čapka.
5. Diskuze


Školní jídelna aktuálně prochází personálním podstavem. Je nedostatek zaměstnanců.
To způsobuje problém plynulého chodu jídelny.
pí Mgr. Regína Dlouhá, jako zástupce rodičů, bude kontaktovat ředitele příspěvkové
organizace Školní jídelny Prahy 10 - p. Mgr. Jaroslava Vrtišku s dotazem, jaké bude
přijato řešení ke zlepšení personální situace ve školní jídelně. Zároveň zmíní dotaz ke
kvalitě vařených pokrmů.



p. ředitel byl dotázán, jak je řešeno personální obsazení učitelského sboru pro příští
školní rok 2016/2017. p. ředitel situaci stále řeší.



Dále byl p. ředitel dotázán, proč není na škole v rámci společnosti Kroužky.cz kroužek
atletiky. Dle sdělení p. ředitele je toto v jednání. Ze strany společnosti Kroužky.cz je
ale potřeba zajistit maximální bezpečnost dětí při venkovní aktivitě kroužku
v okamžiku, kdy opustí budovu školy. Dále si musí Kroužky.cz zajistit venkovní
prostor, neboť škola optimální prostor pro dané sportovní aktivity nevlastní.

Přílohy:
1. Prezenční listina

Zapsala: Karolína Štrobachová

Předsedkyně: RNDr. Renáta Krejčí

