
Zápis z jednání ze Školské rady ze dne 29.11.2018 
 
Přítomni: 
Jana Bartošková 
Mgr. Jitka Predigerová 
Mgr. Kateřina Hlavínová 
Pan Doubek - místostarosta 
 
Omluveni: 
PhDr. Miroslava Měchurová 
Renata Fišmistrová 
 
Host: 
Mgr. Ivana Ullmannová – ředitelka školy 
 
Program: 

1. Kontrola bodů z jednání ŠR ze dne 26.4.2018 
2. Jiné 

 
 
Bod č.3 z 18.2.2016 
Výstavba nové budovy ZŠ 
 
 
Jednalo se o hlavní bod jednání Školské rady. 
Pan místostarosta Doubek informoval o následujících možnostech výstavby prozatímní 
budovy pro ZŠ. 
Plán výstavby nové budovy u stávající ZŠ se z důvodu financí a probíhajícího stavebního 
povolení zpozdí. 
Nový pavilon s 8 třídy by měl stát až v září roku 2020. 
 
Možnosti náhradních prostor, které přednesl pan místostarosta: 
 
Kontejnerová škola v areálu u Sportovní haly (prostor mezi šatnou a silnicí). V budoucnu by 
se budova předělala na hotel. V budově by byly 4 třídy, jednalo by se o dvoupatrovou 
budovu. 
Závislost výstavby je na územní plánu, výhled provozu prozatímní budovy školy je na měsíc 
září roku 2019. 
Počty dětí ve třídách – 25-28 dětí. Hygienická norma je 1,5m/dítě, ale tato norma je 
nedostačující. Optimální prostor na třídu činí 70m2. 
 
Další možností je: 
využití tříd v budově „Kostka“, kde jsou 2 třídy MŠ. Budova „kostky“ patří ZŠ a MŠ je v této 
budově v nájmu do roku 2020. 
Město vyvolá jednání s ředitelkou MŠ, aby se 2 třídy MŠ přestěhovaly do nově vzniklých 
prostor/budovy u Sportovní haly.  
 



Bude však potřeba stávající třídy MŠ v „kostce“ předělat na učebny ZŠ, a také upravit toalety 
– město zpracuje „Mini-projekt“ na tyto stavební úpravy. Stavební práce by měly trvat 2 
měsíce. Přechodné období – v délce trvání 2 měsíců – je ZŠ schopna ve školním roce 
2019/2020 fungovat v provizoriu – třídy kuchyňky, PC učebna. Mluvíme o měsíci září a říjnu 
roku 2019. 
Než započne jednání mezi ZŠ, MŠ a Městem, na kterém by se mohla navrhnout změna 
nájemní smlouvy s MŠ v budově „kostky“, je nutné aby proběhlo jednání s Krajskou 
hygienickou stanicí Středočeského kraje,  která by měla schválit Mini-projekt stavebních 
úprav prostor učeben a toalet pro potřeby ZŠ. 
 
Město však stále pracuje na  výstavbě nové budovy ZŠ – pavilon s 8 třídy. 
 
 
Nové: 
Dotaz pana Doubka byl na Zabezpečení družiny 
Dle školního řádu se děti z družiny vyzvedávají do 13.00 hodin, poté v době mezi 15.00 až 
17.00 hodinou. 
Vzhledem k tomu, že třídy družiny se nacházejí i v budově ZŠ, kde po 15.00hodině už 
nefunguje paní recepční, do budovy se dostávali rodiče, kteří se chovali velmi nezpůsobně. 
Nově je tedy způsob vyzvedávání dětí v budově ZŠ následující: 
U vstupních dveří je nainstalován videozvonek, rodič zazvoní na konkrétní družinovou třídu, 
sdělí jméno dítěte. Paní učitelka po ohlášení rodiče a jména dítěte, dané dítě pošle do šatny, 
kde se oblékne a vychází samo ze ZŠ. Rodiče nemají přístup do školy. 
 
 
 
Zapsala: 
Jana Bartošková 


