Obec Středokluky
Lidická 61, 252 68 Středokluky

Zápis z jednání Školské a sociální komise
Datum jednání 4. 11. 2015
Místo jednání: OÚ Středokluky
Přítomni: Lenka Gutová, Milada Bartoníčková, Jitka Svobodová, Eva Kuchařová
1) MŠ a ZŠ
 LGu podala informace k rozšíření kapacity MŠ.
- Původní záměr obce žádat prostředky na rozšíření kapacity MŠ z fondů EU pro
zaměstnanost a integrované operační programy bude posílena o pokus žádat
prostředky také z Národního dotačního programu. AQ advisers, která vysoutěžila
zakázku pro fond z EU zpracuje potřebnou agendu i pro NP za cenu 20.000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo doplatek formou dodatku ke smlouvě.
- Pokud se obci podaří získat dotace z jednoho nebo druhého fondu, bylo by možné
s rozšířením kapacity počítat již od školního roku 2016/2017.
- Obec sbírá demografické údaje o počtu dětí, rovněž by chtěla oslovit okolní spádové
obce.
- Projekt na rozšíření školky je zpracován ve variantách tak, aby bylo možné zažádat o
finanční prostředky z různých dotačních možností – projekt je rozčleněn - školka,
družina, exteriéry (zahrada)



-


-

EKu informovala o chystané realizaci dopadových ploch na zahradě MŠ.
Ve školce byla zveřejněna faktura na úpravu dopadových ploch, část peněz uhradili
rodiče, zbytek doplatila p.Žílová ze svých prostředků
P. Žílová se snažila vyhovět nátlaku rodičů.
LGu vyzve ředitelku Mgr. Bádalovou k vysvětlení, proč nebyl záměr konzultován na
obci a zda je možné nastalou situaci vzhledem k chystaným realizovaným projektům
nějak řešit.
Dotazníky pro rodiče o spokojenosti rodičů s MŠ.
LGu donesla schválený dotazník spokojenosti pro rodiče
Obec má zájem o zpětnou vazbu od rodičů o kvalitě poskytovaných služeb v rámci
předškolního vzdělávání v MŠ.
EKu předá dotazníky do MŠ.
LGu bude informovat ředitelku Mgr.Bádalovou o předání dotazníků do MŠ a
distribuci mezi rodiče
Současná dopravní situace kolem MŠ
EKu informovala o nebezpečném provozu v bezprostředním okolí před školkou.
Řidiči si často Starým Vrchem kolem MŠ zkracují objízdnou cestu. Nerespektují
zákaz vjezdu. Jezdí zde velmi rychle, bez ohledu na to, že se tam pohybují maminky
s malými dětmi.
Komise navrhuje buď posílení a častější dohled dopravní policie nebo zvážení umístit
u školky na silnici retardér.
Den otevřených dveří ve škole
LGu informovala o průběhu DOD na ZŠ.
Akce je hodnocena pozitivně.
Ve škole je ale nutné opravit dveře, hyzdí celkový dojem z provedené rekonstrukce.
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2) Senioři
 Pečovatelský dům
- LGu informovala o generálním úklidu a vymalování společných prostor
„pečovatelského domu“ v letních měsících.
- Chystá se výměna střešního okna u paní Urbanové
 Mikulášská ochutnávka vína
- LGu informovala o chystaném záměru uspořádat pro nejstarší žijící občany
Mikulášskou ochutnávku vína 4. 12. 2015 v 17:00 u Melíšků, Kladenská 5.
- Akce je cca pro 25 seniorů.
- Vybraným seniorům osobně roznesou pozvánky JSv, MBa a LGu, zjistí, zda účast na
akci potvrdí nebo ne.
3) Žádost soudu o převzetí opatrovnictví o studentku Integrované školy A. P.
- MBa informovala o snaze P6 převést opatrovnickou povinnost o výše zmíněnou osobu
na obec.
- Komise s tím nesouhlasí, trvalé bydliště má výše zmíněná uvedeno na P6, zde dochází
pouze do školy.
- Jednání u soudu se musí být přítomen člen zastupitelstva obce.
Zapsala E. Málková
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