
 

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání Školské a sociální komise 
 

Datum jednání: 3. 5. 2016 

Místo jednání: OÚ Středokluky 

Přítomni: Lenka Gutová, Ludmila Barbier, Eva Kuchařová, Milada Bartoníčková, Ladislav 

Kuchař, Jitka Svobodová, Jaroslav Paznocht, Lenka Duchajová 

 

1) Škola 

JPa seznámil komisi s veřejnou zakázkou na vypracování projektu Rozšíření a rekonstrukce 

půdních prostor ZŠ a zřízení kanceláří. Do veřejné soutěže se přihlásily tři firmy. Komise ve složení 

L. Gutová, L. Duchajová, L. Barbier  otevřela obálky a zkontrolovala formální správnost doručené 

dokumentace. Zápis o výběrovém řízení bude na webových stránkách obce. 

Po kontrole LDu a JPa opustili jednání komise. 

 

2) Školka 

a) LGu informovala o dotaci na výstavbu školky z MŠMT. Obec se o ní bude ucházet, podmínkou 

získání dotace je předání stavby k 1. 9. 2016. Obec požádá i o dotace do IROPu. 

Obec zaplatí za dotační poradenství průběhu čerpání dotace v rámci dotačního programu Fondu 

rozvoje kapacit mateřských a základních škol (133 310)   84 700,- Kč s DPH. 

Zakázka musí být zapsána do dotačního programu MŠMT do 23. 5. 2016. 

Komise souhlasí s tím, aby zakázku provedla firma AQ, která má v současnosti všechny potřebné 

podklady a zpracovávala žádost o dotaci. 

Dne 18. 5. 2016 proběhne otevírání obálek na zhotovitele stavby. 

b) LGu informovala komisi o jednání s paní ředitelkou Mgr. Bádalovou o rozšíření kapacity MŠ a 

školní družiny. Následně budeme spolupracovat na podání žádosti o rozšíření kapacity MŠ a ŠD 

v registru školských zařízení. Paní ředitelka informovala, že pravděpodobně na kapacitu 14 žáků 

v ŠD nedostane finanční dotaci na učitelku. 

c) LGu informovala o vzdělávacím programu pro MŠ: Začít spolu. LGu navrhla proškolení 

pedagogických pracovníků v MŠ v tomto programu. Komise souhlasí. Kontakt na lektorku bude 

předán ředitelce školy. 

d) V souvislosti s rozšířením MŠ navrhuje komise vyhlášení výběrového řízení na vedoucí pozici 

MŠ. LGu na základě doporučení komise informuje ředitelku a výběrové řízení jí doporučí. Konečné 

slovo má ředitelka ZŠ, personální otázky jsou v kompetenci ředitele. 

 

3) Obecní byty 
LGU navrhuje komisi schválit záměr rekonstrukce obecních bytů a nabídnout je k bydlení jako 

podporu nově příchozím učitelům.  Je třeba sehnat 3 nové pracovníky do rozšířené MŠ. Komise 

s nabídkou bytů pro nově příchozí učitele souhlasí. 

 

4) Vítání občánků 

a) LGu informovala, že se v obci v uplynulém roce narodilo 17 dětí a navrhla komisi obnovit v obci 

tradici vítání občánků.  

b) LGu seznámila komisi s návrhem K. Krákorové a B. Frohde o návrhu průběhu vítání občánků.  

c) Komise navrhuje uskutečnit Vítání občánků v neděli 19. 6. 2016 v Sokolovně v 10:00. 



Odpovědnost za organizaci akce má LGu, s přípravou pomohou MBa a JSv. Kolébku a peřinky 

zajistí EKu a LKu. 

 

5) Akce pro seniory 

LGu informovala, že společného setkání pro nejstarší občany obce před vánoci se zúčastnili 4 

senioři z 25 pozvaných. Komise navrhuje udělat v říjnu další setkání a pozvat pouze ty, kteří přišli a 

oslovit další z registru obyvatel obce.  

 

6) Pomník 

LGu informovala o dvou investičních záměrech obce: pomník u silnice mezi obcemi Středokluky a 

Kněževes a socha s pomníkem před OÚ. Žádost o finanční prostředky na opravu sochy a úpravu 

okolí pomníků z dotací byla odeslána na MO ČR. Na obě akce bude po získání dotačních 

prostředků vypsána veřejná zakázka.  

 

7) Opatrovnictví 

LGu informovala o převzetí opatrovnictví obcí určené soudem pro Prahu - Západ pro opatrovanou 

A. P. 

 

8) Školská rada 

EKu informovala komisi o nástupu do pracovního poměru do ZŠ Středokluky na pozici učitele a 

možném střetu zájmu ve školské radě. EKu ukončí svoji činnost ve školské radě k datu 31. 7. 2016. 

Komise navrhuje jako nového člena Školské rady za obec Středokluky paní Ludmilu Barier.  

 

9) Průzkum spokojenosti rodičů se službami MŠ 

Výsledky vyhodnotila J. Svobodová. Bylo odevzdáno 17 dotazníků.  

1. Průměrné hodnocení známkou 1 – 2 bylo ve většině položených otázek týkajících se úrovně 

vzdělávání, prostředí, přístupu personálu a organizace MŠ.  

2. Známkou 2 - 3 byla hodnocena příprava dětí do 1. třídy, pestrost a kvalita stravy  

3. Nejhorší známkou 3,4 byla hodnocena nabídka a úroveň zájmových aktivit 

 

 Podrobné výsledky budou k dispozici na webových stránkách obce 

 

 

Zapsala: 

E. Kuchařová 

 


