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Obec Středokluky 
Lidická 61, 252 68 Středokluky 

 

 

Zápis z jednání Školské a sociální komise 
 

Termín jednání: 21. 11. 2016 

 
Přítomni: Lenka Gutová, Milada Bartoníčková, Jitka Svobodová, Eva Kuchařová, Ladislav 

Kuchař, Ludmila Barbier 

Hosté: Jaroslav Paznocht 

 

 

1) ZŠ 

 JPa informoval komisi o chystané rekonstrukci půdních prostor ZŠ. 

- projekt připraven ke stavebnímu povolení 

- projektant předá dokumentaci paní ředitelce Mgr.Bádalové, aby se k ní ona a učitelé 

vyjádřili a předali projektantovi své případné připomínky 

- projektant doplní požární zprávu k rekonstrukci především z hlediska skladování 

hořlavin 

 

 Diskuse na téma komunikace obce se ZŠ 

- Komise doporučuje nastavit jasná pravidla pro komunikaci ZŠ a vedení obce. Komise 

doporučuje, aby za zastupitelstvo obce s ředitelkou komunikovala pouze jedna určená 

osoba. Komise doporučuje jako styčnou osobu pro komunikaci s ředitelkou ZŠ paní 

Ludmilu Barbier. 

- Komise dále doporučuje nastavit jasná pravidla pro komunikaci obce s ředitelkou ZŠ 

ohledně hospodaření a rozpočtu fungování školy. Formulací pravidel jsou pověřeni 

paní Ludmila Barbier a Ladislav Kuchař. 

- Komise doporučuje, aby si obec vyžádala od paní ředitelky strategický dlouhodobý 

plán investic, určení priorit investic a přibližný finanční odhad nákladů 

 

2) MŠ 

 LGu informovala komisi o proběhlém výběrovém řízení na novou ředitelku MŠ. 

- Na základě výběrového řízení byli komisí doporučeni pouze dva uchazeči. 

- K rozdělení ZŠ a MŠ dojde k 1. 1. 2017 

- Zastupitelstvo obce musí zrušit usnesením na veřejném zasedání stávající MŠ a založit 

novou příspěvkovou organizaci  

- IČO pro novou MŠ je v řešení ve spolupráci s ředitelkou ZŠ Mgr. Ivanou Bádalovou 

 Otevření nově zrekonstruovaných prostor MŠ 

- LGu informovala, že ve středu 23. 11.2017 proběhne poslední kontrolní den 

rekonstrukce MŠ a ve čtvrtek 24. 11. 2017 proběhne kolaudace školky. 

- Obec požádá o prodloužení nájmu v ISŠ Stanislava Kubra tak, aby mohla být školka 

v klidu přestěhována zpět a otevřena od 1. 1. 2017 

- LGu informovala, že je nutno vyhlásit mimořádný zápis do nově rozšířené MŠ   

 LBa upozornila komisi, že děti v MŠ s odkladem školní docházky by měli pracovat 

dle speciálního výukového programu 
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-  realizaci zvláštního výukového programu bude spadat již pod novou ředitelku MŠ 

 

3) Obecní byty 

 

- komise upozorňuje zastupitelstvo na potřebu stanovení výše nájemného v obecních 

bytech 

 

 

4) Vítání občánků 

 

- LGu informovala o průběhu slavnostního vítání nových občánků. Akce byla 

hodnocena ke spokojenosti rodičů a pozvaných hostů 

- Obec bude v této akci nadále pokračovat i v příštích letech. 

 

5) Senioři 

 Předvánoční setkání pro seniory s ochutnávkou vína 

- LGu informovala o chystaném adventním setkání určeném nejstarším žijícím občanům 

spojeném s ochutnávkou vína dne 3. 12. 2016 ve vinárně u Melíšků, Kladenská 5. 

- Pozvánky seniorům již byly rozeslány. 

 

6) Opatrovnictví obce – A. P. 22let 

- LGu informovala o převedení opatrovnické povinnosti výše zmíněné osoby, která byla 

obci určena Krajským soudem zpět na Odbor sociálních věcí pro P6. 

 

 

 

Zapsala: Eva Kuchařová 

 

 


