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Obec Středokluky 
Lidická 61, 252 68 Středokluky 

 

 

Zápis z jednání Školské a sociální komise 
 

Termín jednání: 20. 2. 2017 

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

Kuchař, Ludmila Barbier 

Hosté: Jaroslav Paznocht – starosta, V. Drimlová – ředitelka MŠ 

 

1. Mateřská škola 

 

- LGu informovala o oddělení MŠ od ZŠ resp. zřízení samostatné příspěvkové 

organizace Mateřská škola Středokluky, příspěvková organizace. 

- LGu informovala o dokončení rozšíření a rekonstrukci MŠ a slavnostním otevření MŠ. 

Komisi informovala o nutnosti urychleně zajistit a vyvěsit informační tabuli o 

financování rekonstrukce z prostředků MŠMT. Úkol předán starostovi. 

- Paní ředitelce byly předány výsledky loňských dotazníků o spokojenosti rodičů s 

provozem MŠ. Komise doporučuje zjišťovat zpětnou vazbu od rodičů minimálně 1x 

za dva roky. 

- LGu poukázala na úroveň internetových stránek ZŠ i MŠ a na nutnost uvést na stránky 

povinné informace, základní dokumenty a informace o budoucích plánech a 

proběhlých akcích. Webové stránky MŠ nejsou na webovém prohlížeči dosud 

dostupné. 

- Ředitelka MŠ informovala, že na internetových stránkách se pracuje a budou hotovy 

do poloviny března. MŠ má v současné době stránky na Facebooku, kde jsou aktuální 

informace o dění v MŠ. O správě webu komunikuje se starostou. Starosta sděluje, že 

zatím je možno využít webové stránky obce. 

- Ostatní členové komise mají za úkol prostudovat stránky a do další schůzky připravit 

komentář a případné připomínky. 

- Ředitelka MŠ podala informace o aktuálním rozdělení tříd a dětí. Dále informovala o 

aktualizování Školního vzdělávacího plánu podle nové legislativy a o novém školním 

řádu, se kterým byli rodiče seznámeni na informativní schůzce v MŠ. 
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- LGu vyslovila nesouhlas, aby se děti v MŠ dívaly na televizi. Časté sledování televize 

bylo kritizováno rodiči i v dotazníkovém šetření.  

- Na základě výsledků dotazníkového šetření komise doporučila paní ředitelce zjistit u 

rodičů zájem o tzv. zájmovou činnost dětí, respektive odpolední kroužky dětí v MŠ. 

- Ředitelka informovala, že se zápis do MŠ uskuteční 3. 5. 2017. 

- Jaroslav Paznocht informoval o přípravě zadávací dokumentace pro soutěž  na úpravu 

zahrady a okolí budovy MŠ. Veřejná zakázka dosud nebyla vypsána, ač na zasedání 

zastupitelů bylo rozhodnuto o dalším postupu. 

- LGu navrhuje účast MŠ v projektu ptáci online. Více informací 

http://www.ptacionline.cz/ 

 

2.  Základní škola 

 

- LGu poukázala na úroveň webových stránek. Informace nejsou aktuální – např. stále 

zveřejněná informace o přestěhování MŠ do náhradních prostor, nejsou aktualizovány 

základní dokumenty navazující na oddělení obou organizací. Chybí archiv výročních 

zpráv. Dostupná je pouze výroční zpráva 2014 - 2015 

- Zápis do první třídy ZŠ se uskuteční 4. 4. 2017 od 13:00 do 17:00. (28. 3.2017 – den 

otevřených dveří pro MŠ Kněževes a 3. 4. 2017 den otevřených dveří pro MŠ 

Středokluky) 

- Rekonstrukce ZŠ – starosta informoval komisi, že stříška nad vstupem do budovy ZŠ 

ve Školské ulici není nebezpečná. Oslovil dalšího kováře a čeká se na cenovou 

nabídku opravy. 

- Rekonstrukce dveří – starosta oslovil 12 firem a obdržel dvě negativní odpovědi – 

přibližná cena zakázky se bude pohybovat okolo 90tis. Kč. 

- Velká rekonstrukce ZŠ je v přípravě. 

- L.Ba informovala o dosavadní komunikaci s ředitelkou ZŠ. Problémy, které tlumočila 

byly v minulosti řešeny se starostou nebo s LG a ředitelkou ZŠ 

- Dosud nebyl předložen návrh na formu a způsob komunikace se ZŠ 
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3. Vítání občánků 2017 

 

- LGu informovala o loňském programu připraveném ZŠ Středokluky a doporučila 

změnit formu doprovodného kulturního programu. 

- Komise požádala ředitelku MŠ o zajištění vystoupení dětí MŠ. 

- Termín: 10. 6. 2017. Na stanovený termín je třeba zajistit sokolovnu – úkol pro 

starostu Sokola. 

- Obec ve spolupráci s členy komise zajistí pamětní medaile, knihy, květiny  a 

fotografa.  

- Komise připraví oznámení o konání akce do obecního časopisu 

- LGu požádala starostu o úpravu webových stránek v části Sociální a školská komise  a 

doplnění archivu Vítání občánů a zajištění ozvučení  sokolovny v průběhu akce 

- LGu požádala starostu o seznam dětí narozených v uplynulém roce přihlášených 

v evidenci obyvatel, aby bylo možné všem doručit pozvánku a doporučila pozvat i 

rodiče a děti nepřihlášené v evidenci, ale žijící v obci. Pokud o to rodiče projeví zájem 

 

4. Tísňová péče o seniory 

 

- LGu vysvětlila důvod navrhovaného projektu a potřebnosti této služby. Na základě 

dosavadní praktické zkušenosti doporučila pilotní projekt realizovat ve spolupráci 

s organizací Život 90. 

- Informace o plánované službě byla odeslána šéfredaktorce obecního časopisu 

- Komise navrhuje do obecního časopisu příspěvek o plánované spolupráci s institucí 

Život 90 a dále odkazy i na jiné organizace poskytující stejnou službu 

- Komise chce zjistit předběžný zájem seniorů o tuto službu zveřejněním informace. 

- LGu informovala o třech variantách služby zajišťované institucí Život 90 ve 

spolupráci s obcí. 

- Komise navrhuje zastupitelstvu obce v rámci pilotního projektu v roce 2017 zakoupit 

do vlastnictví obce koncová zařízení nutná pro poskytování služby, která budou 

občanům obcí poskytnuta 

- Měsíční provozní náklady občana za službu přes instituci Život devadesát činí 450 Kč. 

- Komise souhlasí a navrhuje zastupitelstvu schválit příspěvek obce 100Kč měsíčně. 
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Komise navrhuje stanovit následující kritéria pro poskytnutí koncových zařízení a měsíčního 

příspevku –  

- Žádost o poskytnutí služby  

- Vyjádření praktického nebo ošetřujícího lékaře k potřebnosti služby žadatele s 

doporučením 

Projekt služby bude vyhodnocen na konci roku 2017 na základě spokojenosti uživatelů a 

zastupitelstvu bude doporučen další postup pro rok 2018 

 

5. Obecní časopis 

 

- Komise požaduje v obecním časopise vyhrazený prostor na pravidelné příspěvky. 

- Pravidelné příspěvky by v časopise měly mít i ZŠ a MŠ. 

 

6. Rekonstrukce pomníků 

 

- LGu informovala o průběhu jednání s realizátorem opravy malého pomníku u silnice. 

Realizátor konstatoval, že nelze dle původního záměru jména padlých umístit na pomníku 

z obou stran. Pomník mezi Středokluky a Novými Středokluky bude nasměrován ke 

Středoklukům z důvodu přístupu k pomníku jak ze silnice, tak ze stezky. 

- LGu informovala o opravě sochy před OÚ. Byla firmou upozorněna na špatný stav 

podstavce pod sochou. Podstavec bude nutné opravit v rámci víceprací.  

 

7. Dům č.p. 68 – Starý vrch 

 

- LGu informovala o nutnosti připravit projektovou dokumentaci k celkové rekonstrukci 

objektu (vnitřní sítě, zateplení, topení, bezbariérovost,výtah). 

- Komise doporučuje obecnímu zastupitelstvu obecní byty v tomto objektu přidělovat na 

základě sociální potřebnosti a nikoliv s cílem komerčního využití. 

- Komise opětovně upozorňuje na nutnost stanovit ceník nájemného dle cen obvyklých. 

- Komise navrhuje částku 180Kč/m
2
 za nájem bez energií. 

- Komise upozorňuje na nutnost vlastních měřičů spotřeby energií v každé bytové jednotce. 

- Dále komise upozorňuje na nutnost ponechat volné byty pro nově příchozí učitele. 
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- LGu informovala o žádostech o přidělení obecního bytu, které byly směřovány na její 

osobu. O jiných žádostech není informována 

Komise navrhuje zastupitelstvu následující kritéria  

- podání žádosti 

- trvalý pobyt se zohledněním délky trvalého pobytu 

- posouzení sociální potřebnosti 

- doložení majetkových poměrů – prohlášení žadatele 

- doložení o výši měsíčních příjmů  

 

 

 

Zapsala: E. Kuchařová 

 


