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ZÁPIS č. 30
ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY (2016-17)
ze dne 8. 2. 2017
Účast:
Za zákonné zástupce nezl. žáků
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ, zapisovatelka
Za zřizovatele
Za zřizovatele
Hosté

Jana Nováková-Jablonková
Michal Bíman
Mgr. Štěpánka Tomanová - omluvena
Mgr. Daniela Trojovská - omluvena
Ivana Vraná
Mgr. Milena Majerová
Mgr. Bc. Pavla Jedličková

Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)

Rekapitulace zápisu č. 30
Prodej pozemků TJ. Sokol Plzeň – Letná
Jídelna: závěr interní schůzky M. Bíman a P. Jedličková
Příprava volby nových členů ŠR
Diskuze

Add 1) Rekapitulace zápisu č. 30
Add 2) Prodej pozemků TJ. Sokol Plzeň – Letná:
Informace z valné hromady TJ. ze dne 19. 1. 2017 (p. Nováková)
Valná hromada TJ. Sokol Plzeň – Letná odsouhlasila prodej pozemků. Jakmile Plzeňská župa a
ČOS odsouhlasí prodej, bude uzavřena smlouva a po zapsání do katastru nemovitostí dojde
k převodu finanční částky uvedené ve smlouvě.
Add 3) Jídelna: závěr interní schůzky M. Bíman a P. Jedličková
 Nejvyšší stupeň 12 pro platy zaměstnanců jídelny na plný úvazek (cca 12.200,- Kč hrubého)
 Investice do jídelny je omezena elektrikou
 Poptání dostupných dotací (M. Bíman)
 Proběhne schůzka s prohlídkou jídelny a bližším seznámením s chodem (p. Macholánová, M.
Bíman)
 Dietní strava bude zajištěna v budoucnu na 22. ZŠ
 Kačaba v současné době vede bufet v rámci 28. ZŠ – velice pozitivní ohlas na nabídku a její
kvalitu
Add 4) Příprava volby nových členů ŠR
 Návrh dopisu odsouhlasen v plném znění
Add 5) Diskuze
 Aktivy a prezentace ŠR: před plánovanými aktivy bude připraven dopis za ŠR, který shrne práci
stávající ŠR v rámci jejího funkčního období




Parkovací stání: dne 22. 2. 2017 proběhne schůzka mezi panem starostou a paní Novákovou.
Informaci o závěrech schůzky předá p. Nováková mailem a bude dodatečně přílohou tohoto
zápisu
Plavání: návrh na případné využití bazénu na Slovanech, paní ředitelka prověří možnosti a
případné výhody / nevýhody

Usnesení:
1) Školská Rada připraví na třídní schůzky dne 20. 4. 2017 informace shrnující činnost za uplynulé
funkční období
2) ŠR zajistí prostřednictvím vyučujících na třídních schůzce dne 20. 4. 2017 předání dopisu zákonným
zástupcům s informacemi o možnosti kandidovat do ŠR na příští období školních roků 2017/2018 až
do 2019/2020.
Příští schůzka ŠR:
Schůzka bude včas písemně oznámena všem členům ŠR – předpokládaný termín konec května 2017 od 16
hod - pozvánka bude předána oficiální cestou 14 dní předem.
Zapsala: Mgr. Daniela Trojovská
V Plzni 8. 2. 2017

