
Zápis z jednání školské rady při Základní škole Kamenice č. 2/2018 

 

Datum jednání: 7. 3. 2018 

Přítomny /podle abecedy/: Miroslava Adamcová, Ing. Miroslava Bažata, Ing. Markéta 
Čejnová, Barbora Kožíšková  

Omluveny: Mgr. Stanislava Bartová, Mgr. Jana Havlíčková  

Viz prezenční listina 

Program:  
1. Zahájení jednání  
2. Ustanovení zapisovatelky a ověřovatelky zápisu 
3. Odsouhlasení programu, doplnění  
4. Stanovení Jednacího řádu školské rady pro období říjen 2017 – říjen 2020 
5. Kontrola usnesení 
6. Informace od investičního/stavebního technika OÚ Kamenice 
7. Diskuze 
8. Závěr 

 

Ad 1) 

Předsedkyně školské rady (dále jen ŠR) přivítala v 17:30 hodin přítomné členky, 
konstatovala, že ŠR je usnášeníschopná a zahájila její druhé jednání. 

Ad 2) 

Jako zapisovatelku navrhla předsedkyně sebe, jako ověřovatelku paní Kožíškovou. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Ad 3) 

Program byl schválen v původním znění, nebyla vznesena žádná doplnění.                                                            

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Ad 4) 

Členky ŠR se seznámily se zněním původního jednacího řádu ŠK a usnesly se o jeho 
schválení pro další období. 

Usnesením č. 1 byl schválen dosud platný jednací řád ŠK při ZŠ Kamenice pro období 
říjen 2017 – říjen 2020. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 



Ad 5) 

Při minulém jednání ŠK nebyla žádná usnesení přijata. 

 

Ad 6) 

V návaznosti na vznesené dotazy při minulém jednání ŠK (viz zápis č. 1, odst. 6) paní Mgr. 
Havlíčková zjistila následující skutečnosti: 

- Stále nezkolaudovaná tělocvična: kolaudační souhlas na přístavbu ZŠ byl vydán dne  
2. 3. 2018, takže tělocvična je již v provozu. 
 

- Nebezpečná dopravní situace v okolí školy: chodník od školy přes hráz je projektován 
a projednáván s dotčenými orgány, poté bude muset dojít ke změně územního 
rozhodnutí i stavebního povolení. V původním rozhodnutí na projekt chodníku z roku 
2008 chyběly pozemky, které nyní musí být do rozhodnutí doplněny. Územní 
rozhodnutí trvá 2-3 měsíce, stejně tak stavební povolení. 
Na křižovatku u školy je zpracovaná studie, kterou obec zaslala Středočeskému kraji, 
aby jí Kraj zapracoval do projektu rekonstrukce celé komunikace II/107.  Zatím není 
od Kraje odezva. Kraj pouze podal informaci, že by měl v projektování znovu 
pokračovat. 

Členky ŠR  vyjádřily nespokojenost se skutečností, že navzdory každodennímu ohrožení 
desítek dětí, chodníky stále neexistují, ačkoliv jsou plánovány od roku 2008, tj. 10 let.  

Usnesením č. 2 pověřily členky ŠR předsedkyni, aby se písemně obrátila na Ing. Šárku 
Medřickou (investiční/stavební  technik OÚ Kamenice) s dotazem, v jaké fázi řešení jsou 
uvedená územní rozhodnutí, projekt na chodník přes hráz a rekonstrukce komunikace 
II/107. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Ad 7) 

V rámci diskuze se členky zamýšlely nad dalšími tématy, kterými se budou postupně zabývat 
při dalších jednáních ŠK. 

 

Ad 8) 

Na závěr jednání poděkovala předsedkyně všem za účast a jednání ve 21 hodin ukončila. 

 

Zapsala: Miroslava Adamcová dne 8. 3. 2018 

Ověřila : Barbora Kožíšková dne  9.3.2018 



 


