Zápis z jednání Školské rady ZŠ Pod Marjánkou ze dne 16. října 2019

Přítomni:
za zřizovatele: Mgr. Ondřej Kolář, Jiří Růžička za pedagogické pracovníky: Mgr. Libuše Šrollerová, Mgr.
Jan Čejka za zákonné zástupce: Mgr. Jindřiška Naušová
hosté: Mgr. Marcela Zavadilová, Mgr. Jaroslav Štercl
omluvena: MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, PhD.
Program:
1.) Projednání Výroční zprávy ZŠ za školní rok 2018/2019, připomínky, schválení
2.) Projednání připomínky rodiče na fungování školní jídelny
3.) Různé

1.) Školská rada projednala Výroční zprávu ZŠ Pod Marjánkou, vyjasnila si některé její body a poté ji
jednomyslně schválila.
2.) Byl projednán podnět ze strany rodiče jednoho žáka školy o přípravě nekvalitních pokrmů konkrétně přesolené polévky.
Opatření:
Za kvalitu školního stravování odpovídá dle ustanovení legislativních norem ředitel školy. Školní
stravování je veřejná služba, která nemusí vyhovovat všem, její využívání není povinné.
Vedení školy v rámci svých řídících a kontrolních aktivit dlouhodobě a pravidelně sleduje všechny
procesy ve školní jídelně včetně kontroly kvality pokrmů a vizuální podoby předkládaného jídla. Sleduje
a kontroluje velikost porcí v jednotlivých kategoriích.
Zástupce ředitelky Mgr. Jaroslav Štercl provádí kontroly připravovaných pokrmů. Při kontrolách se
zaměřuje na kvalitu předkládaných pokrmů, velikost porcí a především na dodržování zásad přípravy
pokrmů ve školním stravování. Z protokolů, které pan zástupce vystavuje vedoucí školního stravování
a vedoucí kuchařce vyplývá, že tyto zásady jsou dodržovány. Ředitelství školy si pro nezávislé posouzení
nechalo tento stav před dvěma roky posoudit odborníkem na gastronomii panem Ondřejem Slaninou.
Ten konstatoval, že kvalita připravovaných pokrmů odpovídá možnostem základní školy.
Vedoucí školní jídelny doporučil, aby více rozepisovala názvy jídel na jídelním lístku, neboť žáci vždy
neznají, co se pod názvem skrývá.
Zástupci ředitelky bylo doporučeno předsedkyní školské rady, aby navštívil ředitelku ZŠ Vodičkova v
Praze 1 Mgr. Zelenou z důvodu porovnání stavu školního stravování v ZŠ v jiné městské části HMP.

3.) Školská rada diskutovala o dopravní situaci před školou v ranní špičce, kdy je ulice Pod Marjánkou
extrémně obousměrně vytížena, zejména díky automobilům, které přiváží žáky školy. Určitým řešením
by bylo zjednosměrnění ulice po dobu ranní špičky a odklon automobilů nově zbudovaným
zprůjezdněním mezi ulicemi Pod Marjánkou a Jílkova. Tuto možnost přislíbil prověřit p. Mgr. Kolář.

Další dopravním problémem je chybné označení parkovacích ploch u vjezdu do školy z východní strany.
Tato parkovací místa byla chybně označena jako „modrá zóna“, přičemž se jedná o místa, která mají
sloužit ke vjezdu do areálu školy. Tato chyba by měla být co nejdříve napravena.
Dále byla diskutována možnost využití půdního prostoru školy k vybudování nových učeben a jiného
zázemí, které škole chybí. Jedná se zejména o menší učebny k výuce cizích jazyků a kabinety, případně
jiné technické prostory pro vyučující. Vedení školy zpracuje návrh na řešení a předá jej zástupcům
školské rady.
Vedení školy informovalo školskou radu o průběhu modernizace sportovních hřišť včetně zpevněných
ploch kolem sportovišť. Kolaudace proběhne 22. října.

Zhodnocení jednání školské rady:
Jednání bylo věcné a probíhalo v přátelském duchu. Vedení školy odpovědělo na všechny dotazy, které
členové školské rady vznesli.
zápis provedl: Jan Čejka

