
KSŠZ 1/6/2020 

 

1) Žádost o poskytnutí finanční podpory – Hospic Dobrého pastýře 

Žádost Hospice nebyla schválena, domníváme se, že v žádosti chybí důležitá 
informace, jakým podílem je hrazeno klientem; žádáme žadatele o doplnění 

2) Žádost o poskytnutí finanční podpory – paní Jana Mašková 

Žádost paní Maškové byla schválena všemi přítomnými; její situaci známe, je 
dlouhodobá a péče finančně náročná 

3) Shrnutí aktivit v mezidobí, kdy jsme se neviděli, informace o dobrovolnících, 
sociálních aktivitách, výuce 

Vyčíslení dotace a nákladů na boj s Covid19, dobrovolníci a hasiči – dohody o 
provedené činnosti; příští komise finální náklady a zůstatek z dotace, nyní utraceno 
z celkové částky 944 100,-Kč kolem 350 tisíc korun; zamyslete se nad efektivním 
využitím např. na prevenci apod. Výuka ZŠ on-line formou úkolů, dotazníky ověřena 
spokojenost rodičů, vše ok. Využili jsme prázdné školy a opravili kanalizaci a provedli 
výměnu dveří. V MŠ paní učitelky prováděli přípravu, evaluaci, úklidové práce a 
údržbu zahrady a všichni se zapojili do šití roušek. Pan ředitel Ferkl i paní ředitelka 
Kotalíková byli vstřícní a spolupracovali. 

4) Základní škola – provoz, přístavba – 10. učebna, zápis, spádová škola Olešská, opravy 

Přístavba 10. učebny by měla být otevřena dle plánu v září; spádová škola funguje, 
ale přístup vedení Olešské nám nepřipadá ideální a profesionální, pro příští rok 
chceme navázat užší spolupráci s touto školou; chceme iniciovat setkání vedení školy 
Kutnohorská, Štěrboholy a Olešská, obcí DM a Štěrboholy, odborem školství P10 

5) MŠ – zápis, nová kuchyně;  

MŠ kuchyně - Probíhají projektové práce, na projektu pracuje renomovaná 
společnost Atelier Simona - Bohemia, s.r.o., příští týden proběhne schůzka nad 
návrhem. 

Zápis – máme velký počet zájemců o umístění dětí do naší MŠ. Vzhledem k tomu, že 
nemůžeme všem vyhovět, řešíme v tuto chvíli možnost zřízení dětské skupiny 

6) Zpráva ze schůze v DPS, správce, rekonstrukce – schůzka byla přesunuta na 2. 6., 
účast členů komise vítána, info pošleme e-mailem 
 

7) Radost – oprava střechy  
V řešení, stanoven stav objektu – závada ve špatném odizolování přístavby, čekáme 
na potvrzení pana ředitele, abychom dohodli termín opravy 



8) Bezpečné cesty do školy, hřiště a volný čas (NSZM) 
26. 6. 11:40 workshop a beseda v parku za školou – hřiště a volný čas dětí 

 
9) RŮZNÉ 

Dopravní hřiště a hřiště v MH – kontaktovat pana Havránka kvůli díře v plotu a dalším 
úpravám, dle fotodokumentace od A. Ševčíkové; 
Nová škola a školka – architektonická soutěž – vyhodnocení 5.6.;  

 
 
 
Přítomni: K. Tomíčková, A. Ševčíková, M. Zvelebilová, J. Doláková 
Omluven: M. Kohout 
 
Viz prezence v příloze 
 
 
 
Zapsala 1. 6. 2020 Jana Doláková 


