Komise pro školství a vzdělávání Rady města Mníšek pod Brdy
Zápis z jednání č. 10, konaného dne 3.7.2013

Přítomné členky Komise pro školství a vzdělávání:
Vladimíra Pirichová, Marie Šretrová, Petra Poučková, Michaela Pažoutová, Marcela
Krákorová, Pavla Duchoňová, viz prezenční listina
Hosté: Dagmar Charvátová, ředitelka ŠJ ZŠ Komenského 420, Miloš Navrátil, OKS MMpB
Omluvena: Mirka Vlčková
Místo konání: Obřadní síň města
Termín konání: 3.7.2013 v 17:00 hodin
Zapsali: Pavla Duchoňová, Miloš Navrátil
Agenda jednání Komise:
Bod:

Odpovědná osoba:

1. Přivítání

V. Pirichová

2. Informace, M. Vlčková

V. Pirichová

3. Info o konci školního roku - ZŠ Komenského 420 a ZŠ
Komenského 886
4. Školní jídelna

M. Pažoutová
M. Krákorová
V. Pirichová

Zápis z jednání Komise:
1. V. Pirichová přivítala přítomné a zvlášť přivítala a poděkovala za účast paní Dagmar
Charvátové, ředitelce školní jídelny ZŠ Komenského 420.
2. V. Pirichová dále všechny přítomné informovala, že předsedkyně komise, paní Mirka
Vlčková, se omlouvá z několika následujících jednání, neboť čeká miminko. Poté, co
se miminko narodí a situace doma bude stabilizovaná, znovu se plně zapojí do
činnosti komise. Nyní je ale připravena vše projednávat elektronicky či telefonicky. Do
doby „návratu“ předsedkyně bude činnost komise řídit místopředsedkyně (V.
Pirichová). K tématu neproběhla žádná diskuse.
3. Paní ředitelky M. Pažoutová a M. Krákorová informovaly o ukončení školního roku
2012/2013. K tématu neproběhla žádná diskuse.
4. V. Pirichová zahájila předmětný bod jednání informací o úvahách nad spojením školní
jídelny se základní školou. Paní D. Charvátová zopakovala všem přítomným potřebu
modernizovat vybavení kuchyně a dále uvedla stručnou historii rozdělené a
samostatného fungování ŠJ a ZŠ. Diskuse se vedla na téma výhody a nevýhody
sloučení. Výhodou může být snadnější získání dotačních finančních prostředků na

modernizaci ŠJ. Ředitelka D. Charvátová poukázala na nejistotu plynoucí z možného
sloučení, jak ji cítí zaměstnankyně ŠJ. V. Pirichová ji ujistila, že nejde o rušení pracovních
míst, ale o zavedení efektivnějšího řízení a provozu ŠJ, zvýšení kvality připravovaných
pokrmů a případně zvýšení podílu doplňkové činnosti nebo vaření pro jiná neškolská
zařízení. Z další debaty vyplynula potřeba připravit podkladový materiál pro další jednání
Rady města, který by shrnul obě možnosti, tedy ponechání současného stavu, tj.
samostatné ŠJ a případné sloučení ŠJ se ZŠ 420. Bylo dohodnuto, že se utvoří pracovní
skupina ve složení V. Pirichová, D. Charvátová a M. Pažoutová, která takový materiál
připraví. Materiál bude předložen do začátku nového školního roku.

Zapsala dne 3.7.2013 Pavla Duchoňová
s přispěním Miloše Navrátila

