Zápis z jednání školské rady při ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ v Praze 7, konaného dne 12.9. 2017 v ZŠ
Fr. Plamínkové, Františka Křížka 2
Seznam přítomných členů školské rady:
Za MČ Prahy 7: PhDr., Ing. arch. Lenka Burgerová, Tereza Štysová
Za rodiče: Ivana Pecinová, Mgr. Barbora Ladinová, Ing. Jiří Cairola
Za pedagogický sbor: Mgr. Kateřina Matoušková,
Hosté: Mgr. Jarmila Macečková, ředitelka školy, Mgr. Miloslava Nevyhoštěná, Pavel Vyhnánek,
místostarosta Městské části Praha 7, Ing. Milan Dropka, stavební dozor

Program jednání:
Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny – zpoždění předpokládaného dokončení

Zápis:

Ze strany pan místostarosty Vyhnánka a pana ing. Dropky zazněly následující informace:
 Rekonstrukci provádí konsorcium 3 firem: Hospimed spol. s r.o. (vedoucí společník),
Trepart s.r.o., Aubök s.r.o.
 Firma Aubök je členem konsorcia z důvodu prokázání požadované kvalifikace
 Problémy s nedodržením termínu byly způsobeny firmou Trepart, dle vyjádření ing.
Dropky se jedná o mimořádně špatnou firmu
 V průběhu rekonstrukce již došlo k výměně stavbyvedoucího, opakované výměně
pracovníků a jejich posílení, k rozšíření prací na víkendy a večerní hodiny. Tato opatření
nevedla k dodržení původních termínů.
 Původně smluvně sjednané dokončení díla mělo být nejpozději do 1.9.2017. Ing. Dropka
uvedl jako optimistický termín 15.10.2017. Pesimistickou variantu nelze určit.
 Situace je rovněž komplikována nedostatkem pracovních sil ve stavebnictví
 V dopise starosty MČ Praha 7 (Informace pro rodiče a žáky ZŠ Fr. Plamínkové o zajištění
školních obědů) bylo uvedeno, že náhrady škod a smluvní pokuty za nedodržení původní
smlouvy budou využity pro další rozvoj školy. Toto musí být ale ještě schváleno Radou
MČ Praha 7 a zastupitelstvem
 Do 30.9.2017 bude konečný termín dokončení zpřesněn. Zástupci Městské části Praha 7
budou přizváni na řádné jednání Školské rady dne 11.10.2017 za účelem podání
aktuálních informací
Paní ředitelka mgr. Macečková informovala, že výuka tělesné výchovy bude v případě nepříznivého
počasí probíhat v tělocvičnách ZŠ Letohradská.

Další jednání školské rady bylo navrženo na 11. 10. 2017, náhradní termín je 18. 10. 2017.
Zapsal: Jiří Cairola, předseda ŠR

