Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy Kunratice
ze dne 3.června 2010
Místo konání: ZŠ Kunratice Praha-Kunratice
Přítomni:
Za zřizovatele školy: I.Kabelová, L.Alinčová
Za zákonné zástupce žáků: I.Hýža, K.Círová, K.Oehmová
Za pedagogy: M.Střítezský, J.Kopáčová, D.Krejzová
Hosté:
V.Beran (ředitel školy)
Omluveni:
T.Krejbich
Program jednání:
1) Kontrola zápisu ze zasedání ŠR dne 22.4.2010
2)Petice občanů z ulice Vavákova proti hluku ze školní haly
3) Poplatek za školní družinu a školní klub
4) Zajištění stravování v době rekonstrukce školní jídelny
5) Rekonstrukce sportovního hřiště
6) Různé
Průběh jednání:
Ad1) Zápis z jednání ŠR dne 22.4.2010 byl jednomyslně schválen.
Ad 2) Bylo informováno o místním šetření; nabízí se situaci řešit realizací vstupu do haly
z jiné strany školy, tj. zadním vchodem, jedná se však o přechodné řešení, které začne
fungovat od začátku nového školního roku .
Ad 3) Poplatek za školní družinu i školní klub se doporučuje schválit zřizovateli ve výši
300,-Kč za každý školní rok (300,-Kč družina a 300,-Kč školní klub).
Ad 4) Bude zajištěno ze ZŠ Jánošíkova, důchodcům je nabídnuto stravování v DCHB v ul.
K Zeleným domkům.
Ad 5)Revitalizaci kurtů bude provádět realizační firma ASPO Produkt (p.Slanec).
Ad 6) Rozšíření kapacity školy-z důvodů naplnění kapacity školy (předpokládá se, že v roce
2012-13 bude škola naplněna), ředitel školy žádá o rozšíření školy o 4-5 učeben.
Kulturní akce:
19.6.2010 Sokol pořádá dětský den v parku, zároveň v areálu hospodářských budov
kunratického zámku proběhne Den kunratických jahod a Den otevřených dveří v nových
půdních prostorách v čp. 24 v Golčově ulici- mateřské centrum- Klub Motýlek a klubovna
pro skautské oddíly.
(9.00 otevření klubu, 10.30 pohádka), v průběhu budou probíhat 3 výstavy: a)výstava
skautů, b)dokumenty z historie Kunratic,c)výstava plánovaných projektů v Kunraticích
(jídelna, nákup.středisko, aj.)
Další jednání školské rady se uskuteční dne 25.8.2010v 18 hod. na ÚMČ Praha-Kunratice
V Praze dne 3.6.2010 zapsala Kateřina Oehmová

