Zápis ze zasedání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 25. května 2011

Místo konání: ÚMČ Praha- Kunratice, 17.30 hod.
Přítomni:

Za zřizovatele školy: I.Kabelová, L.Alinčová, O.Potluka
Za zákon.zástupce žáků: I.Hýža, K.Oehmová, K.Círová
Za pedagogy: M.Střítezský, L.Zvěřina, J.Kopáčová

Hosté:

V.Beran-ředitel ZŠ Kunratice

Program jednání:
1) Schválení programu jednání a kontrola zápisu zasedání ŠR ze dne 6. dubna 2011
2) Rozpočet ZŠ Kunratice
3) Školní jídelna
4) Zahradní slavnost
5) Testy Kalibro
6) Různé

Průběh jednání:
Ad 1) Program dnešního jednání i zápis z jednání ŠR ze dne 6.4. 2011 byl jednomyslně schválen.
Ad 2) Ing. Beran seznámil přítomné s investičními prioritami ZŠ Kunratice. V jídelně by měl být
nainstalován nový objednávkový systém (platba ve výši 200 tis.Kč bude rozdělena mezi rozpočet ZŠ a
MČ). Dále je potřeba finančních prostředků na uzpůsobení učebny školy pro účely výuky hudební
výchovy a matematiky-potřeba zakoupení 1 interaktivní tabule a vybavení třídy (cca 160 tis.Kč) + se
zvýšením počtu žáků školy je potřeba koupit nové šatní skřínky (cca 150 tis.Kč) nebo vybudovat šatní
kóje. Bude se také doplácet za trávu na školním hřišti.
Ad 3) Rekonstrukce školní jídelny má zpoždění (jedná se již o 6tou přestavbu). Byly vysoutěženy
vícepráce ( cca 3% navýšení rozpočtu stavby) a uzavřen dodatek ke smlouvě, tj. k předání stavby má
dojít do 24. června 2011.28. června 2011 bude slavnostní předání spolu se „dnem otevřených dveří.
Pásku přijede přestřihnout primátor HMP Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda.
Ad 4) Zahradní slavnost se bude konat 28. června 2011. Tento rok se nebude vybírat vstupné, ale
budou se platit jednotlivé atrakce za vyrobené platidlo (1 větrník = 10 Kč). Návštěva primátora na
slavnosti :
17,30- střihání pásky ve ŠJ

prohlídka ZŠ
18,15- s ing. Beranem na pódiu
18,30- odjezd
Ad 5) Testy Kalibro-všichni žáci byli již otestováni (5.,7. a 9.třída), nejsou ještě výsledky ze 3.tříd.
Testy „Škola a já“ budou vyhodnoceny v průběhu prázdnin (srpen).
Ad 6) Florbal vedený panem Szebinovským-postoupili do 1.ligy. Poděkování paní učitelce Hilčerové
za účast žáků na Otvírání studánek. Rodiče žáků školy žádají o zřízení branky pro chodce do areálu
školy z ulice Za parkem z bezpečnostních důvodů. Současně je jen jedna brána na vjezd aut na
parkoviště školy (plánuje se jedna brána pro vjezd a jedna pro výjezd aut z parkoviště školy).

Další jednání školské rady se uskuteční dne 29.srpna 2011 v 16 hod. v ZŠ Kunratice.

V Praze dne 25.5. 2011 zapsala Kateřina Oehmová

