
Zápis ze zasedání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 19.10.2011 

Místo konání:  ÚMČ Praha – Kunratice, malá zasedačka, 17:00 hod 

Přítomni:  Za zřizovatele školy: I.Kabelová, L.Alinčová, O.Potluka 

  Za zákon.zástupce žáků: I.Hýža, K.Oehmová 

  Za pedagogy: M.Střítezský, L.Zvěřina, J.Kopáčová 

Hosté:   V.Beran-ředitel ZŠ Kunratice 

Omluveni: K.Círová 

 

 

Program jednání:  

1) Schválení programu jednání a kontrola zápisu zasedání ŠR ze dne 29.8. 2011 

2) ŠD 

3) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/2011  

4) Testy Kalibro 

5) Příprava voleb do Školské rady za zák. zástupce žáků 

6) Různé 

Průběh jednání: 

Add 1) Program dnešního jednání  i zápis z jednání ŠR ze dne 29.8. 2011 byl jednomyslně schválen. 

Add 2)  Zástupce ředitele paní Kopáčová informovala Školskou radu o vytvoření „klubíku“, žáci 4.tříd 

základní školy budou moci navštěvovat „klubík“ do 17:00 hod. Jedná se o zvláštní režim družiny. 

Vedení školy takto reaguje na požadavek rodičů umístit tyto děti do družiny. Jedná se o 46 dětí 

základní školy. Družiny i s „klubíkem“ mají celkem 7. tříd, celkem 181 dětí. Tři třídy družiny jsou 

anglické.  

Add 3) Byla předložena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011, letos byla 

předložena i výroční zpráva Školní jídelny vedoucí školní jídelny paní Polívkovou. Výroční zpráva 

byla schválena.  

Add 4) Výsledky testů Kalibro - znalostní testy jsou uvedeny ve výroční zprávě, budou pokračovat 

testy kalibro u 3,5,7,9- tých tříd + Scio testy u 6,7,9- tých tříd díky projektu „Pomáháme školám 

k úspěchu“. Výsledky testů „klima školy“ vyhodnotí zadavatel testu, na výsledky hodnocení čekáme. 

Add 5) V souladu se školským zákonem pověřila Školská rada ředitele ZŠ Kunratice přípravou voleb 

do Školské rady za zákonné zástupce žáků. Volby proběhnou dne 5.ledna 2012 při třídních schůzkách, 

kandidáti zašlou přihlášky řediteli školy do 22.12.2011. Přihlášky kandidátů budou zveřejněny na 



internetových stránkách školy. 5. ledna se uskuteční jednání Školské rady v 19:00 hod v klubu 

základní školy, kde budou hlasy kandidátů spočítány a volební komisí potvrzeny výsledky voleb. 

Add 6) Různé 

p.Beran informoval ŠR o nesouhlasném stanovisku k rozpočtovému řízení na rok 2011. Nebyl 

zohledněn nárůst 2. tříd, nárůst ŠJ a ŠD na období 11-12/2011. Pí.Alinčová seznámila ŠR o schůzce 

s paní Ságlovou – vedoucí Školského odboru na Praze 4 k tomuto problému. Schůzka se uskuteční na 

ÚMČ Praha – Kunratice. Na této schůzce budou vysvětlena pravidla rozpočtového řízení. Schůzky se 

zůčastní též ředitel Základní školy a předseda Školské rady. 

p.Beran pozval Školskou radu na Vánoční setkání s pedagogy a zaměstnanci školy, setkání se 

uskuteční 15.12.2011 v sále restaurace U Krále Václava IV v 17:00 hod. 

   

Další jednání Školské rady se uskuteční dne 5.ledna  2012 v 19 hod. v klubu Základní školy. 

 

V Praze dne 30.12.2011 zapsal  Ivan Hýža 

 


