
Zápis z jednání 

Školské rady Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 

ze dne 6.dubna 2011 

 

 

 

Místo konání:    ÚMČ Praha – Kunratice, 17.30 hod.  

 

 

Přítomni: 

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

 Za zákonné zástupce žáků: I. Hýža, K. Oehmová, K. Círová 

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

       Hosté:                               V. Beran, P.Jelínková 

           

Program jednání: 

 

1. Schválení programu jednání  

2. Kontrola zápisu z jednání ŠR ze dne 16. února 2011 

3. Výsledky auditu VHČ u ZŠ Předškolní 420 

4. Rozpočet ZŠ Předškolní 420 

5. Školní jídelna 

6. Návštěva primátora HMP v Kunraticích 

7. Testy Kalibro 

8. Nový projekt rodičů 

9. Zahradní slavnost, mzdové podmínky pedagogů a nepedagogů, podpora SVČ  

10. Různé 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

 

1. Program jednání byl jednomyslně schválen.  

  

2. Zápis z jednání Školské rady dne 16. února 2011 byl jednomyslně schválen.    

      

3. Audit hospodaření-výtka, že škola není zapsána v OR (zajistí MČ P-K) a nutnost 

zveřejňovat účetní závěrku v OR+aktualizovat směrnice (zajistí ZŠ). Výtka vůči 

metodice Magistrátu HMP o nakládání s veřejným majetkem. Ing. Jelínková doručila 

přehled nápravných opatření.. Informace o nápravě budou podány na příštím jednání 

ŠR. 

 

4. Rozpočet školy schválen ve výši 4 130 000,- Kč + 1 278 000,- Kč na zabezpečení 

náhradního stravování do konce školního roku. Další požadavky ZŠ budou řešeny až 

po zajištění financování rekonstrukce ŠJ a dostavby MŠ. 

 

5. V plánu je konání Dne otevřených dveří ve ŠJ při plánované Zahradní slavnosti dne 

28.6.2011. Požadavek školy o navýšení rozpočtu o objednávkový software (cca 100 

tis.Kč). 

 

6. Návštěva primátora- na magistrát zaslán podrobný rozpis významných akcí konaných 

v Kunraticích s návrhem navštívit Zahradní slavnost spolu s Dnem otevřených dveří 

v zrekonstruované školní jídelně. 

 



 

7. Končí testování žáků 3.tříd, poté testy „Škola a já“; výsledky testů žáků 9.třídy byly 

předány k prostudování vyučujícím. 

 

8. Představen nový projekt „Rodičovská kavárna“- chce rodiče seznámit blíže s děním ve 

škole  s cílem vytvořit zpětnou vazbu (Škola otevřená rodičům a  rodiče otevření 

škole); spolupráce se školní psycholožkou K.Fořtovou, 1.dílna pod názvem Rozvoj 

čtenářství se koná 14.4.2011 a následuje další dne 28.4.2011 v 17 hod. 

 

9. Schůzky přípravného výboru na Zahradní slavnost se konají každý týden, letos se 

nebude vybírat vstupné, ale všechny atrakce budou za peníze (platba formou zvl. 

oběživa), letošní téma slavnosti jsou řemesla. U Střediska volného času šlo nejdříve o 

doplňkovou činnost školy, pak bylo středisko zařazeno pod Dům dětí a mládeže Praha 

10. Letos byly odříznuty některé sportovní kroužky a je snahou školy mít vlastní Dům 

dětí a mládeže v Kunraticích, popř. zařadit ZŠ Kunratice pod DDM hl.m. Prahy 

(plánuje se schůzka na Magistrátu HMP s nám. primátora Ing. Weinertem). 

 

10. L. Zvěřina seznámil přítomné s projektem enviromentální stanice. Projekt vypracuje 

Mgr. Zvěřina a ve spolupráci s ČEZ zkusí prosadit grant vybudování této stanice 

v učebně fyziky. Stanice bude měřit emise a stav ovzduší v Kunraticích a bude sloužit 

při vyučování fyziky. Vedení městské části projekt podporuje a vyjadřuje souhlas 

s žádostí o grant. 

I.Kabelová informovala členy Školské rady o akci Nordic Walking dne 24.6.2011 

v Kunratickém lese.  

 

 

    

         Příští jednání Školské rady se uskuteční dne 25.5.2011  v 17: 30 Hod na úřadě Městské části                                                                

        

 

 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Oehmová dne 6.4.2011 


