Zápis ze zasedání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 10. listopadu 2010
Místo konání: ÚMČ Kunratice
Přítomni:

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

Hosté:

V.Beran-ředitel ZŠ

Program jednání:
1) Kontrola zápisu ze zasedání ŠR dne 23.9. 2010
2) Výroční zpráva ředitele ZŠ
3) Hospodaření školy
4) Stavba ŠJ; hromosvod
5) Různé
Průběh jednání:
Ad 1) Zápis z jednání ŠR ze dne 23.9. 2010 byl jednomyslně schválen.
Ad2) Výroční zpráva byla jednomyslně schválena členy ŠR
Ad 3) Hospodaření školy


Rozpočet je čerpán proporcionálně a v souladu se schváleným rozpočtem školy.



V průběhu podzimu se z grantu MHMP za vstřícného financování MČ provedla dostavba
ochranných plotů kolem hřiště na plážový volejbal, přístupových chodníků, skladu nářadí a
byla provedena většina prací na rekonstrukci tenisového kurtu. Ke smlouvě o položení
umělého trávníku na tenisový kurt bude uzavřen dodatek. Akce bude dokončena na jaře
příštího roku.



Ředitel ZŠ zmínil nutnost investice do ochrany počítačoví sítě a stanic nákupem a instalací
nových a účinnějších antivirových programů. Změna je spojená s investicí ve výši cca
109.000,--Kč.



Fotovoltaická elektrárna-presentace projektu se bude konat dne 25.11.2010 v 17.30, ke
spuštění projektu (výrobě elektřiny) dojde již 22.11.2010.

Ad 4) Při stavbě ŠJ vzniknou vícenáklady spojené se zjištěními, které před zahájením stavby nebyly
projektantovy zjevné. Zvažuje se, zda je reálné napojit ŠJ na FV elektrárnu. Termín dokončení jídelny
je stanoven na 05/2011.
Hromosvod školy bude reklamován u dodavatelské firmy Průmstav. Jedná se o „vadu projektu“, byl
vypracován odborný posudek na stávající stav a byly navrženy nápravná opatření.

Ad 5)





Peníze z kauzy paní Kulíškové, bývalé hospodářky školy za minulého vedení školy byly na
základě pokynu MČ Praha-Kunratice poslány na MHMP.
Řešení otázek dopravy v Kunraticích a v okolí školy v ranních hodinách je řešeno v rámci
projektu „Bezpečné cesty do školy“. V rámci projektu byla zadána studie pro realizaci
dopravních opatření (Dipro) a současně vznikla studie pro výstavbu kolárny. Její výstavba
byla zajištěna u zámečnické firmy. Z projektu byla uhrazena část výstavby kolárny 40.000Kč.
Zbývající část, cca 60.000,-Kč bude zajištěna z rozpočtu školy, příspěvku MČ a ze
sponzorských darů. Doprava v okolí školy je v ranních hodinách prozatím řešena uzavřením
brány do ulice Předškolní a současně je regulována člověkem pověřeným ředitelem ZŠ. Děti
je vhodné vozit ulicí za parkem.
Z důvodu bezpečnosti okolí školy by bylo vhodné instalovat kamerový systém před školou a v
některých prostorách školy. Ředitel ZŠ zajistí nabídky od firem zabývajících se kamerovými
systémy.

Další jednání školské rady se uskuteční dne 12. ledna 2011 v 17.30 hod.ve sborovně ZŠ Kunratice.
V Praze dne 10.11. 2010 zapsala Kateřina Oehmová

