Zápis z jednání
Školské rady Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
ze dne 12. ledna 2011

Místo konání:

Základní škola Kunratice, sborovna, 17:30 hod.

Přítomni:
Za zřizovatele školy:
I. Kabelová, L. Alinčová, O. Potluka
Za zákonné zástupce žáků: I. Hýža, K. Círová
Za pedagogy:
M. Střítezský, J. Kopáčová, L. Zvěřina,
Hosté:
V. Beran
– ředitel Základní školy Kunratice
K. Janeš
– předseda SK Slovan - Kunratice
J. Všetečka – hl. trenér mládeže SK Slovan - Kunratice
P. Jelínková – ekonom Základní školy Kunratice
J. Szebinovský – správce sportovní haly
Omluveni :
K. Oehmová

Program jednání:
1. Schválení programu jednání, představení nových členů Školské rady
2. Kontrola zápisu z jednání Školské rady dne 10. listopadu 2010
3. Hospodaření, vytíženost a využití víceúčelové sportovní haly a venkovního
fotbalového hřiště
4. Testy Kalibro
5. Příprava ZŠ pro zápisy do 1. tříd
6. Web školy – odklik Školská rada
7. Různé

Průběh jednání:
K bodu 1)
Na návrh L. Alinčové byl odsouhlasen přesun bodu 3) na bod 2). Program
jednání byl schválen, předseda ŠR seznámil členy ŠR s novými členy, za pedagogy byli ve
funkci zvoleni L. Zvěřina /listopad 2010/, M. Střítezský, J. Kopáčová /leden 2011/.
Usnesením porady starostky MČ ze dne 23. 11. 2010. byli do funkce členů ŠR na období od
23. 11. 2010 do komunálních voleb v roce 2014 jmenováni I. Kabelová, L. Alinčová, O.
Potluka. Členové ŠR za zákonné zástupce žáků mají mandát do 8. 1. 2012.
K bodu 3)
p. Beran upozornil, že vedení SK Slovan – Kunratice nemá uzavřenou žádnou
nájemní smlouvu se ZŠ o využívání a službách jednotlivých sportovišť, šaten. Spolupráci se
nebrání a rád vyjde vstříc, upozornil zástupce MČ a dal na zvážení, zda je nezbytný
ekonomický přínos pronájmu sportovní haly, případně podpora sportovních aktivit mládeže
Kunratic. Navrhl vedení SK Slovan – Kunratice uzavření smlouvy o využití venkovního
hřiště. K uzavření smlouvy dojde dne 18. 1. 2011. Návrh smlouvy k projednávání předal p.
Szebinovský p. Janešovi. Smlouva o využití sportovní haly SK Slovan - Kunratice v příštím
školním roce (2011/2012) bude uzavřena po vzájemných konzultacích do konce března r.
2011, Na příštím jednání ŠR dne 16. února 2011 v 17:30 hod na úřadě MČ bude konzultováno
a upřesněno využití sportovní haly mládeží SK Slovan – Kunratice.

p. Janeš informoval ŠR o základně žáků SK Slovan – Kunratice, o jejím
navýšení a o důležitosti vychovat nové sportovce v Kunraticích. Upozornil na zvýšené
námitky rodičů žáků o nemožnosti trénovat v zimních měsících ve sportovní hale a nutnosti
pronajímat si jiné haly mimo MČ Kunratic. .
p. Szebinovský informoval ŠR o náročné údržbě venkovního hřiště, o
mimořádné sněhové situaci letošní zimy a nevyhovujících prostředcích pro úklid tak velkého
množství sněhu na venkovních sportovištích. Předložil plán stávajícího využití sportovní haly
ke konzultacím a upozornil na priority ekonomického pronájmu sportovní haly. Spojí se
s nájemci, se kterými jsou uzavřeny smlouvy ( sportovní kluby ) a pokusí se najít možné
řešení využití sportovní haly pro SK Slovan – Kunratice v příštím školním roce.
p. Všetečka informoval ŠR o nemožnosti trénovat žáky na venkovním hřišti,
hřiště je místy pokryto ledem a zmrzlým sněhem.
p. Beran upozornil, že úklid venkovního hřiště bude součástí uzavřené
smlouvy, úklid bude ( z důvodu nemožnosti uklízet vlastními prostředky ) řešen v případě
sněhové kalamity profesionální firmou.
K bodu 2)

Zápis z jednání ŠR dne 10. listopadu 2010 byl schválen.

K bodu 4)
p. Beran informoval o důležitosti otestovat úroveň znalostí žáků ZŠ, porovnat
úroveň znalostí s ostatními základními školami. Využije testování profesionální
agentury KALIBRO - http://www.kalibro.cz/. Tyto testy již škola používá za finanční
podpory Gremia rodičů - O. S. PATRON od roku 2009. Ukončení testování znalostí a
dovedností žáků 3. , 5. , 7. a 9. tříd předpokládá v březnu 2011. V listopadu a prosinci
2010 byly testování žáci šestých a devátých tříd testy SCIO - KEA. Někteří žáci byli
velmi úspěšní. Škola o tomto byla informována prostřednictvím výsledků testů a
prostřednictvím
sdělení
společnosti
SCIO
více
na
http://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=18469. Informace o testech KALIBRO na
http://www.kalibro.cz/brozury.htm.
pí. Alinčová informovala ŠR o záměru MČ Praha-Kunratice objednat testy
Kalibro pro rodiče, pedagogy a žáky s názvem " ŠKOLA A JÁ pro ZŠ a SŠ“ pro ZŠ
Kunratice i MŠ Kunratice. Cílem je zjistit, jak se naši žáci, pedagogové a rodiče cítí
v naší škole. Školská rada tyto testy doporučuje. ZŠ toto šetření využila již v roce
2009.
K bodu 5)
p. Beran informoval ŠR o připravenosti školy pro zápisy dětí do 1. tříd. Škola
je připravena, zápisy proběhnou 18. 1 – 19. 1. 2011 od 14:00 hod – 18:00 hod. Dne 20. 1.
2011 zástupce ředitele pí. Králová předá počty přihlášených dětí na MČ.
K bodu 6)
p. Beran představil nové webové stránky Základní školy, sekce ŠR a požádal o
konzultace a vyjádření k těmto stránkám.
p. Hýža poděkoval řediteli ZŠ za kvalitní a přehledné uspořádání nových
webových stránek.
K bodu 7)
pí. Kabelová požádala ředitele školy o vyjádření, kdy bude dokončeno kluziště
na bývalém tenisovém hřišti, ředitel informoval, že bez dokončovacích prací na hřišti
nemohlo být kluziště realizováno.
pí. Kabelová požádala o informaci provozu fotovoltaické elektrárny, ředitel
školy konstatoval, že provoz elektrárny je naprosto bezproblémový. O výkonu a spotřebě,
ušetřených prostředcích se vedou záznamy.
pí. Alinčová informovala ŠR o naplánované každoroční kontrole hospodaření
s neinvestičními finančními prostředky a vedlejší hospodářské činnosti v Základní škole i
Mateřské škole.
pí. Kopáčová informovala o spolupráci se školami v Praze 11 a se Základními
školami ze Srbska. Mezi těmito školami bude ve dnech 22. 3 – 23. 3. 2011 uspořádán
sportovní turnaj ve sportovní hale školy. Pozvala zástupce MČ a členy ŠR na tento turnaj.

p. Beran bude nadále oslovovat firmy zabývající se kamerovými systémy,
přivítá od členů ŠR podněty a návrhy, kontakty na tyto firmy. L. Alinčová doporučila oslovit i
spol. RTH.
p. Beran informoval o organizování celostátní konference učitelů O. S. Přátelé
angažovaného učení - pauFEST, která se bude konat ve škole 2. a 3. dubna 2011.
p. Hýža poděkoval všem členům za účast a za konstruktivní a věcná jednání.

Termín příštího jednání ŠR:

středa 16. února 2011 v 17:30 hod – Úřad městské části

Zapsal: Ivan Hýža

