Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 25.4. 2012

Místo konání: MČ Praha - Kunratice, 17:00 hod
Přítomni:

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

Hosté:

V. Beran – ředitel ZŠ Kunratice, Kateřina Círová, P. Jelínková – ekonomka ZŠ
Kunratice, J. Voříšková – tajemnice ÚMČ Praha - Kunratice

Program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Schválení zápisu ze dne 21.2.2012
3. Seznámení s výsledky výběrového řízení na projektovou dokumentaci dostavby ZŠ
4. Výsledky uskutečněného auditu
5. Projekt Kalibro
6. Různé
Průběh jednání:
1. Program dnešního jednání byl schválen.
2. Zápis ze dne 21.4.2012 byl schválen.
3. Vítězem výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na vnitřní úpravy,
dostavbu a nástavbu ZŠ Kunratice se stala společnost BOMART, s.r.o.. Předpokládané
zahájení stavebních prací je naplánováno na 2. týden v červenci.
4. Ing. Alinčová informovala přítomné o závěru Auditu hospodaření ZŠ Kunratice. Nedostatky,
na které auditor poukazoval, jsou řešeny, popř. jsou již úspěšně dořešeny.
5. Panu Potlukovi bylo ředitelem školy předáno vyhodnocení projektu Kalibro. Bohužel Ing.
Souček (Kalibro) doposud nedodal slíbené slovní vyhodnocení. Ing. Alinčová jej zaurguje..
6. Různé:


Pí. Alinčová informovala o úspěšném vyřízení žádosti o dotaci na dostavbu školy z
rezervy pro městské části HMP ve výši 2 000 000,- Kč.



Inh. Beran vznesl požadavek na časné zajištění mobilní učebny v návaznosti na
plánovanou dostavbu. Vzhledem ke zrušení učebny je zapotřebí do školy pořídit
mobilní učebnu včetně vybavení – notebooků/PC či tabletů. Zajistí MČ, Ing. Beran
dodá MČ požadavky.



Pí. Alinčové byly předány 2 nabídky na zajištění vybudování WI-FI sítě v rámci ZŠ
Kunratice.



Vyvstala otázka co s interaktivními tabulemi, na jejichž pořízení se použily prostředky
ze sponzorských darů od rodičů žáků 1.-3. tříd. Jelikož se tito žáci budou stěhovat ze
stávajících prostor do staré části budovy, kde jsou učebny i zařízení uzpůsobeny
větším dětem, je nutné vynaložit finanční prostředky na přestěhování těchto tabulí náklady cca 20 tis./tabule. Za tyto prostředky je nutné pořídit nové kabelové rozvody,
manipulaci a následné seřízení.



Ředitel ZŠ upozornil vedení radnice na hromosvody, na kterých není učiněna aktuální
revize. Ing. Kabelová odpověděla, že práce související s revizemi budou provedeny
v průběhu letních prázdnin.



Ředitel ZŠ upozornil na plošné snížení platů učitelů, kteří díky škrtům přijdou o
osobní ohodnocení. Požádal MČ, zda bude možné i v letošním roce převést
neinvestiční příspěvek mimopražských obcí na žáka školy, do fondu odměn ZŠ
Kunratice. Zástupci MČ ho ujistili, že takový návrh předloží a podpoří finančnímu
výboru a ZMČ.



Paní Alinčová zmínila nutnost každoročního vytváření rezervy finančních prostředků
na výměnu podlahy ve sportovní hale, která má životnost cca 10 let.



Otevřela se otázka výuky Anglického jazyka v 1.-3. třídách v návaznosti na přechod
na učebnice Cambridge. Ředitel školy zmínil možnost testů znalostí žáků pomocí
zpoplatněných atestů, které se však doporučují až na vyšším stupni.

Následující Školská rada je naplánována na 17 hodinu 13.6. 2012 do zasedací místnosti v ZŠ
Kunratice.

V Praze dne 25.4. 2012 zapsala Martina Konrádová

