Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 27.6. 2012

Místo konání: ZŠ Kunratice, 16:30 hod
Přítomni:

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

Hosté:

V. Beran – ředitel ZŠ Kunratice, K. Círová – předsedkyně O.s. PATRON, p. Horký –
zastupitel ÚMČ Praha - Kunratice

Program dnešního jednání:
1. Schválení dnešního programu
2. Schválení zápisu ze dne 25.4. včetně povysvětlení bodů v něm
3. Rozdělení zisku z hospodářské činnosti
4. Zajištění vybavení mobilní učebny včetně WI-FI sítě v budově
5. Vnitřní úpravy školy – přístavba a přestavba učeben
6. Asistenti pro 1. Třídy
7. Různé

Průběh jednání:
1.

Schválení programu jednání ŠR.

2. Projednání zápisu ze dne 25.4.2012.


Probíhá výměna jímače hromosvodu a začátkem července bude vydána aktuální
revize hromosvodu.



Pí. Alinčová podala informaci, že HMP převedlo školám mimořádné finanční
odměny, to znamená, že v letošním roce nedojde ke snížení odměn pro učitele a
ředitele školy.



Podlaha v tělocvičně – respektive její budoucí oprava by měla být řešena
z rezervního fondu školy. To znamená, že je třeba na něm postupně vytvářet
rezervu.



Postupně v celé škole budou nainstalována čidla na svícení na sociálních zařízení.
V letošním roce na to MČ Praha-Kunratice vyčlenila v rozpočtu 50 000,- Kč
včetně DPH.



Problematika školních uniforem bude zjišťována formou ankety. Pro její realizaci
se použije buď aplikace na školním webu, nebo papírová anketa v průběhu ½
školního roku 2012/2013.

3. Rozdělení zisku z hospodářské činnosti školy.



Hospodářský výsledek za finanční rok 2011 vykázal zisk ve výši cca 300 tis. Kč a
to převážně z pronájmu sportovní haly. Zřizovatel rozhodl o použití zlepšeného
hospodářského výsledku v rámci rezervního fondu.



Využití sportovní haly v novém školím roce je opět na hranici provozních
možností s tím, že se mění poměr využití haly ve prospěch školního vyučování a
zájmových kroužků. Tím, že se zvyšuje počet žáků a tím i tříd, tak se zvyšuje
počet hodin tělesné výchovy i množství zájmových kroužků. I v novém školním
roce v rámci pronájmů převládají tréninkové hodiny sportovních florbalových
klubů. O víkendech je hala opět nabízena pro turnaje, soutěže zejména v rámci
akcí České florbalové unie .



Pan ředitel Beran předložil výsledky šetření České školníinspekce zaměřené na
veřejnoprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu
poskytnutých školám a školským zařízením. Inspekce neshledala kontrolou žádná
pochybení.

4. Zajištění vybavení mobilní učebny včetně WI-FI sítě v budově


Pí. Alinčová informovala přítomné o předání „oslovovacích dopisů“ možným
dodavatelům mobilní ičebny IT a WI-FI sítě formou doporučených dopisů. Termín
pro uzavření výběrového řízení je stanoven na 12.7., kdy se uskuteční zároveň
schůzka hodnotící komise. Ing. Alinčová navrhla, aby členem komise byl jmenován
IT školy Lukáš Zvěřina. Souhlasné stanovisko



Ředitel školy uvedl, že na schůzce rodičů žáků 6-tých tříd navrhne rodičům, kteří
budou ochotni zapojit své dítě do projektu VZDĚLÁNÍ 21, aby jednotlivé notebooky
svým dětem pořídili prostřednictvím centrální objednávky školy. Cena jednoho NTB
se bude pohybovat kolem 9 – 10. tis. Kč. Výběr žáků do projektu se bude řídit
následujícími pravidly:



1.
všichni žáci mají možnost se do projektu přihlásit;
2.
pokud se přihlásí do projektu počet žáků na jednu třídu - otevřeme pouze
jednu počítačovou třídu - záměr je otevřít třídy dvě;
3.
pokud se bude otevírat jedna třída, budeme žáky losovat tak, aby ve třídě byl
optimální poměr chlapců a dívek;
4.
když počet žáků umožní otevřít dvě třídy - zachováme třídní kolektivy;
5.
na zářijovém ADAPTAČNÍM KURZU budeme slaďovat oba nově vzniklé
kolektivy;
6.
učební program šesté třídy bude hned od začátku přizpůsoben výuce na
přenosných počítačích (plánujeme pro vás intenzivní výuku s počítači a předmět Svět
práce - výpočetní technika).
Dále uvedl, že ZŠ Kunratice je druhým rokem zapojena do projektu „Pomáháme
školám k úspěchu“. Projekt umožňuje, aby pedagogové školy rozvíjeli své učitelské
dovednosti. Projekt je zaměřen na individualizaci vyučování a proto by rád i nadále
ŠR i zřizovatel podporoval zapojení školy do projektu. Další informace k tomuto
bodu byly zaslány emailem dne 28.6.

5. Vnitřní úpravy školy – přístavba a přestavba učeben


Vnitřní stavební úpravy jsou povoleny v plném rozsahu.



Stavební práce bude na základě výběrového řízení zajišťovat fa Rebak.



Termín dokončení vnitřních úprav je do 13.8.



Termín na WI-FI instalaci a dodávku mobilní učebny IT je stanoven na 28.8.



MČ Praha- Kunratice uvolnila ze svých prostředků 100 tis. Kč na drobné opravy.

6. Asistenti pro 1. třídy


Na základě schůzky s rodiči a odevzdání dotazníků týkajících se dobrovolného
přispění na asistenta pro 1. třídu přislíbili rodiče budoucích prvňáčků podpořit projekt
minimálně částkou240 tis. Kč. Sdružení Patron bude rozesílat všem rodičům
informační dopisy včetně návrhu darovací smlouvy. Asistent tak je nasmlouván na
celý školní rok. Ke konci 1. pololetí společně s rodiči vyhodnotí pedagogové školy
zapojení asistenta respektive zhodnotí výhody či nevýhody celého projektu a budou se
moci rozhodnout, zda asistenta projekt podpoří i v dalším pololetí školního roku.

Následující Školská rada je naplánována na 18 hodinu 30.8. 2012 do zasedací místnosti v ZŠ
Kunratice.

V Praze dne 15.8. 2012 zapsala Martina Konrádová

