
Zápis z jednání školské rady ZŠ Kunratice ze dne  9.10.2012 

Prezence:  Za zřizovatele školy: Hýža I., Alinčová L., Kabelová I. 

  Za zákonné zástupce žáků: Potluka O. Konrádová M. 

  Za pedagogický sbor: Střítezský M., Kopáčová J., Zvěřina L. 

  Hosté: Círová K. 

  Omluveni: Majer J. 

Program: 

1. Kontrola zápisu 

2. Zahájení školního roku 

3. Výroční zpráva ZŠ Kunratice 

4. Hodnotící kritéria pro přijímání žáků v ŠR 2013/2014 

5. Nové IT v ZŠ 

6. Různé 

 

1. Zápis z posledního jednání školské rady byl schválen. 

2. Ve škole je 23 tříd, po 3 na 1. stupni, po 2. na 2. stupni, školní družina česká.180 žáků, 

s výukou angličtiny.26 žáků, klubík 47 žáků, klub 165 dětí (děti od 5. tříd), studijní 

centrum vede pí uč. Andělová, od 24.9.2012 běží kroužky. Na konci listopadu bude 

schůzka rodičů žáků prvních tříd, kde bude vyhodnoceno působení asistentů.   

3. Ředitel ZŠ Kunratice poslal členům školské rady Výroční zprávu o činnosti školy za 

školní rok 2011/2012. Členové školské rady zprávu připomínkují a schválí hlasováním 

per rollam do pondělí 15.10.2012 

4. ŠR doporučila řediteli školy schválit navržená hodnotící kritéria pro přijetí žáků do ZŠ 

Kunratice. 

5. L: Zvěřina informoval, že notebooková učebna funguje v ostrém provozu a dokovací 

skříň jezdí po celé škole. Pro zvýšení bezpečnosti je namontován majáček a zpětné 

zrcátko. L. Alinčová seznámila přítomné s nabídkou vyrobit přenosný přechodový 

práh. L. Zvěřina sdělil, že to není nutné. Wi-fi na recepci a hale funguje dobře. Již celá 

škola je přes wi-fi napojena na vnitřní síť i na internet. Napojování bylo časově  

náročné. 

6.  



 Školská rada vyslovila poděkování firmě FITAZ, s.r.o. za bezúplatnou 

výpůjčku, montáž a demontáž lešení na schodišti v budově B za účelem malby 

žáků.  

 Starostka seznámila vedení ZŠ Kunratice s volnou kapacitou sokolovny. 

 I. Kabelová vznesla dotaz, zda se zvyšuje využívání vlastních notebooků na 2. 

stupni. L. Zvěřina: systém školy  umož´ˇnuje sledovat rostoucí využívání 

těchto počítačů. 

 Příští jednání školské rady se bude konat ve středu  14.11.2012 v 18,00 hod 

 

zapsala : Lenka Alinčová    Ivan Hýža 

                          předseda ŠR 

 

 

 

 


