
Zápis z jednání školské rady ZŠ Kunratice ze dne  20.5.2013 

 
Místo:            ÚMČ Praha – Kunratice, malá zasedačka, 17:00 hod,  

 
 

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

  Za zákonné zástupce žáků: O.Potluka , J.Majer,  

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

  Omluveni: L.Zvěřina, M.Konrádová,  

  Host: V.Beran,  

Program: 

1. Kontrola zápisu 

2. Informace ředitele ZŠ Kunratice, plánované opravy a údržba v ZŠ Kunratice 

3. Volba předsedy ŠR 

4. Vyjádření zástupce ředitele k podnětu umisťování dětí do školní družiny 

5. Různé 

 

 

1. Zápis z posledního jednání školské rady byl schválen. 

2. V.Beran podal ŠR informaci o uskutečněných auditech v ZŠ Kunratice, kterou provedl 

Ing.Brtáň pro hospodaření hlavní činnosti ZŠ Kunratice a spol. VALENTA-NOCAR 

s.r.o. pro účetní evidenci vedlejší činnosti.  

Byly provedeny testy žáků z anglického jazyka. 

 Informoval ŠR o nutnosti malování školní kuchyně (na základě požadavku hygieny),  

o důležitých opravách a údržbě v areálu ZŠ Kunratice v letošním roce. Zástupce 

starostky L.Alinčová doporučila řediteli ZŠ Kunratice, aby své požadavky podal  

zřizovateli v písemné podobě. Malování školní jídelny bude možné finančně zajistit 

z původně plánované instalace 1 WC do školní jídelny, která realizována nebude. 

V.Beran pozval školskou rada na zahradní slavnost, kterou každý rok pořádá ZŠ 

Kunratice na závěr školního roku.  

3. I.Hýža navrhl změnu ve funkci předsedy ŠR, na tuto funkci navrhl O.Potluku, který 

kandidaturu přijal. Vzhledem k tomu, že nebyl podán jiný návrh, bylo přikročeno 

k hlasování s tímto výsledkem. Pro: 6, proti 0, zdržel se hlasování: 1.  O.Potluka byl 

zvolen předsedou ŠR při ZŠ Kunratice.                                                                                   

4. Různé: 

O.Potluka podal informaci o využívání asistentů v 1-ních třídách 

J.Majer podal podnět ke koordinaci přesunů dětí na zájmové kroužky 

I.Hýža pozitivně hodnotil od  V.Berana zasílané elektronické reporty školské radě 

V.Beran pozval ŠR na obhajoby bakalářských prací ve dnech 10.-11.6.2013 

 

 

Příští jednání ŠR se koná 4.9.2013  od 17,00 hod ve sborovně ZŠ Kunratice 

 

 

zapsal : Ivan Hýža               Ivan Hýža 

předseda ŠR 


