Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Kunratice 1. 10. 2013
Přítomni: Alinčová, Hýža, Kabelová, Potluka, Beran, Konrádová, Kopáčová, Zvěřina, Střítezský
Omluveni: Majer

Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola zápisu z minulého zasedání ŠR
Začátek školního roku na ZŠ
Valná hromada o.s. Patron
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání ŠR byla provedena. Zápis beze změn.
2. Začátek školního roku
První školní den proběhl bez problémů. ZŠ nyní navštěvuje 583 děti.
- Odevzdávají se hlášení na Prahu 4, budou provedeny korekce rozpočtu. Rozpočtové opatření
zatím nepřišlo.
- Už týden běží zájmové kroužky
- Systém vydávání jídel ve školní jídelně zvládá nápor během poledních hodin
- Plánuje se měření kvality výuky anglického jazyka.
- V tomto školním roce poběží testy SCIO 5. a 9. ročníků. Členové ŠR se dohodli, že na příští
zasedání pozvou experta na problematiku testování žáků z evaluačního týmu projektu
Pomáháme školám k úspěchu. Ředitel ZŠ upozornil na to, že od testů SCIO se bude
pravděpodobně upouštět
3. Valná hromada o.s. Patron dotazy, které zazněly (na dotazy bylo odpovězeno jak na valné
hromadě o.s. Patron, tak i na ŠR).
- Rozvrh a družina – rozvrh byl k dispozici až poslední víkend o prázdninách. Rodiče by rádi měli
rozvrh dříve. ŠR diskutovala také to, že nepovinné předměty se budou uzavírat začátkem
června, aby nedocházelo k přesunům a odhlašování a tudíž i změnám v rozvrhu na poslední
chvíli.
- Angličtina – bude probíhat testování u výstupních ročníků. Rodiče vnímají testování jako test
svých dětí, nikoli jako nástroj testu kvality výuky.
- Ceny kroužků – informace o srovnání cen za zájmové kroužky s dalšími školami na Praze 4 a
DDM Praha 10 rodiči na valné hromadě Patron, o.s..
- Dostavba ZŠ – rozprava o tom, zda Hl. m. Praha přispěje na rekonstrukci. Bude posouzeno, zda
z prostředků MČ Praha – Kunratice je možné zafinancovat alespoň I. etapu (rozpočet MČ není
tak velký, aby byl schopen pokrýt více fází). Předpokládáme, že na jaře 2014 bude stavební
povolení.
4. Různé
- V příštím Kunratickém zpravodaji bude informace o zápisech dětí do školního roku 2014/2015.
- Končí volební období p. Střítezský. Do příštího zasedání ŠR bude ověřeno, případně
uspořádány doplňkové volby.

