Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Kunratice 18. 11. 2013
Přítomni: Alinčová, Hýža, Kabelová, Potluka, Beran, Kopáčová, Majer, Zvěřina, Círová
Omluveni: Konrádová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu z minulého zasedání ŠR
Volba zástupce učitelů do Školské rady
Patron, o.s. a párová výuka
Různé
Termín další ŠR
Testování kvality výuky

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání ŠR byla provedena. Zápis beze změn.
2. Výsledky voleb zástupců učitelů do ŠR. Kandidovalo 7 kandidátů. Zvoleni byli: Jakub Zvěřina, Jana
Böhmová, Jitka Kopáčová.
V rámci tohoto bodu bylo též zkontrolováno, že mandát člena ŠR za MČ Praha - Kunratice Ivana
Hýži započal 11.1.2012, mandát Ing. arch. Ivany Kabelové a Ing. Lenky Alinčové byl schválen na
poradě starostky dne 23.11.2010 pro celé jejich funkční období, tj. do dne komunálních voleb. r.
2014, mandát členů ŠR za rodiče vznikl 5.1.2012.
3. Párová výuka nyní probíhá v 1. a 2. ročníku. V současné době jsou na asistenci určeny 4 úvazky.
Z těchto 4 úvazků jsou 2 financovány rodiči a 2 z projektu Pomáháme školám k úspěchu.
Ředitel ZŠ nabídl členům ŠR možnost hospitace při výuce. Termín bude domluven podle
případného zájmu.
Na 10. prosince 2013 od 18:30 je plánována rodičovská kavárna k tématu párové výuky. Aktivity
„Rodiče vítáni“ získalo ocenění a zájem o informace mají i novináři.
4. Různé
a) Diskuse ke stížnosti k počítačům na ZŠ a výši vybíraných prostředků do školního fondu.
b) Informace o plánovaných aktivitách (5.12. „Čerti ve škole“; 17.12. Vánoční trhy; 18.12.
Vánoční zpívání; 19.12. Vánoční večírek zaměstnanců ZŠ)
5. Další termín ŠR bude 27. Ledna 2014 od 17:30 ve škole.
6. ŠR vyčkala na příchod expertů (Jana Straková, Martin Chvál) k tématice testování kvality. Diskuse
se vedla zejména k tomu, proč testovat a co by mělo být cílem testů.
- Přítomní experti uvedli, že zpracují vyhodnocení SCIO za poslední 4 roky.
- Nyní se v 6. třídách zkouší nový typ testů (matematika, gramatik, čtenářství).
- Bude-li mít škola tento test a test SCIO, nic dalšího nebude zapotřebí testovat.
- Výsledky za 6. Třídy budou mít experti přibližně za 2 – 3 měsíce.
- K. Círová doporučila, aby se k této tématice objevila informace v Kunratickém zpravodaji („Jak
naše škola hlídá kvalitu“)

