Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Kunratice dne 25.6.2014
Místo konání: ZŠ Kunratice, sborovna, 8:00 hod.
Přítomni za zřizovatele:

I. Hýža, I. Kabelová

za pedagogický sbor: J. Kopáčová, J. Böhmová,
za zák. zástupce žáků: J. Majer, M. Konrádová, P. Rybín
Omluveni: L. Alinčová
Hosté: V. Beran, K. Círová, J. Kopáčová, J. Zvěřina

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení minulého zápisu
Volba předsedy školské rady
Zajištění prázdninového provozu ve škole
Rozdělení žáků do 6-tých tříd
Termín příštího zasedání Školské rady
Různé

Termín volení školské rady
1. Zápis z minulého setkání školské rady byl schválen.
2. Proběhla volba nového předsedy školské rady, jednohlasně byl zvolen její nový člen – pan
P. Rybín.
3. Škola o prázdninách – zajištěna prázdninová služba, od 18.8. je škola opětovně otevřena.
Teambuildingová 3-denní akce na Rychtrovy boudy. Pro děti zajištěny 3 turnusy
prázdninových příměstských táborů. Česko-americká škola – pronájem několika učeben.
4. Rozdělení žáků do 6-tých tříd. Dnes, tj. 25.6. bude odeslán dopis rodičům žáků 5-tých tříd,
ve kterém bude popsán způsob rozdělení žáků do dvou 6-tých tříd. O rozdělení žáků
rozhoduje výhradně vedení školy s přihlédnutím na obdržené podklady třídních učitelů,
sociometrie a posudku psychologa a samozřejmě i s přihlédnutím na přání dětí. Seznam
bude k dispozici do 30.6. Prozatímní počet dětí ve třídě 32, tento počet se nicméně ještě
může v průběhu prázdnin změnit.
5. Termín příštího setkání školské rady je stanoven na 3.9. v 16:30 hodin na Radnici
Kunraticích.
6. Různé
a. Z volby nového člena školské rady vyplynula potřeba aktualizace volebního řádu (A.
Alinčková a I. Hýža budou školskou radu na příštím setkání informovat o návrzích) na

b.

c.

d.

e.
f.
g.

h.

příští radě je zároveň potřeba určit termíny „výměny“ členů (dle stávajícího volebního
řádu volba probíhá každý 3. rok)
P. Rybín bude koordinátorem rozdělování úkolů při kontrole zápisů z třídních schůzek
– každý ze zástupců za rodiče si rozdělí přidělenou hromádku z předchozího školního
roku.
Paní starostka informovala radu o vývoji získání Grantu na zateplení budovy ZŠ – stále
chybí podpis na jednom dokumentu, který by měl být dodán do konce června.
Realizace by byla možná již v příštím roce.
Dostavba školy – paní starostka informovala přítomné o postupu prací na rozšíření
školy - je podána žádost o stavební povolení včetně všech podkladů. Přes prázdniny
by mělo být stavební povolení vydáno. Současně se schválily materiály pro podklad
k výběrovému řízení pro agenturu, která výběrové řízení na zhotovitele dostavby 2 tříd
ZŠ Kunratice bude organizovat. Řízení trvá cca 6 týdnů. Koncem září – začátkem října
by měla být stavba zahájena, dokončení je naplánováno na druhé pololetí školního
roku 2014/2015. Zároveň se stavbou bude vyřešena i přístavba přístřešku nad
vchodem do budovy školy a úprava šaten dle požárních norem v ZŠ.
Pan ředitel Beran vznesl požadavek na dokoupení mobiliáře (dokoupení židlí a stolů) –
navýšení rozpočtu z důvodu počtu žáků ve třídách (9. a 6. třídy).
Poděkování vedení školy za organizaci Zahradní slavnosti. Bylo dosaženo největší
návštěvnosti.
Byl vznesen dotaz ohledně zajištění kamerového systému v okolí školy, které by byly
propojeny na městskou policii (podrobnější informace podá na příštím jednání školské
rady vedení radnice).
1. září – 1. třídy budou opět přivítány na zahradě školy v 8:15, ostatní třídy začínají
v 8:00 hodin. Učebny prvních tříd budou umístěny do přízemí.

Zapsala: Martina Konrádová

