Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 3.9. 2014

Místo konání: ZŠ Kunratice, 16:30 hod
Přítomni:

Za zřizovatele školy: I. Kabelová, L. Alinčová, I. Hýža,
Za zákon. zástupce žáků: M. Konrádová, P. Rybín
Za pedagogy: J. Kopáčová

Hosté:

V. Beran – ředitel ZŠ Kunratice, Kateřina Círová,

Omluveni:

L. Zvěřina, J. Böhmová, J. Majer

Program dnešního jednání:
1. Kontrola a schválení zápisu ze dne 25.6.2014
2. Zahájení školního roku
3. Organizace školního roku (počty a organizace tříd, školní asistenti,...)
4. Letní úpravy ve škole
5. Rozdělení žáků do 6-tých tříd
6. Projednání návrhu volebního řádu členů ŠR
7. Různé
Průběh jednání:
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Zápis ze dne 25.4.2012 byl schválen. Vysvětlující informace k jednotlivým bodům zápisu:


Pí. starostka informovala radu o vydání stavebního povolení pro dostavbu školy,
nyní se čeká na schválení vypsání výběrového řízení na stavební firmu.



Pí. starostka radu informovala o tom, že MČ Praha-Kunratice neuspěla se žádostí
o grant na výměnu oken. Pí. Alinčová podala informaci, že MČ Praha-Kunratice
podala žádost MŠMT o grant na dostavbu ZŠ Kunratice o 4 třídy a šatnové
centrum z programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol
zřizovaných územně správními celky“ v celkové výši 32 174 000 Kč (z toho je 15%,
tj. 4 826 100 Kč spoluúčast MČ).



Pí. Alinčová radu informovala o bezpečnostních kamerách, které by škola uvítala.
Vysvětlila, že samotné školní budovy jsou chráněné bezpečnostním systémem
napojeným na bezpečnostní agenturu. Monitoring okolí školy by si vyžádal
pořízení několika kamer na 4 stanoviště, což je v současné době nereálné (signál
se rozvádí skleněným vláknem v zemi, vysoká pořizovací cena, MP poměrně
dlouhé období nové kamery nepřipojovala na centrální pult). Ke zvážení navrhla
prověření možnosti instalace bezpečnostních kamer na budovu MŠ, ze které již 2

kamery monitorují situaci v ul. Za Parkem od ul. K Libuši, po budovu MŠ. Program
dnešní rady byl schválen.
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Zahájení školního roku 2014/2015 a jeho organizace bod 3.


Do školního roku 2014/2015 nastoupilo do ZŠ Kunratice celkově cca 630 žáků
Otevřely se 4 první třídy s kapacitou tříd 1.A 27, 1.B 27, 1.C 28 a 1.D 28 žáků,
celkem do prvních tříd nastoupilo 110 žáků.



Celkově je na škole 24 tříd, 1-3 třídy mají kromě třídního učitele k dispozici
asistenty tak, aby byla zajištěna možnost děleného vyučování zejména českého
jazyka a matematiky. Zároveň při škole působí 6 asistentek pro handicapované
děti podporované dotací OPPA s účinností do února 2015.



Díky děleným hodinám a na podzim očekávaného omezení díky přístavbě školy,
vyvstává problém s umístěním žáků do učeben školy. Již nyní se využívá k výuce
školní jídelna a aula.



Dle rozvrhu, který bude žákům předložen ve čtvrtek 4.9., se začne učit od pondělí
8.9. V prvním týdnu tudíž díky shodně končícím třídám nestíhá školní jídelna
v jednom čase vydat všem žákům obědy. Žáci se momentálně stravují pouze ve 2
vlnách po hodině. Od příštího týdne, kdy začne platit rozvrh, se situace zlepší,
protože se budou stravovat ve třech vlnách.

Letní úpravy ve škole


Přes prázdniny byl upraven ve školní budově prostor šaten. V rámci stavebního
povolení na dostavbu školy se dle požární směrnice budou zároveň řešit i dveře
(další únikový východ).



Ve školní jídelně se upravovala elektroinstalace na základě požadavků ze strany
dodavatele nového konvektomatu, který byl do jídelny pořízen.



Pí. Alinčová zároveň seznámila radu s celkovou částkou, která byla ZŠ Kunratice
čerpána z Fondu rezerv a investic a Rezervního fondu na výše uvedené a další
úpravy a nákupy, tj. 714 754 Kč. Tímto jsou oba fondy pro letošní rok vyčerpané
(jsou tvořeny z odpisů a hospodářské činnosti).

Rozdělení žáků 6-tých tříd


Rozdělení dětí ze tří 5-tých tříd a sloučení do dvou 6-tých tříd bylo plně
v kompetenci ředitele školy p. Berana. Ten, na základě sociometrického výzkumu
školního psychologa, doporučení od jednotlivých třídních učitelů žáků a přání
jednotlivých žáků, ve spolupráci se zástupkyněmi školy pí. Kopáčovou a pí.
Královou, rozhodl a seznam rozdělení uveřejnil na webových stránkách dne
11.7.2014. Na základě stížnosti několika rodičů se rozhodl p. ředitel zveřejnit
anketu pro rodiče dětí, jichž se rozdělení týkalo. Ankety se účastnilo 47
respondetů (V.A - 13 - 27,66 %, V.B - 19 - 40,43 %, V.C - 15 - 31,91 %). Z ní jasně
vyplynulo, že 73,91% rodičů je spokojeno, 10,87% rodičů spíše ano, 8,70 %
odpovědělo spíše ne a 6,92% (3 respondeti) jsou nespokojeni. Definitivní
rozdělení žáků bude stanoveno po adaptačním kurzu, který se koná od 8. do 12.9.
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Projednání návrhu volebního řádu členů ŠR
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Úprava Volebního řádu školské rady - návrh bude předložen na příštím setkání
školské rady. Týden před termínem setkání je členům školské rady rozešle L.
Alinčová.

Různé


Pí. Alinčová zmínila potřebu navýšit rozpočet na příští kalendářní rok pro ZŠ
Kunratice, již 4 rokem je shodný a díky navyšování žáků je jeho navýšení nutné.



Pan ředitel požádal starostku pí. Kabelovou o asistenci Městské policie při příjezdu
k ZŠ na parkoviště v ulici Za parkem, kde je po ránu velmi silný provoz a to v průběhu
měsíce září, než si rodiče zvyknou.



Pan ředitel informoval přítomné o 80. výročí založení školy, které připadá na příští
rok. Rád by začal shromažďovat staré fotografie a ostatní „artefakty“ tak, aby z nich
mohl ve škole udělat výstavku.



Následující Školská rada je naplánována na 15.10. 2014 v 16:30 do malé zasedací
místnosti ÚMČ Kunratice.

V Praze dne 3.9. 2014 zapsala Martina Konrádová

