Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice (ŠR)
ze dne 12. 10. 2015
Místo konání: ZŠ Kunratice, 18:00 hod.
Přítomni: Za zřizovatele školy: L. Alinčová, I. Hýža, P. Rybín
Za zákon. zástupce žáků: V. Doležilová, L. Šantora
Za pedagogy: J. Kopáčová, K. Círová, A. Havelková
Hosté: V. Beran – ředitel ZŠ Kunratice, R. Linhová, J. Szebinovský
Omluveni: I. Pirníková
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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2.
3.

4.

5.

6.

volba člena ŠR za pedagogy
výroční zpráva ředitele školy
plán na rušení Základních škol praktických
sportovní hala (vytíženost, pravidla,...)
SVČ (kroužky vlastní, externí,...)
šatnové centrum (doporučení viz zápis)
zápisy z třídních schůzek (kontrola, vyhodnocení,...)
různé

V souladu s Volebním řádem ŠR byl zvolen nový člen ŠR za pedagogy, a to
Mgr. Anna Havelková.
Ředitel ZŠ Kunratice oznámil členům ŠR, že jim pošle výroční zprávu e-mailem do konce
týdne, tedy do 18. 10. 2015, a požádal současně členy ŠR o hlasování per rollam.
V. Doležilová seznámila přítomné členy ŠR s plánem na rušení praktických škol
a zdůraznila vedle jiného, že všechny tzv. praktické školy (nikoli speciální školy) budou
muset učit od 1. 9. 2016 podle stejného rámcového vzdělávacího programu jako učí
kterákoli jiná „běžná“ základní škola.
J. Szebinovský informoval členy ŠR o vytíženosti sportovní haly ve škole a pravidlech její
obsazenosti, přičemž v pracovní dny v dopoledních a odpoledních hodinách (cca do 16:00)
je sportovní hala obsazena žáky školy v rámci vyučovacích hodin TV, poté nastupují
zájmové aktivity SVČ a večerní hodiny jsou využity pro pronájem haly třetím subjektům.
R. Linhová informovala členy ŠR o zájmových aktivitách (kroužky), které byly vypsány
na letošní školní rok, a to jak o vlastních, jež SVČ organizuje ve spolupráci s DDM-DŮM
UM, tak o zájmových aktivitách zajišťovaných externími spolupracovníky školy. Dále
R. Linhová vysvětlila členům ŠR způsob prezentace zájmových aktivit, přičemž
za podstatné považovala zmínit, že prezentovány nejsou primárně ty zájmové aktivity,
s jejichž naplněním není problém.
Ředitel ZŠ Kunratice navrhnul ve věci pokračujícího řešení problematiky šatnového centra
samostatné setkání se zřizovatelem ZŠ Kunratice a uvědomil členy ŠR, že škola již
poskytla dětem i rodičům doporučení k ukládání věcí (aktovky a další) dětí při pohybu
ve škole – naobědvání se, absolvování kroužků, pobytu v Klubíku, apod.

7.
8.

V. Doležilová citovala stížnosti rodičů, které se objevily na třídních schůzkách.
J. Kopáčová chystá písemné reakce na všechny stížnosti.
Ředitel ZŠ Kunratice připomněl členům ŠR blížící se Festival pedagogické inspirace
ve dnech 6. – 7. 11. 2015, který se bude v ZŠ Kunratice konat.
J. Kopáčová informovala členy ŠR, že byla rodičům vypsána možnost umístit žáky
do školní družiny ve dnech 26. – 27. 10. 2015, přičemž školní družina se bude otevírat
při naplnění min. počtu deset žáků. Přihlášky do družiny je možné odevzdat nejpozději
do čtvrtka 15. 10. 2015.

Příští jednání ŠR se bude konat dne 9. 12. 2015 v 18:00 hod ve škole.
V Praze dne 14. 10. 2015
Zapsala: Ivana Nová

