Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 17. 5. 2017
Místo konání: ÚMČ Praha-Kunratice, 18:00 hod
Přítomni: Za zřizovatele školy: L. Alinčová, P. Rybín
Za zákon. zástupce žáků: I. Pirníková,
Za pedagogy: J. Kopáčová, A. Havelková
Omluveni: V. Doležilová, J. Majer, L. Šantora, K. Círová
Program jednání:
1. informace o průběhu staveb v ZŠ
2. zápis do 1. tříd
3. zahradní slavnost
- slavnostní otevření dostavby náměstkyní Kislingerovou
- výstava kunratické kroniky
4. použití mobilních telefonů
5. různé
1.

L. Alinčová informovala školskou radu, že bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele pro
vybavení 4 nových tříd interaktivními tabulemi a výběrové řízení na dodavatele pro vybavení 4
nových tříd nábytkem, kdy dne 29. 5. 2017 komise vybere nejvhodnější nabídky pro obě zakázky.
Členy výběrové komise budou: Ing. Vít Beran a Mgr. Anna Havelková za ZŠ, Petra Langrová za
školskou komisi a Ivana Klofáčová a Petr Beneš-technici MČ. Předání stavby v rámci zakázky na
výměnu oken proběhlo dnes, tedy 17. 5. 2017, přičemž termín dokončení stavby se předpokládá na
konci září tohoto roku. Dále L. Alinčová informovala, že v případě přístavby 4 tříd školy došlo
k nedodržení termínu předání díla. Předpokládá se zdržení cca o 2 týdny. U dodavatelské firmy
bylo vyměřeno penále dle Smlouvy o dílo, tj. 5 000,- Kč/den.
L. Alinčová podala informaci, že radnice obdaruje nové prvňáčky v následujících 3 letech knížkou
od Arnošta Víta – kniha o Kráčmerovi, kouzelníku kunratickém.

2.

J. Kopáčová podala informaci o zápisech do prvních tříd, které proběhly bez problémů. K zápisu
přišlo celkem 111 dětí, z nichž 88 bylo přijato. V ostatních případech byl většině dán odklad.

3.

L. Alinčová informovala školskou radu, že prof. Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky hl. m.
Prahy, potvrdila svou účast při slavnostním otevření přístavby školy, ke kterému dojde dne 27. 6.
2017 v 17 hodin v rámci zahradní slavnosti. S tímto slavnostním aktem bude spojena výstava
kunratické kroniky a ukázka 4 nových tříd ve škole.

4.

J. Kopáčová informovala školskou radu, že používání mobilních telefonů ve škole je upraveno
v devateru, pravidlech pro používání počítačů a mobilních zařízení ve škole a na školních akcích.
Tento dokument podepisují každý školní rok zákonní zástupci každého žáka. Žáci znají pravidla
pro používání mobilních telefonů ve škole, jelikož jim toto bylo několikrát ve třídách zdůrazněno.
J. Kopáčová dále informovala školskou radu, že školní řád bude na konci tohoto školního roku
upraven, resp. budou navrženy úpravy a tyto budou předloženy školské radě ke schválení, aby
změny byly účinné již pro školní rok 2017/2018.
Dále J. Kopáčová uvedla, že se v šestých ročnících budou otvírat 3 třídy a zmínila mechanismus
doplňování dětí do těchto tříd.

Příští jednání školské rady se bude konat dne 14. 6. 2017 v 18:00 hod na ÚMČ.
Zapsala: Ivana Nová

