Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 21. 11. 2018
Místo konání:
Přítomni:

Host:
Omluveni:

ÚMČ Praha-Kunratice, 18:00 hod
za zřizovatele školy: L. Alinčová, P. Rybín
za zákon. zástupce žáků: I. Nová, L. Šantora, L. Král
za pedagogy: J. Kopáčová, K. Círová, A. Havelková
V. Beran
V. Doležilová

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Centrum čtenářské gramotnosti (rekonstrukce)
Personální zajištění ZŠ Kunratice
Šatna pro paní uklízečky
Různé

1. V. Beran informoval školskou radu o tom, jak pokračují práce na realizaci centra čtenářské
gramotnosti, které má vzniknout v ZŠ Kunratice. Samotná výstavba (rekonstrukce dvou tříd) by měla
být hotová do 3 týdnů. V této souvislosti upozornil, že děti z pátých tříd, kterých jsou dotčené třídy
kmenové, se normálně učí bez přerušení v multifunkční učebně.
2. K otázce personálního zajištění ZŠ Kunratice V. Beran uvedl, že již 3. měsíc hledá učitele dějepisu.
Bohužel stav na trhu práce je takový, že se nehlásí žádní zájemci. Problém v této oblasti je také
s hledáním nové paní kuchařky do školní jídelny. V případě školního klubu V. Beran sdělil, že paní
vychovatelka je stále nemocná, ale podařilo ve klub zprovoznit alespoň na dva dny v týdnu, kterými
jsou pondělí a úterý.
3. Šatna pro paní uklízečky by měla být vhodně vybavena pro účel, který by měla plnit, a sice jako
důstojné zázemí pro personál, který se stará o čistotu vnitřních prostor budovy školy. K úpravě šatny
by tak mělo dojít během rekonstrukce dvou tříd v souvislosti s realizací centra čtenářské gramotnosti.
4. L. Alinčová krátce pohovořila o rekonstrukce školního hřiště (sportoviště), která je již ve fázi, kdy
je hotová projektová dokumentace a zajišťují se stanoviska. Městská část hledá finanční prostředky,
které by stavbu pokryly.
J. Kopáčová informovala, že se na leden 2019 plánuje rodičovská kavárna na téma „Družina“.
J. Kopáčová dále připomněla blížící se školní akce spojené s adventem:
- 25. 11. - dílna - tvorbu adventních věnců,
- 12. 12. - vánoční focení děti z 1. stupně,
- 13. 12. – vánoční trhy
- 20. 12. – vánoční besídka zaměstnanců školy

Další zasedání školské rady: 16. 1. 2019 v ZŠ Kunratice

V Praze dne 23. 11. 2018
Zapsala: Ivana Nová

