Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 25. 4. 2018
Místo konání:
Přítomni:

Omluveni:
Host:

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

Program jednání:
1 - harmonogram (výhled harmonogramu) staveb a rekonstrukcí v r. 2018 a 2019:
a) dostavba jídelny;
b) rekonstrukce venkovních sportovišť;
c) interiérové stavební úpravy v přízemí historické budovy;
d) rekonstrukce WC a úklidových komor v historické budově;
e) vjezdová závora.
2 - školní stravování v době propojování staré a nové části jídelny
3 - problematika klidové zóny ve školní jídelně - jídelna dospělých.
4 - zápis do prvních tříd - losování
5 - úprava současné sborovny školy na dílnu a "učitelský" klub
6 - program školy v květnu a červnu + zakončení školního roku
7 - příprava školního roku 2018/2019 - program školy, třídy, zahájení školního roku ;
8 - změny ve škole vyvolané GDPR
9 - různé

1. J. Kopáčová informovala ŠR, že k propojení staré a nové části školní jídelny dojde od třetího
červnového týdnu, od kdy se z toho důvodu nebude vařit. V tomto týdnu bude škola téměř
prázdná, protože proběhne sportovní týden mimo Prahu. Poslední týden bude jídelna dělat
studené obědy a stravování na příměstských táborech budou řešit restaurace U Zavadilů a
Zelené domky. Slavnostní oběd devátých tříd se v současné době řeší.
2. Ohledně rekonstrukce sportovišť L. Alinčová sdělila, že dle nám. prim. Dolínka, MHMP má
v červnu rozhodnout o přidělení dotací na školní sportoviště s preferencí atletiky.
Ředitel školy uvedl, že v budoucnu (dle finančních možností) by na výměnu kotlů staré
budovy ZŠ měla navázat i rekonstrukce sociálních zařízení budovy spočívající především
v rozvodu teplé vody. Nyní je situace řešena průtočnými ohřívači. Přitom by mělo dojít i
k totální rekonstrukci sociálních zařízení.
J. Kopáčová sdělila školské radě, že si škola nepřeje z důvodu především bezpečnosti, aby
rodiče vjížděli do areálu školy, proto bude instalována čipová vjezdová závora.
3. J. Kopáčová vznesla dotaz v souvislosti s dostavbou školní jídelny, zda by bylo možné
stavebně oddělit jídelní kout pro učitele od zbytku jídelny. Starostka MČ sdělila, že to bude
projednáno na kontrolním dni.

4. K zápisu do prvních tříd bylo jednohlasně doporučeno školskou radou ctít již přijatá kritéria
k přijímání nových dětí do ZŠ.
5. Zástupci za pedagogy řešili možnost rozdělení sborovny na dvě části tak, aby se vzájemně
skupiny, které se zrovna ve sborovně nacházejí, nerušily. L. Alinčová sdělila, že je třeba
takovou stavební úpravu projednat s projektantem. Vzhledem k tomu, že finanční částku
potřebnou pro tuto akci nemá zřizovatel vzhledem k náročnosti celkové rekonstrukce a
dostavby školy k dispozici, bude nutné takovou případnou stavební úpravu řešit z FRIMu
ZŠ.
6. V květnu se ve škole bude učit naplno. Sportovní den bude 1. 6. (detaily se dolaďují).
Předposlední týden v červnu zůstávají jen první třídy ve škole.
V pátek 29. 6. bude ředitelský den.
7. J. Kopáčová informovala školskou radu, že se bude v novém školním roce pokračovat
v blokové výuce u prvních a šestých tříd.
8. V souvislosti s GDPR se řeší pověřenec pro školu.

Příští jednání školské rady se bude konat dne 23. 5. 2018 v 18:00 hod na ÚMČ PrahaKunratice.

V Praze dne 18. 5. 2018
Zapsala: Ivana Nová

