Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 27. 2. 2019
Místo konání:
Přítomni:

Host:

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

Program jednání:
1. Registrace k zápisu do 1. tříd
2. Centrum čtenářské gramotnosti
3. Venkovní sportoviště
4. Změna třídnictví ve 4. A
5. Závora u vjezdu do školy
6. Příprava nového školního roku
7. Různé
1. J. Kopáčová informovala školskou radu, že registrace k zápisům do 1. tříd byla uzavřena. Rodiče
byli opět v jejím průběhu informováni o termínu zápisu. L. Alinčová podala informaci, že obdržela
písemně od MČ Praha 4 příslib, že v případě nepřijetí dětí ze spádového obvodu městské části PrahaKunratice, tedy dětí, které mají trvalý pobyt na území této městské části, jsou zajištěna místa v ZŠ
Na Chodovci a ZŠ Plamínkové 2.
Byl posílen ranní spoj linky 203 pro dopravu žáků ze sídliště Flora (7:21 hodin) do ZŠ Kunratice
(7:30 hodin).
2. Stavba centra čtenářské gramotnosti byla dokončena, došlo k jejímu předání v termínu podle
harmonogramu. Bylo požádáno o kolaudaci. Koncem května bude uzavřena školní knihovna a
v průběhu července dojde k jejímu přemístění do centra čtenářské gramotnosti. Centrum se skládá ze
dvou tříd, přičemž jedna třída bude z kapacitních důvodů stále sloužit jako kmenová a druhá třída
jako studijní centrum a počítačový koutek.
3. V průběhu podzimu r. 2020 by mohla být započata rekonstrukce venkovního sportoviště. Bylo
předjednáno starostkou MČ na jednání s ředitelkou MHMP v oblasti financí, že na jeho rekonstrukci
bude MČ žádat v příštím roce dotaci z rezervy pro městské části. Je zvažována etapizace projektu
tak, aby byla část sportoviště stále provozuschopná. Rychlost výstavby záleží na výši dotací, které
se MČ podaří sehnat.
4. Třídní učitelka ze 4. A odchází na nemocenskou, vedení školy se přitom snažilo situaci urychleně
řešit. Během prvních čtyř dnů pracovní neschopnosti stávající třídní učitelky došlo k suplování v této
třídě, pátý den již nastoupil učitel, který se stane novým třídním učitelem 4. A.
5. Závora u vjezdu do areálu školy bude koncipována tak, aby se rozšířil počet parkovacích míst v tomto
areálu. V souvislosti s otázkou dopravní situace kolem školy školská rada vyslovila zásadní
nesouhlas se změnou přikázaného směru jízdy v ulici Krameriova.
6. J. Kopáčová připomněla personální situaci ve školní jídelně, kdy chybí dvě kuchařky a stále nejsou
nové, jelikož se nikdo do této pozice nehlásí.
Další zasedání školské rady: 2. 5. 2019 na ÚMČ Praha-Kunratice
Zapsala Ivana Nová

