Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 2. 5. 2019
Místo konání:
Přítomni:

Host:
Omluveni:

ZŠ 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
V. Beran
K. Círová

Program jednání:
1. Zápis do 1. tříd
2. Úprava školního řádu (venkovní přestávky…)
3. Výchova dětí k odpovědnosti
4. Dopravní situace u školy a směr jízdy v ul. Krameriova
5. Zahradní slavnost
6. Různé
1. Z celkového počtu 118 zaregistrovaných dětí se k zápisu do 1. tříd dostavilo 116 dětí, přičemž 18
dětí má podané žádosti o odklad, u 1 dítěte jde o předčasný nástup a u 1 dítěte jde o zvláštní plnění.
Dále se u 5-6 dětí rodiče neví, zda nastoupí do kunratické školy (mají podané přihlášky i na jiné
školy). Škola počítá s přijetím 90 dětí.
2. Školská rada vyslovila předběžnou obecnou podporu případné úpravě školního řádu v souvislosti
s realizací venkovních přestávek.
3. V. Beran a J. Kopáčová otevřeli téma výchovy dětí k odpovědnosti, kdy požádali ostatní členy
školské rady z řad rodičů a zřizovatele, zda by se mohli zamyslet nad touto problematikou a zda by
měli nějaký nápad, jakou formou realizovat osvětu za uvědomění si důležitosti odpovědnosti právě
samotných dětí za jejich jednání a případné následky. Členové školské rady podpořili snahu školy a
slíbili, že se tématem budou zabývat a své případné nápady představí na dalších jednáních školské
rady.
4. L. Alinčová informovala školskou radu, že změna směru jízdy v ulici Krameriova nebude
realizována.
Připravuje se parkování K+R v ulici Předškolní(v ulici Za Parkem je již zavedeno).
5. Zahradní slavnost se bude konat v úterý 25. 6. 2019.
6. L. Alinčová se obrátila na školu ve věci problematiky hluku ze sportovní haly během sportovních
akcí (zápasy, turnaje apod.), které probíhají především ve dnech pracovního klidu. V. Beran slíbil,
že škola vyvěsí ve sportovní hale upozornění směřující na návštěvníky takových akcí, aby
nepoužívali při fandění bubny a trumpety.
Školská rada se vrátila k tématu tlaku rodičů na učitele a jejich dopad na děti, které bylo otevřeno na
jednání školské rady v lednu (16. 1. 2019). V. Beran informoval školskou radu, že se na toto téma
již konají učitelské kavárny a učitelé jsou školní psycholožkou průběžně školeni..
J. Kopáčová pozvala školskou radu na charitativní běh Run and help, který se bude konat 31. 5. 2019
v kunratickém parku.

Další zasedání školské rady: 19. 9. 2019 ZŠ Kunratice
Zapsala Ivana Nová

