Zápis z jednání Školské rady ZŠ Kuncova dne 12. 10. 2016
Účastníci:
RNDr. Marcela Plesníková (zástupkyně zřizovatele MČ Praha 13)
Ing. Josef Zobal (zástupce zřizovatele MČ Praha 13)
Mgr. Stanislava Andršová (předsedkyně školské rady, zastupuje rodiče ZŠ Kuncova)
Štěpán Salač (zastupuje rodiče ZŠ Kuncova)
Mgr. Petr Vaněk (zástupce ředitele školy ZŠ Kuncova)
Mgr. Jana Faltejsková (zástupkyně ředitele pro I. stupeň a ŠD ZŠ Kuncova)
Hosté: PaedDr. Pavel Petrnoušek – ředitel školy
Nepřítomna:
Mgr. Jana Faltejsková (zástupkyně ředitele pro I. stupeň a ŠD ZŠ Kuncova), omluvena
z důvodu nemoci
Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Kuncova
1) Přivítání
2) Informace o aktuálním dění v ZŠ Kuncova
a) ZŠ Kuncova má nové webové stránky www.zskuncova.org a nový email, včetně emailů
pro pedagogické pracovníky
b) ZŠ Kuncova byla založena před 34 lety a zájem o ní každoročně stoupá a přibývají noví
žáci na 1. i 2. stupni. V letošním školním roce máme 675 žáků ve 27 třídách. Jsou otevřeny
tři 1. třídy a deset oddělení školní družiny. Škola zajišťuje výuku šesti cizích jazyků, v každé
třídě jsou interaktivní tabule, dataprojektor a PC s internetem, vedeme elektronické třídní
knihy a evidenci žáků. Škole se daří každoročně přicházet se zajímavou nabídkou kroužků
a vyžití ve školní družině nebo odpolední učebně s dozorem.
c) Vedení školy se dlouhodobě snaží o získání dotace ve výši 7 miliónů Kč na vybudování
sportovního zázemí v areálu školy s ohledem na výborné sportovní výsledky našich žáků,
učitelů a trenérů a především proto, že ZŠ Kuncova, která je nejstarší sídlištní školou
v Praze 13, nemá jako jediná základní škola Prahy 13 venkovní hřiště a sportoviště. Ředitel
školy se obrátí dopisem přímo na ministryni školství.
d) Jako každým rokem došlo ke zlepšení materiálně technického vybavení školy, jako
například dvě interaktivní tabule s dataprojektory, nové žákovské lavice a židle, nové
počítače, elektrické sporáky, regálové sestavy a pořízení nových šatních žákovských
skříněk. Byla vyměněna stará dřevěná buková madla za nové plastové, vymalována byla
schodiště a došlo k vyměnění světel ve dvou učebnách.
e) ZŠ Kuncova byla vybrána jako jedna z pěti škol na Praze 13 do pilotního projektu CSR
(Společenská odpovědnost a udržitelnost do škol).
f) Den otevřených dveří, který se bude konat ve středu 23. listopadu 2016.
g) ZŠ Kuncova získala v červnu 2014 titul Zdravá škola, má nadstandardní preventivní
program, zajišťuje preventivní kurzy, lyžařské výcvikové kurzy, adaptační kurzy i školy
v přírodě. V letošním roce máme zajištěny bezplatné přednášky a besedy s Policií ČR pro
všechny třídy od 1. do 9. ročníku a dále preventivní programy od o.p.s. Proxima Sociale
a program Hrou proti AIDS pro žáky 8. a 9. tříd od SZÚ aj.
3) Fond – dobrovolný příspěvek rodičů na činnost školy – škola vyzve rodiče k uhrazení
1

dobrovolného příspěvku ve výši 200,- Kč na činnost školy za 1. pololetí. Je možné přispět
i vyšší částkou nebo uzavřít se školou darovací smlouvu. Fond spravuje školská rada. Ve
školské radě jsou zástupci rodičů (paní Mgr. Stanislava Andršová, pan Štepán Salač),
zástupci obce (paní RNDr. Marcela Plesníková a pan Ing. Josef Zobal ) a zástupci školy
(pan zástupce školy Mgr. Petr Vaněk a pí zástupkyně školy Mgr. Jana Faltejsková).
Z vybrané a odevzdané částky se bude i letos 30% financí vracet do konkrétní třídy, kde se
na použití domluví tř. učitelka s rodiči žáků.
Školská rada projednala a schválila požadavky pedagogů školy přednesené a evidované
pane zástupcem Mgr. Petrem Vaňkem.
4) Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Stanislava Andršová (zastupuje rodiče ZŠ
Kuncova).
5) Školské radě byla představena ředitelem školy PaedDr. Pavlem Petrnouškem
k připomínkování a ke schválení Výroční zpráva ZŠ Kuncova za školní rok 2015/2016.
Byly zaneseny připomínky Školské rady. Školská rada výroční zprávu jednomyslně
schválila.
6) Termín setkání Školské rady ZŠ Kuncova je stanoven na 24. 01. 2017.
Těšíme se na další setkání se Školskou radou.
Zapsala: Mgr. Stanislava Andršová, předsedkyně Školské rady ZŠ Kuncova
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