Zápis z jednání Školské rady ZŠ Kuncova dne 24. 01. 2017
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. Jana Faltejsková (zástupkyně ředitele pro I. stupeň a ŠD ZŠ Kuncova)
Hosté: PaedDr. Pavel Petrnoušek – ředitel školy
Nepřítomen:
Mgr. Petr Vaněk (zástupce ředitele školy ZŠ Kuncova), omluven z důvodu nemoci
Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Kuncova
1) Přivítání
2) Informace o aktuálním dění v ZŠ Kuncova
a) ZŠ Kuncova obdržela Národní cenu za společenskou odpovědnost a udržitelnost ve
školství dne 22. 11. 2016. Vedle toho má škola další dvě ceny, a to titul Zdravá škola
(ZŠ Kuncova jako jediná z Prahy 13) a titul Škola pro demokracii.
b) Pedagogický sbor a jeho stav. V blízké době odchází dvě vyučující z I. stupně ZŠ na
mateřskou dovolenou. V současné době je problematické sehnat kvalifikovaného,
kvalitního a motivovaného vyučujícího.
c) Informace o zápisech do 1. třídy, nově dle platné legislativy v termínu od 01. 04. do 30.
04. 2017. Škola spolupracuje s osmi mateřskými školami na Praze 13, tj. téměř cca 300
předškoláků, kterým zajišťujeme seznámení se školou, a připravuje divadelní
představení.
d) Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny čtyři 6. třídy. V květnu 2017 se konají
přijímací zkoušky a podmínky přijímacího řízení do budoucího 6. ročníku byly
zveřejněny na webu školy.
e) ZŠ vyučuje šest cizích jazyků. Tato nabídka je pro žáky a rodiče zajímavá, jen je to
náročné na rozvrh. V lednu žáci obdrželi dotazníky ke zjištění zájmu o volbu dalšího
(povinného) cizího jazyka.
f) V listopadu 2016 žáci devátých tříd psali srovnávací SCIO testy. Rodiče žáků obdrží
individuální zprávy a celkově naše škola patří mezi 30% (v českém jazyce) respektive
20% (v matematice) nejúspěšnějších škol v České republice, z toho nadprůměrné
výsledky byly v matematice a obecných studijních předpokladech.
g) Dne 19. 12. 2016 ředitel školy podal žádost o poskytnutí grantu HMP pro oblast Zelené
učebny pro rok 2017 na projekt Zelená učebna na pozemku ZŠ Kuncova. Cílem žádosti
je zřízení venkovní učebny, která by sloužila potřebám výuky žáků a i pro činnost školní
družiny.
h) Dále byla podána žádost o 360 000 Kč na bezplatnou a individuální výuku žáků cizinců. V naší škole je přes šedesát žáků - cizinců (žáci z EU a především žáci – cizinci
z tzv. třetích zemí - Ukrajinci, Rusové a další).
i) Žádost ZŠ Kuncova tzv. Šablony byla škole schválena ve výši 1 590 361 Kč. Od 01. 02.
2017 na dobu dvou let škola bude doučovat žáky s ohroženým školním neúspěchem,
zřídí čtenářský klub, proškolí vyučující v oblasti inkluze a zajistí školního asistenta a
speciálního pedagoga. Vedení školy ocenilo zkušenosti a osobní přístup agentury
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ITveSkole.cz při podání žádosti.
j) Velmi dobrou zprávou je navýšení rozpočtu školy o téměř 300 000 Kč od zřizovatele
školy MČ Prahy 13 koncem roku 2016 a zajištění výše upraveného rozpočtu i v roce
2017.
k) Dalším bodem projednávání byla podaná žádost MČ Praha 13 o investici k MHMP na
rekonstrukci školní jídelny ve výši 35 000 000 Kč, která se jeví nadějně. Vedení školy
upozornilo na pochybení v architektonickém řešení nové jídelny, kde nebyly
zapracovány věcné a praktické připomínky vedení školy a ředitel školy požádal pí
místostarostku Plesníkovou a svolání schůzky s architektem a vedoucím odboru školství
za účelem úpravy projektu. V souvislosti se školní jídelnou se bude muset výhledově (2
– 3 roky) hledat nová vedoucí školní jídelny a kvalifikovaní kuchaři/kuchařky, protože
věkový průmět pracovnic školní jídelny je 57 let například ve spolupráci se SŠ
gastronomickými. Přes MČ půjde doporučení ke vzájemné spolupráci.
l) V roce 2016 byla MČ Praha 13 podána žádost o investici na nové školní hřiště
k MHMP . Žádosti nebude s ohledem na přidělení financí na školní jídelnu vyhověno.
Řediteli školy bylo doporučeno RNDr. Marcelou Plesníkovou, aby sledoval granty
MHMP přes organizovaný sport, tzv. školní sportovní kluby, které se podávají na
podzim.
m) Další aktivity školy v bodech: nově budou během jara ve škole na chodbách zřízeny
čtyři čtenářské koutky, zahájen čtenářský kroužek a místnost s pedagogickým dozorem
byla vybavena knihami ze školní knihovny, deskovými hrami, časopisy apod.
n) Školská rada odsouhlasila dvě žádosti na čerpání z příspěvků na činnost školy: 1)
odměny na dětský den ve výši cca 5 000 Kč a 2) běžkařské vybavení ve výši 7 000 Kč.
o) Příspěvky na činnost školy na 2. pololetí budou vybírány třídními učiteli, a samotné
třídy čerpají svých 30%.
V průběhu 2. pololetí 2016/2017 budou členové školské rady informování panem
zástupcem Vaňkem o žádostech emailem. Opakované, tradiční žádosti budou
automaticky odsouhlaseny. Pokud se objeví nový typ žádosti, budou tyto probrány na
následující školské radě.
p) Termín setkání Školské rady ZŠ Kuncova je stanoven na 22. 06. 2017.
Těšíme se na další setkání se Školskou radou.
Zapsala: Mgr. Stanislava Andršová, předsedkyně školské rady ZŠ Kuncova
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