Zápis z jednání školské rady ZŠ Kuncova dne 8.10.2019
Účastníci:
RNDr. Marcela Plesníková (zástupkyně zřizovatele MČ Praha 13)
Ing. Josef Zobal (zástupce zřizovatele MČ Praha 13)
Štěpán Salač (zástupce rodičů ZŠ Kuncova)
Ing. Jan Rychtařík (zástupce rodičů ZŠ Kuncova)
Mgr. Petr Vaněk (zástupce ředitele školy ZŠ Kuncova)
Mgr. Jana Faltejsková (zástupkyně ředitele ZŠ Kuncova)
Hosté: PaedDr. Pavel Petrnoušek – ředitel školy
1) Přivítání
2) Volba nového předsedy školské rady:


Předsedou školské rady byl zvolen Jan Rychtařík (zástupce rodičů ZŠ Kuncova).

3) Seznámení s výroční zprávou o činnosti základní školy Kuncova za školní rok 2018/2019. Prozatím
hotovo 21 z 26 kapitol. Zkompletována a odevzdána bude do konce října.
2) Informace o předchozím školním roce v ZŠ Kuncova:




Žáci v předchozím školním roce opět výrazně uspěli v talentových a znalostních soutěžích
Bylo dokončeno několik investic, zejména nová školní jídelna, prostranství před školou
(chodník a zásobovací komunikace), multikulturní místnost, interaktivní tabule atd.
Průběh a závěry školské inspekce

3) Informace o aktuálním dění a chystaných událostech v ZŠ Kuncova








Škola má v tomto školním roce 7 nových kvalifikovaných pedagogů.
V těchto dnech byla dokončena nová učebna zeměpisu a dílen.
V průběhu podzimu bude zahájena rekonstrukce prostor bývalých jídelen a kuchyně, kde
vznikne mimo jiné 12 tříd. Jde o investici za 40 milionů korun. Tyto třídy bude potřeba
vybavit a zajistit pro nové žáky skříňky, což si vyžádá další investice.
V tomto školním roce bude realizována stavba dřevěné učebny v prostoru za jídelnou.
K předmětu dramatická výchova přibyl nový nepovinný předmět ekologická praktika, který je
zaměřen na formování postojů žáků k přírodě.
Byl prezentován záměr na revitalizaci školní zahrady s možností umístění kontejnerů na
bioodpad.

4) Z fondu (dobrovolný příspěvek rodičů na činnost školy) je odváděno 30 % financí zpět do
konkrétních tříd, kde se na použití domluví třídní učitelka s rodiči žáků. Fond je spravován školskou
radou. Požadavky na finanční příspěvky eviduje pan zástupce Mgr. Petr Vaněk. Školská rada
projednala a schválila požadavky na:






Finanční dotaci na LVK pro třídy 7.B a 7.D ve výši 12 000 Kč.
Finanční dotaci na LVK pro třídy 7.A a 7.C ve výši 12 000 Kč.
Finanční příspěvek na nákup doplňkové četby v cizích jazycích a na nákup výkladových
slovníků ve výši 8 000 Kč.
Finanční příspěvek k výzdobě chodeb a tříd ve výši 4 000 Kč.
Finanční příspěvek na vybavení a materiál pro výuku předmětu Ekologická praktika.

6) Termín příštího setkání školské rady ZŠ Kuncova je stanoven na 21.01.2020.

Zapsal: Jan Rychtařík, předseda školské rady ZŠ Kuncova

