Zápis z jednání Školské rady ZŠ Kuncova dne 22. 06. 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)
Mgr. Petr Vaněk (zástupce ředitele školy 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:
Štěpán Salač (zastupuje rodiče ZŠ Kuncova)
Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Kuncova
1) Přivítání
2) Informace o aktuálním dění s důrazem na 2. pol. školního roku 2016/2017 v ZŠ Kuncova
a) Škola a žáci. Od září 2017 budou otevřeny tři první třídy a čtyři šesté třídy. Celkem bude
žáků cca 710, naplněnost na 1. stupni je v průměru 25 žáků na třídu, na 2. stupni 27,5
žáků na třídu.
b) Pedagogický sbor a jeho stav. Pro školní rok 2017/2018 přibude pět nových
pedagogických pracovníků, dvě asistentky pedagoga.
c) ZŠ Kuncova obdržela zprávu, že MŠMT odeslalo přes MHMP na MČ Praha 13
na realizaci Šablon v rámci OP VVV první částku ve výši 954.216,60Kč z celkové
částky 1.590.316Kč. Částka na účet školy stále nedošla, i když aktivity byly zahájeny od
01. 02. 2017.
d) Na konci května 2017 byly zřízeny 4 čtenářské kroužky na chodbách pavilonu B1 a B4,
jeden je hrazen ze Šablon, ostatní tři hradí škola z vlastního rozpočtu a rezerv.
e) Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny byla schválena a její zahájení začne v roce 2018.
Také byla schválena realizace Školního sportovního areálu ZŠ Kuncova, s realizací se
počítá ve školním roce 2017/2018.
f) Žádost o poskytnutí grantu na projekt „Zelená učebna“ byl vyřazen z důvodu nesplnění
požadovaných formálních záležitostí. Projekt je zařazen znovu v rámci Výzvy č. 20
na zlepšení polytechnického vzdělávání ve školách.
g) ZŠ Kuncova obdržela 60.000Kč na bezplatnou a individuální výuku žáků – cizinců (z
požadovaných 360.000Kč V naší škole je přes šedesát žáků - cizinců (žáci z EU a
především žáci – cizinci z tzv. třetích zemí - Ukrajinci, Rusové a další).
h) Ředitel školy inicioval na poradě ředitelů škol Prahy 13 navýšení rychlosti přenosu dat.
Důvodem bylo zavedení elektrotechnických žákovských knížek s možným zavedením
od 09/2017.
i) Od září 2017 je zavedeno povinně plavání pro 3. třídy a dopravní výchova (pro 1. až 4.
třídy).
j) Školská rada odsouhlasila dvě žádosti na čerpání z příspěvků na činnost školy: 1)
dovybavení školní kuchyňky ve výši 15.469 Kč a 2) zakoupení 12 rámů ve výši
1.500Kč, 3) odměny branballového turnaje ve výši 1.000Kč.
k) Termín setkání Školské rady ZŠ Kuncova je stanoven na 05. 10. 2017.
Zapsala: Mgr. Stanislava Andršová, předsedkyně školské rady ZŠ Kuncova
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