Zápis z jednání Školské rady ZŠ Kuncova dne 05. 10. 2017
Účastníci:
Ing. Josef Zobal (zástupce zřizovatele MČ Praha 13)
Mgr. Petr Vaněk (zástupce ředitele školy ZŠ Kuncova),
Mgr. Stanislava Andršová (předsedkyně školské rady, zastupuje rodiče ZŠ Kuncova)
Mgr. Jana Faltejsková (zástupkyně ředitele pro I. stupeň a ŠD ZŠ Kuncova)
Hosté: PaedDr. Pavel Petrnoušek – ředitel školy
Nepřítomni:
RNDr. Marcela Plesníková (zástupkyně zřizovatele MČ Praha 13), omluvena
Štěpán Salač (zastupuje rodiče ZŠ Kuncova), omluven
Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Kuncova
1) Přivítání
2) Informace o aktuálním dění v ZŠ Kuncova
a) Výroční zpráva ZŠ Kuncova za školní rok 2016/2017 bude poslána k připomínkám
na email do 13. 10. 2017, schválena dne 18. 10. 2017.
b) ZŠ Kuncova vstupuje do 35. roku své existence s celkovým počtem 700 žáků ve 28
třídách, jsou otevřeny tři nové první třídy, jsou otevřeny čtyři 6. třídy a 9 oddělení ŠD.
c) Pedagogický sbor a jeho stav. ZŠ Kuncova má 98% kvalifikovaná pg sbor.
d) Informace jsou aktualizovány na webových stránkách školy www.zskuncova.org a
škola používá emailovou adresu info@zskuncova.org.
e) V září 2017 získala ZŠ Kuncova 360 tisíc korun na výuku českého jazyka žáků –
cizinců a očekáváme, že budeme úspěšnými žadateli v rámci projektu Výzvy č. 20 o
dotaci ve výši 2 a půl miliónu korun na rekonstrukci dílem, učebny zeměpisu,
počítačové učebny I a výstavbu venkovního dřevěného altánu.
f) ZŠ Kuncova bude pokračovat v OP VVV tzv. Šablony ve výši 1 590 361 Kč na
bezplatné zajištění doučování žáků ohrožené školním neúspěchem a práci ve
čtenářském klubu.
g) Ředitel školy Pavel Petrnoušek ZŠ Kuncova oznámil Školské radě schválení žádosti
MČ Praha 13 o investici od MHMP na výstavbu nové školní jídelny ve výši
45 000 000 Kč díky iniciativě paní místostarostky RNDr. Marcele Plesníkové. Výstavba
bude započata na jaře 2018.
h) Zároveň Školská rada vzala na vědomí informaci o investici MHPMP na nové školní
hřiště ZŠ Kuncova ve výši více než 8 000 000 Kč díky iniciativě paní místostarostky
RNDr. Marcele Plesníkové. Výstavba bude probíhat od podzimu 2017 a bude ukončena
na jaře 2018.
i) Poděkování Ing. Václavové z Úřadu MČ Prahy 13 za úspěšná jednání o rozpočtu školy
na MHMP.
j) Školská rada odsouhlasila žádosti na čerpání z příspěvků na činnost školy: 1) zakoupení
multimediální učebnice pro 1. ročník ve výši 1.490Kč, 2) zakoupení odlehčených
volejbalových míčů ve výši 5.000Kč, 3) příspěvek na odměny pro turnaj v miniházené
ve výši 700Kč, 4) příspěvek na odměny pro žáky na vánoční turnaj ve výši 2.000Kč, 5)
příspěvek na dresy pro žáky ve výši 10.000Kč, 6) příspěvek na zakoupení multilicence
k hudební výchově ve výši 7.990Kč, 7) příspěvek na zjednodušenou četbu v cizím
jazyce pro zapůjčení žákům ve výši 12.478Kč.
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k) Příspěvky na činnost školy na 1. pololetí budou vybírány třídními učiteli, a samotné
třídy čerpají svých 30%.
l) Termín setkání Školské rady ZŠ Kuncova je stanoven na 25. 01. 2018.
Těšíme se na další setkání se Školskou radou.
Zapsala: Mgr. Stanislava Andršová, předsedkyně školské rady ZŠ Kuncova
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