Zápis z jednání Školské rady ZŠ Kuncova dne 25. 01. 2018
Účastníci:
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
Nepřítomni:
RNDr. Marcela Plesníková (zástupkyně zřizovatele MČ Praha 13)
Ing. Josef Zobal (zástupce zřizovatele MČ Praha 13)
Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Kuncova
1) Přivítání
2) Informace o aktuálním dění během 1. pololetí školního roku 2017/2018 v ZŠ Kuncova.
a) Informace pro rodiče a třídní důvěrníky z 08. 01. 2018. Školská rada prodiskutovala
otázky třídních důvěrníků.
b) Školská rada byla seznámena s personální situací v průběhu podzimu 2017, viz zápis
Informace pro rodiče na TS dne 08. 01. 2018.
c) Ředitel školy vyhověl návrhu předsedkyně žákovského parlamentu T. Zajíčkové
a upravit dobu přestávek. Školská rada projednala a souhlasila. Změna je zapsána také
v novém školním řádu.
d) NOVÉ: Od 01. 02. 2018 začne ZŠ Kuncova používat elektronické žákovské knížky pro
žáky od 3. do 9. tříd a jejich rodiče. Užívání notýsků v 1. a 2. třídách zůstane beze změn.
S ohledem na tuto skutečnost byly provedeny změny se Školním řádu a v Pravidlech
hodnocení.
3) Školská rada odsouhlasila změny provedené ve Školního řádu.
4) Školská rada odsouhlasila také změny provedené v řádu školní jídelny ohledně zákazů
užívání mobilních telefonů ve školní jídelně.
5) S výstavbou nové školní jídelny bude započato v březnu 2018. V průběhu února 2018 bude
zahájena výstavba školního sportovního areálu.
6) Vedení školy se podařilo opět získat prostředky na realizaci vzdělávacích programů
paměťových institucí ve výši 122 500, Kč na 2. pololetí.
7) Termín příštího setkání Školské rady ZŠ Kuncova je stanoven na 21. 06. 2018.

Zapsala: Mgr. Stanislava Andršová, předsedkyně školské rady ZŠ Kuncova
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