Zápis z jednání Školské rady ZŠ Kuncova dne 21. 06. 2018
Účastníci:
Mgr. Stanislava Andršová (předsedkyně Školské rady, zastupuje rodiče ZŠ Kuncova)
Mgr. Petr Vaněk (zástupce ředitele školy ZŠ Kuncova)
Mgr. Jana Faltejsková (zástupkyně ředitele pro I. stupeň a ŠD ZŠ Kuncova)
Hosté: PaedDr. Pavel Petrnoušek – ředitel školy ZŠ Kuncova
Nepřítomni:
RNDr. Marcela Plesníková (zástupkyně zřizovatele MČ Praha 13) – omluvena pro nemoc
Ing. Josef Zobal (zástupce zřizovatele MČ Praha 13) - omluven - jednání
Štěpán Salač (zastupuje rodiče ZŠ Kuncova) - omluven pro nemoc
Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Kuncova
1) Přivítání
2) Informace o aktuálním dění během 2. pololetí školního roku 2017/2018 v ZŠ Kuncova
a) Informace pro rodiče a třídní důvěrníky ze 04. 06. 2018. Školská rada prodiskutovala
otázky třídních důvěrníků
b) Školská rada byla seznámena s personální situací v průběhu jara 2018 a stávajícího
nového školního roku. V průběhu školního roku odešel pan učitel Nojman (M - Ze)
a vážný úraz měla paní učitelka Vojáčková (M – Pč, výchovná poradkyně)
V současné chvíli se hledají pro školu dva noví učitelé v aprobaci M – Ze – Dílny.
Od září 2018 nastupují tito noví učitelé: Mgr. Marie Točíková (Př – Tv - VkZ), Bc.
Martina Diblíková (ČJ - D) a Mgr. Zuzana Lanzendörferová (VV).
V školním roce 2018/2019 budou otevřeny tři 1. třídy v celkovém počtu 69 a čtyři 6.
třídy v celkovém počtu 106 (z toho 44 nových žáků z jiných škol).
c) ZŠ Kuncova obsadila 1. místo na Praze 13 ve vědomostních (celkem 16 krát měla
úspěšné žáky na stupních vítězů v olympiádách), uměleckých (13 vítězů ve zpěvu
a v recitaci) a sportovních soutěžích (26 krát měla vítěze v obvodních i krajských
kolech). V rámci celé Prahy obsadila ZŠ Kuncova ve sportu 5. místo, na Praze 13 měla
dvakrát 1. místo v Poháru pražských škol, a to pro žáky I. i II. stupně.
d) Proběhlo slavnostní otevření nového školního sportovního areálu dne 31. 5. 2018
za účasti paní primátorky Krnáčové, pana starosty Vodrážky, paní místostarostky
Plesníkové, vedoucího školské komise a vedoucího odboru školství Prahy 13 a všech
žáků a učitelů školy
e) S výstavbou nové školní jídelny bylo započato v březnu 2018 a bude probíhat do září
2018. Ředitel školy děkuje úsilí pí místostarostky Plesníkové, díky níž se podařilo získat
dotace z MHMP na sportovní areál i jídelnu
f) NOVÉ: ZŠ Kuncova zřídila ISIC karty pro žáky, které jsou propojeny s Bakaláři
a slouží k zaznamenání docházkového systému žáků a k objednávkám školních obědů
(včetně zaznamenaných alergií žáků). Stojí 250 Kč až na 5 let školní docházky.
Stejné „teacher“ ITIC karty jsou i pro pedagogické zaměstnance školy, které budou
hrazeny z FKSP (350 Kč za kartu na 1,5 roku a dále zdarma). ISIC i ITIC karty budou
platit cca od poloviny září 2018 (po otevření nové jídelny).
3) Investice ZŠ Kuncova
a) stavba nového sportovního areálu v hodnotě 8,3 miliónu Kč byla předána k užívání
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b) výstavba nové školní jídelny a kuchyně za cca 47 miliónů korun pokračuje dle
harmonogramu a má být hotova nejpozději do konce září.
c) Výzva č. 20 ve výši 2,498 miliónu Kč na rekonstrukci dílen, třídy zeměpisu a výstavbu
venkovní dřevěné učebny byla schválena radou MHMP a 1,36 miliónu Kč přijde
na účet školy v červenci.
d) Výzva č. 37 na rekonstrukci učeben matematiky, fyziky, přírodopisu a polytechnické
učebny (opět ve výši 2,5 miliónu) byla shledána bez formálních nedostatků
a doporučena ke schválení na rok 2018/2019.
e) škola obdržela na 1. i 2. pololetí dotaci ve výši 122 500, - Kč (celkem 245 tisíc Kč)
na Vzdělávací programy paměťových institucí (bezplatné návštěvy národních
památníků a muzeí) jako pilotní škola (jen 72 škol v ČR) a má potvrzenu dotaci ve
stejné výši i na rok 2018/2019.
f) škola obdržela grant na bezplatnou výuku češtiny žáků – cizinců z EU (60 tisíc) a z tzv.
„třetích zemí“ (300 tisíc) na rok 2018.
g) škola obdržela grant na adaptační kurzy čtyř budoucích 6. tříd, které bude zajišťovat
Proxima Sociale v září 2018 (37 tisíc Kč).
h) přes hlavní prázdniny budou instalována dřevěná madla v pavilonu B3, instalovány
čtečky ISIC karet u vchodů a výměna dvou vadných interaktivních i dřevěných tabulí
ve třídách I. stupně (stávající V. A a I.C).
4) Slavnostní ohňostroj ke 35. výročí ZŠ Kuncova se uskuteční v pondělí 3.9.2018 od 21:40
hod.
5) Školská rada schválila dotaci na doplatek za ohňostroj ve výši 10 000 Kč. Celkem náklady
na ohňostroj jsou ve výši 35 000 Kč, sponzor školy hradí 25 000 Kč.
6) Školská rada schválila a souhlasí s úpravou Školního řádu od 01. 09. 2018, kdy se vypouští
„hodnocení práce v zájmových útvarech“
7) Termín příštího setkání Školské rady ZŠ Kuncova je stanoven bude upřesněn po dohodě
s počátkem září 2018.

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