
 

Zápis ze zasedání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 18. 1. 2012 

 

 

Místo konání:  ZŠ Praha - Kunratice, sborovna 17:00 hod 

Přítomni:  Za zřizovatele školy: I. Kabelová, L. Alinčová, I. Hýža 

  Za zákon. zástupce žáků: O. Potluka, J. Majer, M. Konrádová 

  Za pedagogy: M. Střítezský, L. Zvěřina, J. Kopáčová 

Hosté:   V. Beran – ředitel ZŠ Kunratice, K. Círová – O. S. Patron 

 

 

Program jednání:  

1) Schválení programu jednání 

2) Volba předsedy Školské rady 

3) Schválení zápisu z 19. 10. 2011 

4) Informace z jednání s předsedkyní Školského odboru Prahy 4 

5) Zápisy do 1. tříd 

6) Různé 

 

Průběh jednání: 

Ad 1) Program dnešního jednání byl chválen .  

Ad 2) Na předsedu Školské rady Ing. Alinčová navrhla I. Hýžu, který kandidaturu přijal. Návrh byl 

přijat všemi členy Školské rady, bylo zahájeno hlasování. I. Hýža byl jednomyslně zvolen předsedou 

Školské rady.  

Ad 3) Zápis z jednání Školské rady ze dne 19. 10. 2011 byl schválen.  

Ad 4) L. Alinčová seznámila Školskou radu o jednání s předsedkyní Školského odboru Prahy 4 paní 

Mgr. Janou Ságlovou, kterého se zúčastnila také starostka MČ, předseda Školské rady a ředitel školy 

V. Beran. Pí Ságlová doložila, že ZŠ Kunratice obdržela prostřednictvím rozpočtu Prahy 4 všechny 

finanční prostředky, které jí byly Hl.m. Prahou určeny. To znamená, že ZŠ Kunratice nebyla 

poškozená na úkor školských zařízení Prahy 4.  



Ad 5) Ředitel školy V. Beran informoval Školskou radu o počtu přihlášených dětí k zápisu do 1. tříd. 

Celkem se k zápisu dostavilo 164 dětí. Škola má maximální kapacitu naplnit 1. třídy 90- ti žáky 

(zřizovatel má právo navýšit kapacitu tříd až na 34 žáků, ale tuto možnost nezvažuje).. V. Beran 

upozornil Školskou radu, že při maximální naplněnosti prvních tříd může podstatně klesnout kvalita 

výuky. Školská rada hlasováním doporučila řediteli ZŠ přijmout na každou první třídu maximálně 25 

žáků. Hlasování se zdržela L. Alinčová, která Školskou radu upozornila, že Školský zákon č. 561/2004 

Sb. určuje počet dětí ve třídách a to 30-ti žáky na třídu. V případě odvolání o nepřijetí žáka bude 

muset ředitel ZŠ tyto děti (do naplnění kapacity třídy) přijmout, rozhodne-li tak odbor školství 

hl.m.Prahy.  

Ad 6) Různé 

I. Hýža navrhnul společnou schůzku s ředitelem ZŠ a zřizovatelem školy v době, kdy budou známy 

konkrétní počty dětí a zpracovaný seznam žádostí o přijetí s veškerými údaji,  

V. Beran informoval Školskou radu, že schůzka může proběhnout v příštím týdnu, zároveň navrhnul 

zvážit možnost placeného asistenta, který by byl nápomocen při výuce v prvních třídách při maximální 

naplněnosti tříd.  

I. Kabelová informovala ŠR o studii pro rozšíření základní školy o 6. tříd, výběrové řízení na 

projektovou dokumentaci je připraveno a proběhne v měsíci únoru. Rozšíření školy též podporuje 

demografická studie MHMP, kterou si objednalo vedení MČ Kunratice 

I. Hýža požádal ředitele ZŠ o informaci, zda–li již probíhá rozdělené vyučování anglického jazyka 

v prvních třídách. Ředitel školy informoval, že byla podniknuta organizační opatření a díky projektu 

„Pomáháme školám k úspěchu“ již tato výuka probíhá. V prvním pololetí probíhalo ověření znalostí 

žáků, ve druhém pololetí jsou již rozděleni do skupin.  

J. Kopáčová podala informaci o florbalovém maratónu na počest Terezy, která v loňském roce 

tragicky zahynula na následky vážného zranění na lyžařském výcviku.. Turnaj proběhne 1. 2. 2012. 

Dne 27. 1. 2011 proběhne ve škole vzpomínka na Terezu.  

K. Círová informovala ŠR o tématech rodičovské kavárny. Příští téma „Jak experimentálně učit 

anglický jazyk“. Témata jsou pravidelně zveřejňována ve školním časopise a na webových stránkách 

školy.  

 

  

Příští jednání Školské rady se uskuteční v úterý dne 21. 2. 2012 v 17:00 hod na úřadě MČ.  

 

 

V Praze dne 17. 2. 2012    zapsal  Ivan Hýža 

 


