
Zápis z jednání školské rady ZŠ Kunratice ze dne  6.9.2012

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

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

Za pedagogický sbor: Střítezský M., Kopáčová J.

Hosté: Beran V., Círová K.

Omluveni: Zvěřina L.

Program:

1. Prohlídka posledních stavebních úprav v ZŠ Kunratice

2. Konkurz na ředitele ZŠ Kunratice

3. Zahájení školního roku

4. Testy Kalibro

5. Školní družina

6. Příprava dostavby ZŠ Kunratice

7. Různé

1. Ředitel  školy  provedl  školskou  radu  budovami  školy  a  seznámil  přítomné  se 
stavebními úpravami, které byly provedeny v průběhu prázdnin. Vznikly tak 2 nové 
kmenové učebny,  2 kabinety a nová učebna výtvarné výchovy,  hudební výchovy a 
keramiky. Školská rada ocenila práci uklízeček, které po stavebních úpravách velice 
pečlivě uklidily celou školu.

2. Ing.  Alinčová  seznámila  školskou  radu  s dopisem  od  THE  KELLNER  FAMILY 
FOUNDATION, ve kterém je uvedeno, že se doslechli o vyhlášení konkurzního řízení 
na  místo  ředitele  ZŠ  Kunratice  a  že  vyjádřují  plnou  podporu  Ing.  Beranovi.  Ing. 
Alinčová sdělila, že v průběhu letních prázdnin poslala členům školské rady sdělení, 
že se školská rada má vyjádřit, zda požaduje vyhlášení konkurzu (ředitel má pracovní 
úvazek dle zákona na 6 let).  Dále uvedla,  že žádný člen školské rady o vyhlášení 
konkurzního řízení nepožádal a všichni jednoznačně vyjádřili důvěru Ing. Beranovi. 
Ing. Alinčová přednesla návrh usnesení: „ŠR nepožaduje vyhlášení konkurzního řízení 
na místo ředitele Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420“. Usnesení bylo 
jednomyslně schváleno.

3. V ZŠ je zapsáno 573 žáků. Na gymnázia odešlo 19 žáků.  Učitelský sbor opustilo 5 
učitelů  (1  mateřská  dovolená,  1  odchod  do  důchodu,  1  odchod  do  zahraničí,  2 
přechody na jinou školu).  Všechna uvolněná místa  byla  nahrazena  novými učiteli. 



Byla přijatá asistentka pro první třídy. Ing. Beran a Mgr. Kopáčová vysvětlili, jakým 
způsobem bude fungovat. V tuto chvíli jsou zajištěny finanční prostředky na 1 úvazek 
asistenta pro první třídy do konce kalendářního roku.

4. Ing. Potluka uvedl, že se dohodul s p. Součkem ze spol. Kalibro, že mu p. Souček 
pošle primární data z testů (frekvence odpovědí v jednotlivých třídách za roky 2009 a 
2011) a on si je sám zanalyzuje. Následně je předloží školské radě.

5. Zatím je přihlášeno do školní družiny 246 dětí, tj. počet žáků na 9 tříd družiny, z toho 
2 anglické družiny a Klubík. Konec podávání přihlášek je 7. 9. 2012. Chybí mzdové 
prostředky ze státního rozpočtu na pedagogy do družiny. Ing. Alinčová a Ing. Beran 
budou jednat o situaci s Mgr. Ságlovou.

6. Ing.  Alinčová a  Ing.  Kabelová  seznámily  přítomné  se stavem příprav na dostavbu 
školy. Je požádáno o územní rozhodnutí. Zisk stavebního povolení je předpokládán na 
cca  květen  r.  2013.  Pak bude následovat  výběrové řízení  na  dodavatele  stavby Je 
možné,  že  k 1.  9.  2013  nebude  stavba  hotová.  Je  třeba  hledat  nouzové  řešení  na 
dočasnou dobu, aby bylo možné do školního roku 2013/2014 zapsat 3 první třídy.

7. Ing.  Beran seznámil  přítomné s přípravou zápisu prvňáčků pro školní rok 2013/14. 
Škola v prosinci zavede registraci Kunratických dětí, které obdrží přesný čas zápisu do 
ZŠ tak, aby se netvořily stejné fronty jako v letošním lednu. Pro mimopražské děti 
bude (pokud bude ve škole volná kapacita) vypsán zcela jiný termín.

Ing. Beran a Ing. Alinčová oznámili, že na příští jednání školské rady předloží návrh 
kritérií pro přijetí dětí do ZŠ Kunratice na školní rok 2013/2014.

I.Hýža poděkoval  vedení  školy za  důstojné a  slavnostní  ukončení  školního roku a 
rozloučení s deváťáky.

zapsala: Ing. Lenka Alinčová

Ivan Hýža

   předseda školské rady


