
Zápis z jednání školské rady ZŠ Kunratice ze dne  7.2.2013 
 

Prezence:  Za zřizovatele školy: Alinčová L.,  

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

  Za pedagogický sbor: Kopáčová J., Zvěřina L., Střítezský M. 

  Omluveni: Hýža I.., Kabelová I. 

  Host: Beran V., Králová O., Círová K., Jelínková P. 

Program: 

1. Kontrola zápisu 

2. Zápisy do prvních tříd 

3. Kontrola hlavní a vedlejší hospodářské činnosti za rok 2012 

4. Rozpočet ZŠ Kunratice na r. 2013 

5. Různé 

 

1. Zápis z posledního jednání školské rady byl schválen. 

2. O. Králová zrekapitulovala průběh zápisu prvňáčků: 

 K registraci se dostavilo 105 dětí. 

 K zápisu se dostavilo 98 dětí. 

 Bylo schváleno 13 odkladů. 

 1 dítě nepřijaté z důvodu mimokunratického bydliště. 

 1 dítě nepřijaté pro nízký věk. 

 1 dítě nepřijaté z důvodu mimokunratického bydliště, v případě avizovaného 

přestěhování bude přijato, 

 2 sourozenci nepřijati z důvodu mimokunratického bydliště (ale rodiče trvalé 

bydliště v Kunraticích mají), v případě avizovaného přestěhování budou 

přijati. 

Školská rada konstatovala, že navržená kritéria pro přijetí a registrace zájemců se 

osvědčily a bude takto postupováno i v příštím roce. 

3. L. Alinčová seznámila přítomné s tím, že MČ Praha-Kunratice byly objednány jako 

každý rok 2 kontroly hospodaření ZŠ Kunratice za r. 2013: 

 U Ing. Brtáně Přezkoumání hospodaření hlavní činnosti ZŠ Kunratice. 

 U spol. VALENTA-NOCAR s.r.o. Prověrka účetní evidence vedlejší činnosti. 

4. L. Alinčová a V. Beran seznámili přítomné s návrhem rozpočtu ZŠ Kunratice 

z prostředků MČ Praha-Kunratice na r. 2013. L. Alinčová uvedla, že stát a HMP 

snížili příjmovou stránku rozpočtu MČ Praha-Kunratice téměř o 10%, tudíž MČ 

Praha-Kunratice je nucena provést úsporná opatření. Nelze tudíž počítat s navýšením 

provozního rozpočtu ZŠ Kunratice oproti loňskému roku. MČ bude souhlasit 

s uvolněním části fondů na drobné úpravy (nákup nábytku do denní místnosti ŠJ, 

stavební úpravy 1 sociálního zařízení ve ŠJ apod). V. Beran uvedl, že v této situaci 

jsou nedostižným pomocníkem zachování kvality výuky finanční prostředky z fondu 

manželů Kellnerových (pilotní projekt Pomáháme školám k úspěchu) a dary rodičů 

žáků (placení části asistentů, interaktivní tabule apod). 

5. Různé 

 P. Jelínková pozvala ŠR na společenský večer ZŠ Kunratice, který se bude 

konat v pátek 8.3.2013 v ZŠ Kunratice. 

 

Příští jednání ŠR se koná 10.4.2013 od 17,00 hod na radnici. 

 

zapsala : Lenka Alinčová    Ivan Hýža 

předseda ŠR 


