
Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 15.10. 2014 

Místo konání:  ÚMČ Kunratice,  16:30 hod 

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

  Za zákon. zástupce žáků: J. Majer,, P. Rybín 

  Za pedagogy: J. Kopáčová, J. Zvěřina 

Hosté:   V. Beran – ředitel ZŠ Kunratice, Veronika Doležilová  

Omluveni:  J. Böhmová, M. Konrádová, K. Círová 

   

Program dnešního jednání: viz přílohu 

1. Zápis z posledního jednání ŠR ze dne 3.9.2014 byl schválen. 

2. Návrh volebního řádu navrženého Mgr. Veronikou Doležilovou byl dne 15.9.2014 

doručen členům a stálým hostům ŠR k připomínkování. Byly navrženy a doporučeny 

2 změny: 

 Rozdávání volebních lístků proběhne přímo ve třídách. 

 Kontrola OP pouze na vyžádání. 

Souhlas se zapracováním uvedených změn a postoupení MČ Praha-Kunratice s doporučením 

schválit. 

Školská rada doporučuje zákonným zástupcům z řad rodičů ukončit členství ke dni 

11.12.2014. 

3. ŠR doporučuje zřizovateli přijmout kritéria pro přijímání žáků pro školní rok 

2015/2016 ve stejném znění jako ve školním roce 2014/2015 s tím, že ještě bude 

zváženo doplnění kritéria „žák s trvalým bydlištěm v MČ Praha-Kunratice s odkladem 

v předchozím roce - 2 body“. Dále ŠR doporučuje k hodnotícím kritériím doplnit text: 

„Uvedení nepravdivých údajů může mít za následek nepřijetí žáka do ZŠ Kunratice“. 

4. Dostavba 2 tříd bude zahájena 1.11.2014. Organizace stavby a provozu školy byla 

zřizovatelem projednána s ředitelem školy. Po dobu výstavby bude fotovoltaická 

elektrárna nad „krčkem“ demontována a zůstane mimo provoz. 

5. Ředitel Ing. Beran seznámil ŠR s novelou Školního žákovského řádu. 

6. Z důvodu požární bezpečnosti se smí ve stávající šatně nacházet najednou maximálně 

300 dětí. 

7. Do šaten bude namontovaná nová technologie (počítadlo osob a semafory), které 

zajistí a zamezí, aby počet 300 osob v šatně nebyl převýšen. Finanční krytí zajistí MČ 

Praha-Kunratice. 

8. Přijímání dětí do školní družiny je sociální služba a je zcela v kompetenci ředitele ZŠ, 

jak stanoví kritéria pro přijetí/nepřijetí do školní družiny. 



9. ZŠ zvažuje zavedení čipových karet z důvodu bezpečnosti vydávání žáků ze školní 

družiny. Ing. Rybín navrhl prověřit možnost zavedení systému s čárovými kódy, 

protože tato varianta by byla pravděpodobně podstatně levnější a realizovatelná 

v krátkém čase. 

10. Na dostavbu šatnového centra se v současné době zpracovává tendrová dokumentace. 

Realizace stavby je pravděpodobná v létě r. 2015. 

11. Dobu dostavby 3. etapy nelze zatím stanovit, protože není v silách MČ Praha-

Kunratice ji zajistit z vlastních finančních prostředků. Radnice se pokouší „dosáhnout“ 

na státní či evropské granty-dotace. 

12. Ing. Beran podal informaci o ředitelských dnech a o podání žádosti k MČ Praha-

Kunratice o umožnění konce školního roku 26. června 2015 z důvodu evalulace a 

inovace Projektu pedagogického rozvoje školy v rámci projektu „Pomáháme školám 

k úspěchu“ a plánované rekonstrukce školy. Ing. Alinčová sdělila, že zřizovatel 

souhlas udělí. 

13. Vzhledem k tomu, že dvě učitelky odejdou na mateřskou dovolenou, shání ZŠ 

Kunratice jednu učitelku 1. stupně a jednu angličtiny. 

14. Pro řešení dopravní a bezpečnostní situace okolo školy nové vedení MČ Praha-

Kunratice „opráší“ projekt Bezpečné cesty do škol“. 

15. V případě neukázněných návštěvníků haly, kteří kouří v areálu školní zahrady, 

doporučila Ing. Alinčová obrátit se na MP, popř. zrušit nájemní smlouvu 

s problematickými nájemníky. 

16. Pro snížení hluku ve školní jídelně je třeba připravit konkrétní návrh řešení a cenovou 

rozvahu. 

17. Radnice prověří spotřebu el. elektřiny strojem na opravu silnic, který z bezpečnostních 

důvodů parkuje přes noc v areálu školy a v případě neúměrného finančního zatížení 

školy spotřebovanou el. energii přeúčtuje ZŠ Kunratice z rozpočtu MČ. 

18. Vedení ZŠ vyhodnotí časové úseky, ve kterých MČ Praha-Kunratice požádá MP o 

zvýšený dohled okolí školy. 

Příští Školská rada je naplánována na středu 19.11.2014 v 16:30 v ZŠ.  

 

V Praze dne 15.10. 2014    zapsala  Lenka Alinčová 


