
Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 19.11.2014 

 

Místo konání:  ZŠ Kunratice, 16:30 hod 

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

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

  Za pedagogy: J. Kopáčová, J. Zvěřina 

Hosté:  V. Beran – ředitel ZŠ Kunratice, V. Doležilová, K. Círová  

Omluveni:  I. Kabelová, J. Böhmová 

   

Program jednání: 

1. minulý zápis - kontrola a schválení 
 

2. kritéria přijímání do ZŠ 
 
3. výroční zpráva - schválení  

 
4. zabezpečení školy 

 
5. volby do ŠR 
 

6. dostavba školy  
 

7. různé 
 

1. Zápis z posledního jednání ŠR ze dne 15.10.2014 byl schválen. 

2. Mgr. Doležilová zpracovala na základě „Doporučení veřejného ochránce práv 
k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání“ návrh 
nových kritérií pro přijímání dětí do ZŠ Kunratice (trvalý pobyt dítěte, zdravotní stav 

dítěte, sociální situace dítěte a trvalý pobyt rodiče/rodičů). Školská rada se dále 
zabývala i kritériem věku dosažení 6 let věku dítěte při nástupu do školy. 

Usnesení školské rady: „Školská rada doporučuje řediteli školy zvážit a zapracovat 

navržená kritéria do „kritérií pro přijímání žáků školy pro školní rok 2015/2016“. 

3. Školská rada schválila Výroční zprávu ředitele ZŠ Kunratice za školní rok 2013/2014. 
Školská rada vzala na vědomí „Minimální preventivní program ZŠ Kunratice“. 

4. Školská rada konstatovala, že spolupráce s Městskou Policií funguje, že byly dle 
požadavků školy posíleny hlídky MP u ZŠ Kunratice. Ing. Beran, Ing. Alinčová a I. 

Hýža povedou jednání s vedením stavby (dostavba 2 tříd) o zajištění bezpečnosti u 



dveří do předsálí sportovní haly od ul. Vavákova. Školská rada konstatovala, že 

zajištění absolutní bezpečnosti není reálné. 

5. Školská rada vzala na vědomí rezignaci všech zákonných zástupců žáků ve školské 
radě ke dni 11.12.2014, která umožní provést novou volbu v průběhu třídních schůzek 
dne 11.12.2014 (namísto ledna r. 2015, na kdy není ve škole plánováno žádné větší 

shromáždění rodičů). Ing. Beran informoval o průběhu příprav na novou volbu 
zákonných zástupců žáků ve školské radě. 

6. Ing. Alinčová informovala o průběhu dostavby 2 tříd a o tom, že harmonogram je 
v současné době dodržen. 

Příští jednání ŠR se bude konat dne 11.12.2014 v 19,00 hod ve sborovně ZŠ Kunratice. 

 

V Praze dne 19.11.2014    

Zapsala:  Lenka Alinčová 


