
 

 Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 3. 2. 2016 

 
Místo konání: ÚMČ Praha-Kunratice, 18:00 hod  

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

Za zákon. zástupce žáků: V. Doležilová, I. Pirníková, L. Šantora 

Za pedagogy: J. Kopáčová, K. Círová, A. Havelková 

Hosté: V. Beran – ředitel ZŠ Kunratice 

 

 Program jednání:  

1. Zápis do 1. tříd 

 

2. Dostavba 4 tříd 

 

3. Setkání absolventů – duben 2016 

 

4. Jídelna - stížnosti na skladbu jídelníčku 

 

5. Nevyžádané e-maily - stížnost p. Hobzy 

 

6. Týdenní plány 

 

 

1. Ředitel ZŠ Kunratice informoval školskou radu ve věci zápisu do 1. tříd. Z celkového 

počtu 117 „kunratických“ dětí, které k zápisu přišly, je u 24 dětí předpoklad návrhu na 

odklad, přičemž u 4 dětí bude odklad určitě dán. V prvním kole bude tedy vydáno 

rozhodnutí o nepřijetí dítěte do školy a zároveň bude komunikováno s rodiči. Do 19. resp. 

20. 2. 2016 by měl být u ostatních dětí zápis ukončen. Situace se dle slov ředitele ZŠ 

Kunratice vyvíjí nadějně. Měly by být přijaty všechny děti s trvalým pobytem v MČ. 

 

2. Lenka Alinčová, starostka MČ Praha-Kunratice informovala školskou radu o možnostech 

financování 4. etapy dostavby ZŠ Kunratice. MČ podala žádost o dotaci na MŠMT i na 

MHMP. MČ Praha-Kunratice na tuto dostavbu nabídla spoluúčast ve výši 15 % z celkové 

investice., která byla v rámci rozpočtu MČ na r. 2016 schválena. V březnu 2016 se 

předpokládá vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení na tuto 

dostavbu. 

 

3. Ředitel ZŠ Kunratice informoval školskou radu, že v rámci oslav 80. výročí výstavby 

budovy čp. 420 (historická budova školy) bude ve dnech 1. 4. a 3. 4. 2016 škola otevřena 

pro absolventy, učitele i pro veřejnost. 

 

4. Ředitel ZŠ Kunratice informoval školskou radu o skladbě jídelního lístku jídelny v ZŠ 

Kunratice a principech sestavování jeho skladby, kdy je snaha především o 

zakomponování většího množství luštěnin a ústup od tzv. tradiční české kuchyně. Cílem 

skladby jídelního lístku je dosáhnout vyvážené stravy pro děti.  



K. Círová informovala školskou radu, že se na téma zdravá školní jídelna bude konat dne 

23. 2 2016 od 17:00 hod ve školní jídelně rodičovská kavárna. Jejím hostem bude Mgr. 

Alexandra Košťálová, koordinátorka projektu Zdravá školní jídelna ze SZÚ Praha. 

 

5. Na základě stížnosti p. Pavla Hobzy, že ZŠ zatěžuje rodiče nadmíru množstvím 

rozesílaných e-mailů, ředitel ZŠ oznámil, že se ZŠ Kunratice pokusí omezit a snížit 

množství rozesílaných e-mailů. 

 

6. Ředitel ZŠ Kunratice informoval školskou radu, že týdenní plány jsou v kompetenci 

třídních učitelů. 

 

  

 

Příští jednání školské rady se bude konat dne 13. 4. 2016 v 18:00 hod na ÚMČ Praha-

Kunratice. 

 

 

 

 

V Praze dne 10. 2. 2016  

Zapsala: Ivana Nová 


