
 

 Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 13. 4. 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. Studie na dostavbu školní jídelny 

 

2. Dostavba 4 tříd ZŠ a úpravy areálu ZŠ vyvolané dostavbou 

 

4. Rozpočet ZŠ 

 

5. Setkání absolventů a zaměstnanců školy 

 

6. Termíny akcí do konce června 2016 

 

7. Různé 

 

 

1. Lenka Alinčová, starostka MČ Praha-Kunratice, představila školské radě návrh studie  

na dostavbu školní jídelny ZŠ Kunratice. Ředitel ZŠ Kunratice svým podpisem schválil 

předložený návrh studie na dostavbu školní jídelny.  

 

2. Lenka Alinčová, starostka MČ Praha-Kunratice, podala informaci o přípravě dostavby 4 tříd 

ZŠ Kunratice: Byla vybrána společnost, která zorganizuje výběrové řízení. Jedná se  

o nadlimitní zakázku, tzn. časově náročné výběrové řízení. Proto je předpoklad se zahájením 

stavby až na přelomu července-srpna. V současné době zpracovává spol. Bomart tendrovou 

dokumentaci, jejíž součástí budou i stavbou vynucené investice (výstavba provizorního 

chodníku pro přístup do sportovní haly, přestěhování kůlny na nářadí a pískoviště apod). 

 

3. Lenka Alinčová, starostka MČ Praha-Kunratice, informovala školskou radu o tom, že MČ 

Praha-Kunratice získala dotaci od HMP ve výši 15 mil na dostavbu 4 tříd ZŠ Kunratice. 

Zároveň má MČ Praha-Kunratice ve svém rozpočtu na r. 2016 schváleno 6 mil na rozšíření 

kapacity ZŠ Kunratice a 4 420 000,- Kč na neinvestiční výdaje. 

 

4. Ředitel ZŠ Kunratice informoval školskou radu o průběhu setkání absolventů a zaměstnanců 

školy k 80. výročí otevření dnešní staré budovy ZŠ Kunratice (1. 9. 1935), které se 

uskutečnilo ve dnech 1. a 3. dubna 2016. ZŠ Kunratice byla otevřena pro absolventy, učitele 

i pro veřejnost. V průběhu akce proběhl i křest nové kunratické kuchařky.  

 



5. Ředitel ZŠ Kunratice informoval školskou radu o termínech akcí konaných do konce června 

2016, a sice: 

 

 16. dubna 2016 od 13:00 h   Otvírání studánek 

 28. června 2016 od 17:00 h   Zahradní slavnost  

 červenec 2016 letní příměstské tábory (floorball a basketball) 

 

6. Ivan Hýža, zástupce starostky MČ Praha-Kunratice, poděkoval ZŠ Kunratice za účast 

(registraci) na celostátní dobrovolnické akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. 

 

  

 

Příští jednání školské rady se bude konat dne 8. 6. 2016 v 18:00 hod na ÚMČ Praha-

Kunratice. 

 

 

 

 

V Praze dne 18. 4. 2016  

Zapsala: Ivana Nová 


