
 Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 8. 6. 2016 

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

Přítomni: Za zřizovatele školy: L. Alinčová (starostka MČ), I. Hýža (zástupce starostky 

MČ), P. Rybín (předseda ŠR) 

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

Za pedagogy: J. Kopáčová, A. Havelková 

Hosté: V. Beran – ředitel ZŠ Kunratice 

Omluveni: L. Šantora a K. Círová 

 

Program jednání:  

 

1. Dostavba ZŠ a doprava před ZŠ po dobu dostavby ZŠ 

 

2. Zastávka „U Tří svatých“ – dočasný přesun 

 

3. Víceletá gymnázia – počty úspěšných/neúspěšných uchazečů 

 

4. Školní jídelna-dotazníková akce 

 

 

1. Lenka Alinčová informovala školskou radu o situaci kolem dostavby 4 tříd ZŠ, a to zejména 

o finanční stránce, kdy MŠMT byly schváleny pro dostavbu finanční prostředky ve výši 16,5 

mil. Kč a ZHMP finanční prostředky ve stejné výši na tutéž akci. Schválené finanční 

prostředky z MŠMT budou uvolněny teprve po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby. 

Zatím bude možno čerpat finanční prostředky od HMP. Výběrové řízení na dostavbu 4 tříd 

ZŠ není ještě ukončeno, protože se jedná o nadlimitní zakázku, tj. zdlouhavé výběrové řízení. 

Termín pro podání nabídek je do 28.6.2016, kdy proběhne otevírání nabídek. Výběr 

zhotovitele se bude konat 11.7.2016. Se začátkem  realizace stavby se počítá v termínu od 

1.–10.8.2016 (záleží na tom, zda se nějaká firma neodvolá). Dále Lenka Alinčová 

informovala školskou radu, že získala ze strany HMP informaci, že jejich dotace bude moci 

být použita na další investiční záměry v ZŠ Kunratice (dotaci nelze použít na jiný účel). MČ 

proto zadala VŘ na projekční služby na dostavbu školní jídelny-jídelního prostoru (navýšení 

stávajících 107 míst k sezení o 108 dalších míst). Dále chce MČ realizovat zateplení 

historické budovy školy včetně výměny oken, které jsou v havarijním stavu. Na tuto akci má 

radnice již stavební povolení. Termín zahájení těchto dalších prací nelze zatím přesně určit, 

ale uvažuje se o příštích letních prázdninách.  

 

Ivan Hýža podal informaci o řešení dopravní situace před ZŠ po dobu dostavby 4 tříd, kdy 

na stávajícím parkovišti rovněž proběhne rozsáhlá stavební úprava a bude zde zařízení 

staveniště. Hlavní brána na školní parkoviště bude trvale uzavřena a obsluha školy bude 

vedena přímo z ulice Za Parkem před točnou. 

 

2. Lenka Alinčová informovala školskou radu o zahájení rekonstrukce melioračního kanálu 

v ulici K Libuši, kdy bude v souvislosti s tím posunuta autobusová zastávka U Tří svatých. 



Rekonstrukce je naplánována po dobu letních prázdnin a bude zahájena 7.7.2016. Termín 

ukončení rekonstrukce je 31.8.2016.  

 

3. Jitka Kopáčová informovala školskou radu o proběhlých přijímacích zkouškách na víceletá 

gymnázia, kdy se ze 7. tříd ZŠ na gymnázia dostalo 14 žáků a z 5. tříd 12 žáků. V následující 

diskusi zaznělo, že smyslem základního vzdělávání na 1. stupni není přijetí žáků na víceletá 

gymnázia, přijímací zkoušky navíc dosud nemají jednotný obsah, tudíž má každé 

gymnázium vlastní systém přijímací zkoušky. Ty navíc nejsou koncipovány jako čistý 

vědomostní test učiva, ale právě jako soubor více faktorů (neobvyklý formát vypracovávání 

odpovědí, vícečetné a kombinované zadání, podmíněnost splnění jednoho zadání splněním 

jiného zadání, rychlost, pozornost, práce pod tlakem), atd. Nejde tedy o způsob zkoušení, 

který odpovídá koncepci základního vzdělávání.  

 

4. Iva Pirníková představila školské radě výsledky dotazníkové ankety „Zdravá školní jídelna 

ZŠ Kunratice“(viz příloha). V následující diskuzi ředitel školy navrhl ustanovit „stravovací 

komisi“ ze zástupců ZŠ, zřizovatele ZŠ, rodičů, popř. dětí. Tento návrh ŠR schválila. Petr 

Rybín navrhl řešit diskutovanou situaci kolem skladby jídelníčku a možnosti denního výběru 

jídel ve školní jídelně cestou formálního vystoupení z projektu Zdravá školní jídelna, avšak 

se zachováním většiny zásad zdravé výživy a dodržováním spotřebního koše.  

Příští jednání školské rady se bude konat dne 14. 9. 2016 v 18:00 hod v ZŠ. 

 

 

 

 

V Praze dne 9. 6. 2016  

Zapsala: Ivana Nová 

 

 

 

Příloha: Výsledek dotazníkové ankety „Zdravá školní jídelna ZŠ Kunratice“ 


