
Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 18. 1. 2017 

 
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: K. Círová 

Hosté: V. Beran – ředitel ZŠ Kunratice 

Omluveni: J. Kopáčová, A. Havelková 

 

Program jednání:  

1. Dostavba školy a jídelny  

2. Zápisy z třídních schůzek 

3. Výuka angličtiny 

4. Školní řád – proces schvalování změn 

5. Školní dokumenty 

6. Různé 

 

1. L. Alinčová podala informaci o dostavbě školy a školní jídelny, a sice že se připravuje 

výběrové řízení na společnost, která bude organizovat administraci 4 výběrových řízení 

(vybavení 4 nových tříd interaktivními tabulemi, vybavení 4 nových tříd nábytkem, 

výměna oken a zateplení staré školní budovy a dostavba jídelního prostoru školní jídelny). 

Dále sdělila, že společnost Bomart, spol. s r.o. má do konce ledna v souladu se smlouvou 

předložit projektovou dokumentaci na stavbu.  

Ke školní jídelně L. Alinčová uvedla, že ještě není vydáno územní rozhodnutí, jelikož 

odbor bezpečnosti MHMP vydal pokyn k přesunutí bezpečnostní kamery, která je umístěná 

na školní jídelně a PREdistribuce, a.s. požadovala změnu projektu přeložky kabelu 22 kV. 

S ohledem na to je ohrožen termín zahájení dostavby na začátku letošních prázdnin. 

Vzhledem k tomu, že doba realizace je minimálně 10 měsíců, bude během tohoto roku a 

jara probíhat výstavba přístavby a propojení původní a nové části proběhne z hygienických 

důvodů během příštích letních prázdnin r. 2018.  

 

2. V. Doležilová podala informaci o zápisech z třídních schůzek, které se konaly začátkem 

tohoto školního roku. V. Beran na to navázal a informoval o následných třídních schůzkách 

v lednu.  

V tomto bodě L. Alinčová zmínila změnu územního plánu v souvislosti s výstavbou školy 

v Šeberově a v návaznosti na to doporučila, aby byly v rámci doplňování tříd kunratické 

školy brány přednostně šeberovské děti. Komise se s tímto stanoviskem ztotožnila. 

 

3. V. Doležilová zrekapitulovala problematiku výuky angličtiny a jako základní problém 

uvedla skutečné tempo výuky ve vztahu k tempu nastavenému v učebnicích. K tomu  

V. Beran rozdal přítomným materiál týkající se konceptu výuky angličtiny na kunratické 

škole a sdělil, že se tento problém řešil již vloni. V. Beran dále navrhoval k této otázce 

setkání učitelů angličtiny s rodiči. Slíbil, že problematiku učebnic prověří a na další školské 

radě sdělí výsledek.  



4. V. Doležilová informovala školskou radu o procesu schvalování změn školního řádu 

v souladu se školským zákonem, přičemž upozornila na to, že škola musí v případě změn 

takového dokumentu respektovat ustanovení školského zákona a všechny změny musí být 

schváleny školskou radou. Navrhla v souvislosti s tím zřízení určitého komunikačního 

kanálu, v jehož rámci by změny školního řádu byly navrhovány, případně diskutovány, aby 

se někteří rodiče necítili být dotčeni, že jejich změny nikdo např. nereflektoval.  

 

5. V. Doležilová vysvětlila, co se skrývá pod pojmem školní dokument, že to není např. školní 

diář, a škola tak nemůže požadovat po dětech, aby používaly unifikovanou formu školního 

diáře, kterou nakupuje ze školního fondu škola a ani v případě ztráty nemůže mít dítě školní 

diář odlišný od diáře požadovaného školou. Protože jde o pracovní pomůcku, stejně jako 

v případě potřeb např. do VV, TV a další, není rozhodující vzhled/značka, ale funkčnost 

(srov. tvar a počet pastelek, parametry vhodného plnicího pera, tvrdost tužek, druh barev, 

tvar a velikost štětců, nešpinící obuv do sportovní haly, oblečení na ven i dovnitř atd.). 

Zástupci školy se vyjádřili, že nemají v tomto ohledu žádný problém, pokud má dítě školní 

diář, tj. s vnitřním členěním. 

 

6. V. Beran informoval, že se zatím zaregistrovalo 101 budoucích prvňáků, očekává se ještě 

navýšení.  

K. Círová informovala o novém předsedovi spolku Patron, kterým se stala Lýdie 

Mazurová. 

 

 

 

 

 

 

 

Příští jednání školské rady se bude konat dne 29. 3. 2017 v 18:00 hod ve škole. 

 

V Praze dne 20. 2. 2017  

Zapsala: Ivana Nová 


