Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 29. 3. 2017
Místo konání: ÚMČ Praha-Kunratice, 18:00 hod
Přítomni: Za zřizovatele školy: L. Alinčová, J. Majer, P. Rybín
Za zákon. zástupce žáků: I. Pirníková, L. Šantora
Za pedagogy: K. Círová, J. Kopáčová, A. Havelková
Hosté: V. Beran – ředitel ZŠ Kunratice
Omluveni: V. Doležilová
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podané projekty (spoluúčast)
VŘ na zateplení staré školy a výměnu oken
Příprava na rekonstrukci venkovních sportovišť ZŠ
Dostavba 4 tříd
Termíny stávajících a chystaných staveb
Zápis do 1. tříd
a. Seznam dětí k zápisu

b. Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd
7. Různé
V úvodu P. Rybín přivítal nového člena školské rady za zřizovatele, kterým se stal Josef Majer, který
nahradil I. Hýžu.
1.

L. Alinčová informovala školskou radu, že byla vysoutěžena advokátní kancelář AK Salmon, 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 L. Alinčová připomněla, že ještě stále není vydáno územní rozhodnutí na dostavbu jídelního
prostoru školní jídelny, 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 jídelního prostoru
školní jídelny. Nejdříve by stavební práce mohly začít v srpnu 2017, přičemž další etapa (propojení
původní a nové části) by proběhla v průběhu letních prázdnin 2018.

2.

L. Alinčová sdělila, že veřejná zakázka na zateplení staré budovy školy a výměnu oken je ve fázi,
kdy se v příštím týdnu (5. 4.) budou otvírat obálky s nabídkami. Dále informovala, že žaluzie u
nových oken budou vnější.

3.

L. Alinčová sdělila, že se v současné době připravuje studie proveditelnosti, která by měla
prostorově vyřešit uspořádání venkovních sportovišť v ZŠ tak, aby zde vznikla nová běžecká
dvojdráha a stávající fotbalové hřiště by mělo být uspořádané tak, aby na něm mohla být
v budoucnu umístěna nafukovací hala se třemi víceúčelovými hřišti. Důvodem, je zvýšený počet
tříd v ZŠ a již velmi vytížená stávající hala a končící životnost povrchu fotbalového hřiště. MČ má
ve svém rozpočtu schválené finanční prostředky na uvedenou studii a projektovou dokumentaci.

4.

L. Alinčová informovala školskou radu, že dostavba 4 tříd pokračuje bez větších problémů.
Upozornila však, že dodavatel stavby je v průběhu dodávky dílčích prací v menším časovém
prodlení.

5.

L. Alinčová doplnila informaci ohledně stávajících a chystaných staveb v ZŠ Kunratice o termíny,
kdy sdělila, že do konce dubna by měla být uzavřena smlouva s vítězem výběrového řízení na
zateplení staré budovy a výměnu oken, přičemž se předpokládá zahájení prací 1. 6. 2017. Ukončení
prací se předpokládá koncem září letošního roku.

6.

L. Alinčová vysvětlila, že ÚMČ Praha – Kunratice zasílá ZŠ Kunratice seznamy dětí, jichž se týká
povinnost školní docházky, a pro něž je tato škola spádová, a to v rozmezí jejich data narození 1.
9. 2010 – 31. 8. 2011. Děti, které měly odklad, v takovém seznamu pak nejsou. Seznam těchto dětí
si pak musí škola vyžádat na ÚMČ Praha – Kunratice přímo jmenovitě.
Ředitel ZŠ Kunratice požádal školskou radu, zda by se mohla vyjádřit ke kritériím, která nastavil
pro přijímání nových dětí k povinné školní docházce, přičemž zdůraznil, že si je vědom své
příslušnosti a odpovědnosti v tomto správním řízení, nikoliv odpovědnosti školské rady, která není
správním úřadem. Kritéria jsou následující: Žáci ze spádového obvodu ZŠ Kunratice (s trvalým
bydlištěm budoucího prvňáčka na katastrálním území MČ Praha Kunratice) a dále ti, kteří jsou ze
spádového obvodu ZŠ Kunratice a současně mají ve škole sourozence a současně žáci ze spádového
obvodu Kunratice s úředně doloženou individuální sociální a zdravotní situace dítěte.
Ředitel ZŠ Kunratice dále otevřel otázku kritéria trvalého pobytu rodiče/rodičů dítěte
v katastrálním území městské části Praha-Kunratice.
Školská rada se shodla, že jediným zákonným kritériem je trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu
ZŠ Kunratice. S ohledem na opakující se problém převisu (poptávka po přijetí dětí na školu je vyšší
než možnosti školy) školská rada hlasovala o doporučení řediteli ZŠ Kunratice k přijetí, mimo
zákonných kritérií, také pomocných kritérií pro přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní
rok 2017/2018 v následující podobě:
Děti budou přijímány k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018 v tomto pořadí:
1.
děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Kunratice (zákonné kritérium),
dále při splnění kritéria č. 1 (pomocná kritéria)
2.
děti, které současně předloží úředně doloženou individuální sociální a zdravotní situaci
dítěte,
3.
děti, které současně mají v ZŠ Kunratice sourozence,
4.
děti, jejichž rodiče současně mají místo trvalého pobytu na katastrálním území městské
části Praha-Kunratice.
Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet
přijímaných, bude losováno.
Žádné připomínky, ani jiné návrhy nezazněly, proto předseda školské rady nechal hlasovat o tomto
doporučení: Pro se vyjádřilo 8 přítomných členů. Nikdo nebyl proti, ani se nezdržel.

7.

Školská rada zkonstatovala, že stravovací komise funguje výborně.

Příští jednání školské rady se bude konat dne 17. 5. 2017 v 18:00 hod ve škole.

V Praze dne 30. 3. 2017
Zapsala: Ivana Nová

