Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 14. 2. 2018
Místo konání:
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

ÚMČ Praha-Kunratice, 18:00 hod
za zřizovatele školy: L. Alinčová, I. Hýža, P. Rybín
za zákon. zástupce žáků: I. Nová, L. Šantora, L. Král
za pedagogy: J. Kopáčová, A. Havelková
K. Círová
L. Mazurová

Program jednání:
1. Volby do ŠR za rodiče a školu, volba předsedy a místopředsedy ŠR
2. Registrace k zápisu do ZŠ
3. Dostavba ZŠ
4. Spolek Patron - informace o činnosti a novinkách, host - předsedkyně Lýdie Mazurová
5. Různé

1. P. Rybín informoval ŠR, že v lednu proběhly volby členů ŠR jednak za pedagogy
(18. 1. 2018), jednak za rodiče (25. 1. 2018). Za pedagogy byli zvoleni K. Círová,
J. Kopáčová a A. Havelková. Za rodiče byli zvoleni L. Šantora, I. Nová a L. Král.
Poté se přistoupilo k volbě předsedy a místopředsedy ŠR na nové funkční období. Předsedou
byl navržen P. Rybín a místopředsedou I. Nová. Oba schváleni 7 hlasy přítomných, 1 se
zdržel hlasování.
2. J. Kopáčová informovala ŠR, že k zápisu do ZŠ Kunratice se zaregistrovalo 109
kunratických dětí. Letos se předpokládá oproti loňsku méně odkladů.
L. Alinčová sdělila, že MČ Praha 4 vydala kladné stanovisko k tomu, že se kunratické děti
mohou kromě Kunratic hlásit také do ZŠ Plamínková a ZŠ Na Chodovci, jejichž
zřizovatelem je MČ Praha 4.
Kritéria pro přijímání dětí do ZŠ Kunratice jsou stejná jako vloni:
Děti budou přijímány k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019 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.
3. K dostavbě školy L. Alinčová uvedla, že v loňském roce nabrala rekonstrukce zpoždění,
protože Stavební úřad Praha 4 přerušil vydávání společného územní rozhodnutí a stavebního
povolení. Teprve v listopadu 2017 uzavřela MČ smlouvu o dílo na dostavbu školní jídelny

se spol. EMV s.r.o.. MČ má s touto společností velmi dobré zkušenosti (dostavovala 4 třídy
ZŠ). Do konce letních prázdnin 2018 by měla být dostavba školní jídelny hotová.
4. L. Mazurová představila poslední akce spolku Patron a připomněla blížící se rodičovskou
kavárnu (10. 4. 2018) na téma Výchova dívek. Dále dodala, že párová výuka probíhá
aktuálně pouze v 1. a 2. třídách.

Příští jednání školské rady se bude konat dne 28. 3. 2018 v 18:00 hod na ÚMČ PrahaKunratice.

V Praze dne 20. 2. 2018
Zapsala: Ivana Nová

