
Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 16. 1. 2019 

 

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

Přítomni:   za zřizovatele školy: L. Alinčová, P. Rybín, V. Doležilová 

   za zákon. zástupce žáků: I. Nová, L. Šantora, L. Král 

   za pedagogy: J. Kopáčová, A. Havelková 

Host:    V. Beran 

Omluveni:  K. Círová 

Program jednání:  

1. zápisy do 1. tříd  

2. výstavba centra čtenářské gramotnosti  

3. tlak rodičů a dopad na děti 

4. školní dokumenty 

5. parkování v ul. Za Parkem a Předškolní (K + R) 

6. různé  

 

1. J. Kopáčová informovala školskou radu, že k dnešnímu dni, tedy 16. 1. 2019 bylo zaregistrováno 

k zápisu do 1. tříd 65 dětí. Předpokládá se, že z mateřské školy bude cca 10 dětí s odkladem. Zápisy 

do 1. tříd proběhnou ve dnech 29. a 30. 4. 2019. Od února budou ve škole probíhat tradiční kurzy 

jako např. „Hrajeme si na školu“. 

 

2. Výstavba centra čtenářské gramotnosti je dokončena, předání stavby se připravuje na pondělí 

21. 1. 2019. Páté třídy, které z důvodu stavby musely být dočasně přesunuty do jiných učeben, se 

opět vrátí do přízemí. 

 

3.  J. Kopáčová uvedla problematiku tlaku rodičů na školu, resp. učitele a dopad takového jednání 

na děti. Zdůraznila, že komunikace mezi školou a dětmi není vůbec problematická, právě naopak. 

Problém však nastává, když se do toho vloží rodiče, aniž by tito byli školou vyzvání ke spolupráci. 

V. Beran vidí řešení tohoto problému ve větší informovanosti rodičů, přičemž forma poskytnutí 

informace může být např. cestou Kunratického zpravodaje. K tomu se vyjádřila L. Alinčová, že 

prostor ve zpravodaji škola samozřejmě má. J. Kopáčová dále uvedla, že tento problém je ve dvou 

rovinách, a to jednak v rovině, kdy škola v rámci své kompetence řeší s dítětem nějaký problém 

a vloží se do toho rodič, jednak kdy rodiče vtahují školu do svých osobních problémů (např. rozvod, 

péče o děti apod.). V obou případech je dopad na děti znatelný. Školská rada se shodla, že je nutné 

tento problém řešit. Členové školské rady na některém z příštích jednání navrhnou případné řešení a 

bude se o tomto tématu dále diskutovat.  

 

4. V. Beran sdělil, že, pokud by mělo dojít ke změně např. školního řádu, pak s účinností s novým 

školním rokem. V. Doležilová připomněla, jaké školní dokumenty musí projít procesem schválení 

školskou radou. 

 

5. V. Beran informoval školskou radu, že na jaře letošního roku vznikne v ulicích Za Parkem 

a Předškolní parkoviště K+R. 

 

6. J. Kopáčová informovala školskou radu o personální situaci ve školní jídelně, kdy chybí dvě 

kuchařky a stále nejsou nové, jelikož se nikdo do této pozice nehlásí.  

 

Další zasedání školské rady: 27. 2. 2019 v ZŠ Kunratice 

V Praze dne 17. 1. 2019 zapsala: Ivana Nová 


