
1 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Č. 2/2020 

ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KUNRATICE („ZŠK“) („ŠR“) 

 

Datum konání:   středa 2. září 2020 

Čas konání:   18:00 – 20:00 hodin 

Místo konání:    Sborovna ZŠ Kunratice, Předškolní 420/5, Praha 4 - Kunratice 

Účastníci: 

Přítomní členové ŠR: 

   - za zřizovatele školy:  L. Alinčová, V. Doležilová, P. Mozola 

   - za zákonné zástupce žáků: L. Král, L. Šantora 

   - za pedagogy:    K. Círová, A. Havelková, J. Kopáčová 

Omluveni:   I. Nová 

Host:     V. Beran, ředitel ZŠK 

 

Program jednání:  

1. Informace k zahájení školního roku 2020/2021 

2. Investice a hygienická opatření související s COVID-19 

3. Investice do techniky pro distanční výuku 

4. Investice do dalších oblastí 

5. Projednání a návrh na schválení aktualizace Řádu Školní družiny a Školního klubu 

6. Informace k párové výuce a PATRON, z.s. 

7. Role ZŠK v přípravě dětí k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia 

 

1. Informace k zahájení školního roku 2020/2021 

V. Beran informoval, že 

a. ve školním roce 2020/2021 bude ZŠK navštěvovat 777 žáků. 

b. celkový počet žáků se zvýšil zejména z toho důvodu, že ZŠK mimořádně otevřela čtyři třídy prvních 

ročníků, tj. o jednu více, než v posledních letech. 

c. učitelský sbor byl adekvátně rozšířen o 4 úvazky, párové učitele a asistenty, a celkově v pedagogickém 

kolektivu panuje pozitivní pracovní atmosféra. 

d. personálně i celkovou hodinovou dotací je v letošním školním roce dále posílena výuka českého jazyka 

a matematiky a některé nepovinné předměty. 

2. Investice a hygienická opatření související s COVID-19 

V. Beran informoval, že 
a. pro začátek školního roku z důvodu opatrnosti raději zvolil konzervativnější cestu, např. nošení roušek, 

měření teploty při vstupu do budovy školy, odložený začátek provozu knihovny, studovny a kroužků. 

Školní družina pak ctí rozdělení podle školních tříd. V případě, že v následujících dvou týdnech nastane 

zlepšení situace, mohou být opatření zmírněna na méně striktní. 

b. Opatření při vstupu do budovy obnáší: skupinové měření termokamerou, v případě pochybností 

měření bezdotykovým temploměrem na čele, a v případě naměření zvýšené teploty dále měření 

teploty v podpaží a následně bezodkladná izolace žáka. 

c. Na základě zkušeností z prvního dne otevření školy budou nově žáci prvních ročníků vstupovat do školy 

vstupem u školní družiny, tj. 100 dětí bude vstupovat mimo hlavní vchod do školní budovy se záměrem 

omezit shlukování před budovou školy. 

L. Alinčová konstatovala, že 

d. Zřizovatel školy již před začátkem školního roku investoval 460tis. Kč do nákupu termokamery, která je 

již umístěna v hlavním vstupu do ZŠK, a další desítky tisíc Kč do nákupu kvalitních bezdotykových 

teploměrů, aby byl co možná nejvíce usnadněn průběh hygienických procedur při vstupu do školy.  
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e. Zřizovatel školy dále dokoupí 4 bezdotykové teploměry pro rychlé a bezpečné měření teploty žáků 

v obou vchodech do budovy, a to hned ve čtvrtek 3. září 2020. 

3. Investice do techniky pro distanční výuku 

a. V. Beran informoval, že ZŠK pořídila 32 nových notebooků, které jsou aktuálně umístěny jako pracovní 

pomůcky v učebně výpočetní techniky. V případě zavedení distanční výuky nebo obdobné potřeby 

budou tyto notebooky nabídnuty k zapůjčení do rodin, s preferencí potřeb sociálně slabších rodin. 

Financování nákupu zajistil zřizovatel ZŠK, tj. MČ Praha Kunratice. 

b. V. Beran dále informoval, že ZŠK aktuálně připravuje poptávkové řízení na využití dalších zdrojů na 

nákup výpočetní techniky pro zabezpečení online výuky v celkové výši 600 tis. Kč, tj. ca 20 tis. Kč na 

přepočteného pedagoga z dotace MŠMT. 

c. V. Beran preferuje pořídit vizualizéry, které jsou plně vybavenými víceúčelovými zařízeními pro online 

výuku (včetně širokoúhlé kamery, integrovaného mikrofonu a mikroskopu) a notebooky 

(monitoringem zjištěno, že výměnu zastaralých počítačů aktuálně potřebuje 30 učitelů ZŠK). 

d. L. Král konstatoval, že vybavení pedagogů  adekvátní výpočetní technikou považuje za prioritu, protože 

škola musí umožňovat spolehlivou a plynulou výuku na dálku. 

e. V. Beran dále uvedl, že rozpočet ZŠK byl navýšen o 40 tis. Kč měsíčně na IT služby, což je financováno 

z rozpočtu MČ Kunratice. 

4. Investice do dalších oblastí 

V. Beran informoval, že 
a. venkovní žaluzie pro regulaci teploty jsou již kompletně nainstalované ve všech k tomu účelu 

odsouhlasených učebnách. 

b. dostavba tělocvičny bude řešena etapově, nejprve navázáním na existující halu směrem k venkovnímu 

hřišti, a následně diskutoval i výhody a nevýhody několika dalších variant možného řešení. 

L. Alinčová konstatovala, že 

c. zadání zhotovení projektové dokumentace považuje za reálné i přes očekávatelné změny a 

předpokládané snížení celkového rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2021, protože dopady na 

rozpočet MČ Kunratice by neměly být zásadní. 

d. rekonstrukce ulice K Zeleným domkům ze strany od Vídeňské ulice započne 14. září 2020, první etapa 

k ulici Pražského bude dokončena do konce roku 2020, a druhá etapa k rybníku Ohrada do konce 

prvního čtvrtletí 2021. Bude zajištěna bezpečná cesta pro pěší ze Zeleného údolí do ZŠK. 

5. Projednání a návrh na schválení aktualizace Řádu Školní družiny a Školního klubu 

V. Beran informoval, že 
a. Školní družinu bude ve školním roce 2019/2020 navštěvovat přes 300 dětí. 

b. Řád a z něj vyplývající provoz Školní družiny a Školního klubu je prověřený a významnějším způsobem 

byl naposledy revidován v roce 2010. Zároveň se přes kontinuální navyšování rozpočtových nákladů i 

investičních výdajů od té doby nezměnila a nemění ani výše školkovného, které činí 300 Kč měsíčně. 

c. Předkládaný návrh aktualizace neobsahuje žádné změny, které by měly zásadní dopad na organizaci 

Školní družiny. Hlavním záměrem je lepší srozumitelnost pro rodiče, co do formy i obsahu, zejména: 

i. Srozumitelnější pořadí bodů v provozu školní družiny; 

ii. Zdůrazněno, že vyzvedávat dítě ze ŠD smí pouze oprávněná osoba po dvojí identifikaci; 

iii. Pouze výjimečně lze na základě dopředného písemného oznámení umožnit mimořádný odchod 

mimo časový harmonogram (např. jednorázová návštěva lékaře, nikoli však pravidelná); 

iv. V případě, že dítě nebude mít k dispozici adekvátní oblečení a/nebo vybavení pro venkovní akci, 

setrvá dítě v alternativním vnitřním prostoru. 

L. Král se na základě připomínek rodičů dotázal, zda a jak by bylo možné zajistit lepší návaznost časů 
vyzvedávání dětí z Mateřské školy a Školní družiny, kde vzniká třicetiminutová prodleva mezi nejzazším 
termínem MŠ do 13:00 a nejvčasnějším termínem ŠD od 13:30. Zástupci vedení ZŠK shodně informovali, že 
téma vnímají dlouhodobě a měli snahu prodlevu zmenšit nebo eliminovat, nicméně dospěli k závěru, že 
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nelze spolehlivě garantovat časnější vyzvedávání ze ŠD z důvodů času potřebného na oběd a termínů 
zájmového vzdělávání. 

L. Král navrhl hlasovat o přijetí návrhu aktualizace Řádu školní družiny. Výsledky hlasování: Všichni přítomní 
členové ŠR hlasovali pro přijetí návrhu s výjimkou V. Doležilové, která se hlasování zdržela.  Nikdo nehlasoval 
proti přijetí návrhu. Návrh byl přijat. 

6. Informace k párové výuce a PATRON, z.s. 

V. Doležilová informovala, že 
a. Na ZŠK úspěšně pokračuje párová výuka organizovaná PATRON, z.s. 

b. Na párovou výuku pro školní rok 2019/2020 rodiče přispěli celkem 1.3 mil. Kč, což je nárůst proti roku 

2018/2019 o 980 tis. Kč. 

c. Příspěvky na párovou výuku mohou přispěvatelé použít jako položky snižující základ daně z příjmu. 

7. Role ZŠK v přípravě dětí k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia 

L. Král se dotázal na základě podnětů rodičů, zda a popřípadě jak ZŠK podporuje své žáky v přípravě na 
přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, zejména jednotné přijímací zkoušky (cermat). 

V. Beran uvedl, že 
a. příprava na přijímací zkoušky je standardní součástí výuky, zejména pro žáky devátých ročníků; 

b. v sedmých ročnících je posílena výuka českého jazyka a matematiky; 

c. v pátých třídách jsou zavedeny rozvojové skupiny s dotací 5 hodin týdně; 

d. prioritou ZŠK je rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků a jejich dovednosti aplikovat látku, kdy obě 

zároveň považuje za nutnou podmínku úspěchu v přijímacích zkouškách i vlastním studiu; 

e. přestože ZŠK je standardní základní škola, tak žáci ZŠK dosahují v přijímacích zkouškách na střední školy 

ve všech parametrech nadprůměrnou úspěšnost. 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:00 hodin. 

 
Další zasedání školské rady: středa 14. října 2020 v 18:00 hod na Radnici MČ Kunratice.  


