
Zápis z jednání školské rady (ŠR) Základní školy Kunratice ze dne 13.11.2019 

 

Místo konání:  ZŠ Kunratice, 18:00 hod.  

Přítomni:   za zřizovatele školy: L. Alinčová, P. Mozola 

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

   za pedagogy: A. Havelková, K. Círová 

Omluveni:  V. Doležilová, J. Kopáčová 

Host:    V. Beran 

  

Program jednání:  

1. Kauza zveřejnění oznámení konání demonstrace 16.1.2019 na Letné na webu školy 

2. Výroční zpráva 

3. Rozpočet pro rok 2020 

4. Změna dopravního značení x závora 

5. Festival pedagogické inspirace a ředitelský den 

6. Mimoškolní akce 

7. Volba předsedy ŠR 

8. Různé 

 

L. Alinčová podala informaci, že místo P. Rybína, kterému děti odešly ze ZŠ Kunratice do 

jiných škol, byl za člena ŠR za Městskou část Praha-Kunratice jmenován Petr Mozola. 

 

1. V. Beran informoval ŠR o tom, že při psaní týdenního přehledu událostí pro učitele ZŠ, 

omylem poslal informaci o konání sobotní demonstrace na Letné i žákům školy. Ihned, jak 

tento omyl zjistil, příspěvek z webu školy stáhnul a požádal Českou školní inspekci o 

stanovisko k tomuto omylu. V. Beran vyjádřil politování, nad tímto omylem. ŠR 

konstatovala, že ZŠ Kunratice byla a je vždy za dobu existence ŠR apolitická.  

2. V. Beran informoval školskou radu o způsobu přípravy Výroční zprávy ZŠ Kunratice za 

období r. 2019/2019. Nikdo neměl žádné připomínky. ŠR jednomyslně Výroční zprávu 

schválila. 

3. Na posledním jednání ŠR L. Alinčová podala informaci, že Stavební odbor Úřadu MČ 

Praha- 4 oznámil, že díky zpřísňujícím se zákonům ohledně šetření s energií, bude plánovaná 

venkovní sportovní hala povolena k realizaci bez vytápění. Není myslitelné, že by v zimních 

měsících probíhala výuka tělocviku v nevytápěné hale. Proto je nutné celý projekt 

přehodnotit a část projektu zcela zásadně změnit a řešit přístavbou malé tělocvičny ke 

stávajícímu objektu sportovní haly. Je zřejmé, že v tomto, ani příštím roce nebude mít MČ 

Praha-Kunratice k dispozici stavební povolení na dostavbu venkovních sportovišť. Na 

posledním jednání ŠR ředitel ZŠ upozornil na to, že v ZŠ dochází vzhledem ke změnám 

klimatu v měsících květen, červen a září k přehřívání učeben v pavilonech a spojovacím 

krčku (velká okna a šikmé sluneční záření). V některých dnech tam bylo naměřeno 37 stupňů 

Celsia. Hygienická stanice ze zdravotních důvodů nepovolí instalovat do tříd klimatizaci. 

Jediným účinným způsobem ochrany proti přehřívání místností je instalace venkovních 

žaluzií do dvou pavilonů. To se velmi osvědčilo v rekonstruované staré školní budově z r. 

1935 a poslední dostavbě školy. L. Alinčová oznámila, že vzhledem k tomu, že bude muset 

být přehodnocen projekt dostavby sportovišť a dotace MHMP na projektovou dokumentaci 

již nebude moci být převáděna do dalších let, požádala Magistrát o schválení změny účelu 

části investiční dotace ve výši 2 miliony korun z akce Dostavba sportovišť v areálu ZŠ 



Předškolní na účel „Tepelná ochrana oken ZŠ Předškolní Kunratice – instalace venkovních 

žaluzií do dvou pavilonů a spojovacího krčku“. Převod dotace na tento účel jí již byla 

přislíbena ze strany MHMP.  

4. V. Beran konstatoval, že kunratickou radnicí nově umístěné vodorovné značení na 

komunikaci v ul. Předškolní se velmi osvědčilo. Zároveň konstatoval, že ZŠ chybí finanční 

prostředky na instalaci bezpečnostní závory na vjezd na školní parkoviště z ul. Za Parkem. 

5. V. Beran pozval členy ŠR na Festival pedagogické inspirace, který bude zahájen v pátek 

22.11.2019 v 8,45 hod v ZŠ Kunratice. Podrobnosti jsou umístěny na webových stránkách 

školy. Vzhledem k tomu, že ve škole bude přítomno cca až 840 učitelů z celé ČR, vyhlásil 

ředitel školy na tento termín ředitelský den. Dobrovolníci z řad žáků školy na tuto akci jsou 

vítáni. Na tuto již tradiční akci pozval jak vedení radnice MČ Praha Kunratice, tak zájemce 

ze Školské rady. 

6. V. Beran informoval ŠR, že mimopražské pobytové aktivity (lyžařské výcviky, školy 

v přírodě, sportovní týden) jsou zajištěny. Sportovní týden proběhne ve třetím týdnu v měsíci 

červnu. L. Alinčová požádala pana ředitele o pomoc s umístěním některých dětí z MŠ 

Kunratice a zajištění jejich stravování v období 2. pol. června-1. pol. července po dobu 

plánované rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace ve staré části budovy MŠ z 80. let 

minulého století. V. Beran nabídnul na toto období umístění předškoláků v ZŠ Kunratice i 

zajištění jejich stravování včetně dětí z MŠ ve dvou třídách nad školní jídelnou. 

7. L. Alinčová navrhla, aby novým předsedou ŠR byl zvolen Ladislav Král. Nikdo neměl jiný 

návrh. V hlasování L. Krále podpořili všichni přítomní členové ŠR. L. Král se hlasování 

zdržel. L. Král byl zvolen za předsedu ŠR. 

8. K. Círová podala informaci o nevhodných aktivitách žáků na sociálních sítí a výskytu 

návykových látek ve škole. L. Šantora navrhnul, aby vzhledem k závažnosti problému, se 

tomuto tématu věnovalo celé jednání ŠR. S tímto návrhem souhlasili všichni přítomní 

členové ŠR. 

Ředitel školy zaslal rodičům školy: „Informativní mail pro zákonné zástupce zejména žáků 2. 

stupně - žádost o spolupráci“, který připravil s paní psycholožkou Katkou Fořtovou a 

preventistkou školy Kateřinou Círovou: 

 

Vážení rodiče, 

zasíláme Vám informační mail a žádáme Vás tímto o spolupráci. V pátek 8. 11. 2019 byl 

zachycen ve škole mezi několika dětmi z 2. stupně výskyt návykových látek, konkrétně 

tabákových výrobků ve formě šňupacího a žvýkacího tabáku. Bohužel, i přes to, že škola věnuje 

nemalý prostor primárně preventivním programům s touto tématikou, někteří žáci mají přesto 

potřebu s těmto látkami v prostorách školy experimentovat.  Žádáme Vás, rodiče žáků 2. stupně 

o spolupráci. Proberte znovu se svými dětmi nebezpečnost užívání těchto návykových látek v 

období dospívání. Aktuálně škola podniká veškeré kroky k eliminaci výskytu těchto látek v 

prostorách školy, včetně spolupráce s příslušnými orgány policie ČR a zástupců OSPOD. 

Zákonní zástupci žáků, kterých se konkrétně týká užívání, či distribuce těchto návykových látek 

byli školou informováni. V případě jakýkoliv dotazů, či informací, které máte k výskytu tohoto 

rizikové chování, nás neváhejte kontaktovat.   

 

Děkujeme za spolupráci. 

Další zasedání školské rady: 14. 01. 20 na radnici 

 

Zapsala Lenka Alinčová 


