
Zápis z jednání školské rady Základní školy Kunratice ze dne 19. 9. 2019 

 

Místo konání:   ZŠ 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, K. Círová 

Host:    V. Beran 

  

Program jednání:  

1. Zahájení školního roku (počty tříd a žáků, personální zajištění)  

2. Plán pro školní rok 2019/2020 (projekty, akce, DVPP, ředitelské dny, pobytové akce, 

školní prázdniny)  

3. Plán investičních akcí (vjezdová a výjezdová závora, venkovní žaluzie v pavilonu „A“ a 

„B“, změna poskytovatele PCO,…) 

4. Výzva 37 (financování prací CČG) 

5. Dostavba školních sportovišť 

6. Párová výuka 

7. Festival pedagogické inspirace 2019 

8. Různé 

 

1. J. Kopáčová a V. Beran informovali školskou radu o zahájení nového školního roku, kdy 

bylo otevřeno 26 tříd s celkovým počtem dětí 738. Obsazenost šestých tříd se ustálila na 

počtu 32, 31 a 32 dětí ve třídě. Čtyři paní učitelky odcházejí na mateřskou dovolenou. 

2. Ředitelské dny byly nastaveny jako vedlejší prázdniny během školního roku, tedy dva 

ředitelské dny (20.1. a 12.6.2020) byly spojeny s pedagogickou radou, jeden ředitelský den 

(22.11.2019) byl spojen s Festivalem pedagogické inspirace. Zbylé dva ředitelské dny (29. 

a 30.6.2020) byly ponechány na předčasné ukončení školního roku. 

3. V tomto bodu V. Beran přednesl žádost paní učitelek na instalaci venkovních žaluzií na okna 

u obou pavilonů školy a spojovacího krčku, kde v důsledku změny klimatu dochází 

především v měsících kveten, červen a září k přehřívání místností.V. Beran v rámci jednání 

školské rady požádal zástupce zřizovatele, zda by se mohli tímto problémem zabývat.   

4. V. Beran zhodnotil využití nového centra čtenářské gramotnosti, členy školské rady pozval 

do nových prostor a ukázal jim jejich praktické využití.  Dále V. Beran zrekapituloval 

náklady na vybudování tohoto centra.  

5. L. Alinčová seznámila přítomné se studií možnosti přestavby venkovního sportoviště včetně 

zakrytí lehkou konstrukcí v teplých měsících umožňující vyhrnovat boční stěny. Dále 

sdělila, že obdržela informaci od Stavebního úřadu Praha 4, že z důvodu schvalování nových 

zákonů, kdy bude povinností, aby nové stavby měly téměř nulovou spotřebu energie, nám 

stavební úřad oznámil, že u plánované rekonstrukce školního hřiště, kde bylo největším 

požadavkem vedení školy zastřešení hřiště lehkou konstrukcí, aby mohlo být žáky školy 

využíváno celoročně, nezíská tato „hala“ povolení k vytápění, protože by bylo velmi 

energeticky náročné. Bude potřeba přehodnotit záměr ve smyslu přístavby malé tělocvičny 

ke stávající hale. 

 



6. V. Doležilová informovala, že stejně jako v minulých letech rodiče projevili zájem o párovou 

výuku i pro nové prvňáčky. Párová výuka i letos proto probíhá ve všech třídách 1.,2. a 3. 

ročníku. 

7. V. Beran krátce pohovořil o Festivalu pedagogické inspirace 2019, který se bude konat ve 

dnech 22. a 23.11.2019 v prostorách ZŠ Kunratice. 

 

 

Další zasedání školské rady: 13. 11. 2019 ZŠ Kunratice 

Zapsala Ivana Nová 


