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Zápis z jednání školské rady (ŠR) Základní školy Kunratice ze dne 14.1.2020 

 

Místo konání:  budova ÚMČ, 18:00 hod.  

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

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

   za pedagogy: A. Havelková, 

Omluveni:  J. Kopáčová, K. Círová, I. Nová 

Host:    V. Beran 

  

Program jednání:  

1. Zamítnutí žádosti o změnu účelu části dotace na výstavbu sportovišť 

2. Registrace k zápisu do ZŠ 

3. Projekty školy 

4. Různé 

 

1. L. Alinčová oznámila, že MHMP (Magistrát hl. m. Prahy) odmítl převést část dotace na 

projektovou dokumentaci na akci Dostavba sportovišť v areálu ZŠ Předškolní na účel 

„Tepelná ochrana oken ZŠ Předškolní Kunratice – instalace venkovních žaluzií do dvou 

pavilonů a spojovacího krčku“. Důvodem zamítnutí je, že MHMP požaduje, aby dotace 

zůstala v kapitole sportu.  

Z uvedených důvodů MČ Praha-Kunratice (MČ) schválila ve svém rozpočtu na výše 

uvedenou akci Tepelné ochrany oken 2 200 000,- Kč ze svých úspor z minulých let.  

Zároveň uvedla, že v současné době MČ zadá zpracování studie možností umístění nové 

tělocvičny -pevné budovy- v areálu školy. Cílem je postavit novou tělocvičnu s co 

nejmenším záborem venkovního areálu školy, energeticky úspornou stavbu s instalací 

obnovitelných zdrojů energie, které by umožnily provoz klimatizace ve velké sportovní 

hale. 

2. Ve dnech 13.1. – 7.2.2020 probíhá registrace budoucích prvňáčků. V současné době je 

k trvalému pobytu v MČ Praha-Kunratice přihlášeno 106 dětí, které jsou potenciálními 

prvňáčky. Zápis do ZŠ proběhne ve dnech 28.4. – 29.4.2020. 

L. Alinčová informovala, že demografická studie, kterou má MČ dispozici, předpokládá 

pro následující roky stagnaci, případně velmi mírný nárůst počtu budoucích prvňáčků. 

V. Beran informoval, že ZŠ plánuje otevřít tři třídy a uvedl, že další informace jsou 

k dispozici na webových stránkách ZŠ. Školská rada bere na vědomí. 

3. Financování aktivit ZŠ Kunratice z projektu Pomáháme školám k úspěchu je omezeno, 

protože nadace manželů Kellnerových rozšířila počet podporovaných škol. ZŠ využívá 

všech možností přihlásit se do grantů vypisovaných MHMP, ministerstvem školství či EU. 

MHMP aktuálně vyhlásil Program prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť 

veřejnosti pro rok 2020. Program je určen městským částem. MČ Praha-Kunratice podá 

žádost o tuto dotaci, ze které je možné financovat kustoda tak, aby mohlo být školní hřiště 

co nejvíce otevřeno veřejnosti. 
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V. Beran podal informace o dalších projektech ZŠ: 

• 2. týden v únoru 2020 v rámci projektu ERASMUS+, podpora učitelů v růstu, přijede do 

tří ZŠ celkem 12 zahraničních učitelů, téma: činnostní učení (body learning, zapojení 

těla do učení), 

• Dne 6.3.2020 se bude v budově školy konat společenský večer, 

• Dne 31.3.2020 proběhne v ZŠ den italské kuchyně, 

• Od 6.4. do 10.4.2020 proběhne Den země, součástí je zapojení ZŠ do akce Ukliďme 

Česko. 

4. L. Alinčová otevřela problematiku nového způsobu financování škol (doposud dostávaly 

školy do rozpočtu na mzdové prostředky ze státního rozpočtu podle počtu žáků, nově to 

bude podle počtu odučených hodin). V. Beran sdělil, že škola má nastavený tzv. PH MAX, 

tj. kolik hodin škola může maximálně učit za měsíc, a aktuálně probíhá kalkulace pro 

nastavení základních tarifů versus osobní hodnocení. 

 

Další zasedání školské rady: 10.3.2020 v 18,00 hod na radnici 


