ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Č. 2/2021
ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KUNRATICE („ZŠK“) („ŠR“)
Datum konání:
Čas konání:
Místo konání:

středa 22. září 2021
18:00 – 19:35 hodin
Sborovna ZŠK

Účastníci:
Přítomní členové ŠR:
- za zřizovatele školy:
- za zákonné zástupce žáků:
- za pedagogy:
Omluveni:
Hosté:

L. Alinčová, V. Doležilová, P. Mozola
K. Círová, A. Havelková, J. Kopáčová
L. Šantora
V. Beran, ředitel ZŠK, L. Král, I. Nová

Program jednání:
1. Informace ředitele školy o zahájení školního roku
a. Počty tříd a dětí
b. Pedagogický sbor
c. Významné změny proti předchozím období
2. Informace ředitele školy o koronavirové situaci
a. Testování a jeho odpůrci, proočkovanost dětí, počty tříd v karanténě, přijatá opatření
b. Způsob výuky v případě lockdown situace (hromadné/plošné/celostátní karanténě)
3. Mimoškolní aktivity: předpoklad konání a způsob organizace s ohledem na covid-19
a. Kroužky, školní sbor Větrník
b. Školní výjezdy včetně lyžařského
4. Investice: rozpočet pro rok 2021/2022
a. Příprava dostavby nové tělocvičny (aktuální stav, projekt, financování, harmonogram)
b. Stavební úpravy ve škole (šatna pro personál úklidu)
c. Kapacita kolárny (kola, koloběžky, podpora dopravy mimo automobilové)
d. Regulace teploty (venkovní rolety, klimatizace, solární panely)
e. Výpočetní technika (podpora distanční výuky)
5. Podněty rodičů
a. Venkovní sportoviště (přístup pro veřejnost v době mimo výuku a dny pracovního klidu, covid-19)
b. Prostor před jídelnou (upravit, ideálně lavička se stolem, nebo alespoň místo pro batohy)
c. Aktuálně uzavřená branka do areálu před jídelnou (bezpečí vs. praktičnost)
d. Cesta do školy ze Zeleného údolí (nebezpečný úsek 50 metrů podél Vídeňské, končící chodník)
e. Doprava do školy v ranní špičce (podpora pěší, cyklo, MHD, omezení automobilů)
f. Školní klub (aktuálně provizorní provoz, p. Hrušková)
g. Zřídit jednosměrný provoz v ulici Za Parkem (podobně jako ulice Předškolní)
6. Volby Členů ŠR za zákonné zástupce žáků
a. Organizace voleb
b. Nové volební období
7. Různé
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Zápis z jednání:
1. Informace ředitele školy o zahájení školního roku
V. Beran informoval, že
• Aktuální počet 785 dětí ve 28 třídách. V tom 63 cizinců a 21 dětí se zvláštním plněním (tj. děti
studující v zahraniční a docházející na přezkoušení).
• Ve druhém ročníku je aktuálně 99 dětí ve čtyřech třídách, příští rok budeme třídy slučovat do tří,
protože kapacita školy je nastavena na 27 tříd a nejsou k dispozici potřebné učební prostory.
• Pro další ročníky nepředpokládáme změny mimo obvyklé postupy.
• Není obsazena pozice sbormistra, dále hudební výchova a/nebo matematika.
2. Informace ředitele školy o koronavirové situaci
V. Beran informoval, že
• V současné době jsou dvě třídy ZŠK v karanténě (třetí a šestý ročník), včetně jednoho vyučujícího,
v některých případech došlo i k rozšíření na rodinné příslušníky.
• První záchyt byl zjištěn pomocí antigenního testování.
• Nepředpokládá změny ve způsobu výuky ve srovnání s loňským školním rokem.
• Technologie výuky na dálku zvládnuta, pro školní rok 2021/2022 pořízena další výpočetní technika.
ŠR konstatovala, že
• Podporuje pokračování stávajícího režimu testování všech pracovníků i žáků ZŠK, a to i přes právě
probíhající rozvolňování. Normální provoz předpokládá, že známe svůj zdravotní stav.
3. Mimoškolní aktivity: předpoklad konání a způsob organizace s ohledem na covid-19
J. Kopáčová informovala, že
• Všechny kroužky započaly v nezávazném režimu účasti pro děti, od příštího týdne pak závazně.
• Osvědčil se odchod z družiny pomocí systému s čipy, zvýšení bezpečnosti a zrychlení provozu.
• Veškeré adaptační, plavecké, lyžařské a další výlety a kurzy podle obvyklého harmonogramu.
• ZŠK sjednává podmínky zrušení zájezdů přímo ve smlouvách. Aktuálně vyjednává o podmínkách
pojištění pro storno zájezdů.
L. Alinčová informovala, že
• ZŠK se bude spolupodílet na rozsvěcení vánočního stromu (venkovní prostory).
• Ples ZŠK se pravděpodobně nebude konat z důvodu hygienických opatření (vnitřní prostory).
4. Investice: rozpočet pro rok 2021/2022
• Příprava dostavby nové tělocvičny: projekt je hotový a ÚMČ Kunratice zjišťuje stanoviska dotčených
orgánů, Magistrát hl. Prahy přislíbil částku 15 mil. Kč a další zdroje poskytne ÚMČ Kunratice.
• Stavební úpravy ve škole: šatna pro personál úklidu je dokončena; probíhá jednání o získání zdrojů
na opravu podlahy a osvětlení ve sportovní hale.
• Kapacita kolárny: je zpracovaná studie na rozšíření kapacity a požádáno o zařazení do programu,
dostavbu by měla budovat TSK.
• Regulace teploty: stínění venkovními roletami je kompletně hotové, částečně mechanicky a
elektronicky ovládané. ZŠK prověří možnost výstavby solární elektrárny na střeše stávající sportovní
haly, na střeše nové sportovní je předpokládána při výstavbě.
• Výpočetní technika: postupně probíhá výměna interaktivních tabulí a přechází z lampových na
laserové dataprojektory.
5. Podněty rodičů
• Venkovní sportoviště: sportoviště jsou zpřístupněna v době nájmu sportovní haly, tj. konání akcí a
přítomnosti technického personálu v areálu školy (součást podmínek financování sportovní haly).
Není určující, zda se jedná o všední dny nebo dny pracovního klidu. V situaci lockdown bude záležet
na míře opatření; při zákazu konání akcí ve vnitřních prostorách bude venkovní areál uzavřen.
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• Prostor před jídelnou: lavičky jsou před hlavním vstupem do ZŠK, prostor před jídelnou je příliš
malý, aby mohly být instalovány zde. Školní areál je oplocen, z důvodu bezpečnosti je zamčena i
branka před jídelnou.
• Cesta do školy ze Zeleného údolí: projektová dokumentace pro chodník a cyklostezku v šíři 2 metry
je hotová, bude navazovat na stávající cestu mezi Zeleným údolím a K Zeleným domkům (děti do 10
let mohou jezdit po chodníku, starší děti po silnici, bude instalováno dopravní značení), stavební
povolení je v řešení, výstavba bude zahájena pravděpodobně v březnu 2022.
• Doprava do školy v ranní špičce: dostavba cesty ze Zeleného údolí umožní přechod na cyklo.
• Školní klub: provizorní provoz zřejmě do konce září, ZŠK případně zajistí náhradní pracovní sílu.
• Ulice Za Parkem: jednosměrný provoz není možný, protože ulice Za Parkem slouží jako objízdná
trasa v případě uzavření Vídeňské ulice.
• Družina a čipy: čipy jsou jednorázové nevratné, poplatek 100 Kč za jeden čip (nákupní cena ZŠK).
V případě, že někteří rodiče nemají o čip zájem, mají možnost dohodnout pevný čas odchodu dětí
z družiny v 15 hodin bez čipu.
6. Volby Členů ŠR za zákonné zástupce žáků
V. Beran informoval, že Členové ŠR za pedagogy byli zvoleni na pedagogické radě 11. června 2021.
V. Beran navrhl, že vyhlásí volby Členů ŠR za zákonné zástupce žáků, kterým uplynulo volební období,
prostřednictvím webových stránek ZŠK a e-mailu rozeslaného ze systému Škola online všem zákonným
zástupcům žáků ZŠK, a to v následujícím harmonogramu:
• do 1. listopadu 2021 návrhy kandidátů na členství v ŠR,
• do 5. listopadu 2021 podání přihlášky kandidáty a ověření jejich kandidatury,
• do 8. listopadu 2021 zveřejnění kandidátů,
• dne 18. listopadu 2021 od 7:00 do 19:00 při informativním odpoledni ZŠK proběhne volba do ŠR,
• dne 18. listopadu 2021 od 19:00 proběhne sčítání hlasů a ověření správnosti voleb.
• ZŠK připraví volební seznamy a potvrdí převzetí volebních lístků
• Pravidla volby v případě více dětí na ZŠK zůstávají nezměněna.
ŠR jednohlasně schválila návrh V. Berana na vyhlášení voleb Členů ŠR za zákonné zástupce žáků.
7. Různé
Řád školní družiny a školního klubu v ZŠK
• J. Kopáčová navrhla doplnění Řádu školní družiny a školního klubu v ZŠK o body týkající se režimu
vydávání a používání čipů a čipového systému, a to v kontextu dnešního programu, bodu 5.
• ŠR jednohlasně schválila návrh doplnění Řádu školní družiny a školního klubu v ZŠK, a to s účinností
od 23. září 2021.

Jednání ŠR bylo ukončeno 22. září 2021 v 19:35.
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