
Zápis ze zasedání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne  

               16. 11. 2022 

Přítomní:  K. Linková, J. Kokeš, K. Talichová, P. Žebráková 

 

Hosté:  L. Alinčová, P. Hilmarová, A. Hozmanová-ředitelka MŠ, V. Beran-ředitel ZŠ 

 

Omluveni: V. Doležilová, T. Červinka, K. Klímová 

 

Starostka MČ Praha-Kunratice Lenka Alinčová před začátkem jednání představila 

předsedkyni komise Kateřinu Linkovou a poté všechny členy komise. Na jednání byli 

přizváni i ředitelé MŠ a ZŠ. K. Linková vyzvala L. Alinčovou, aby seznámila přítomné 

s aktuální situací v MŠ a ZŠ Kunratice. 

 

MŠ Kunratice 

L. Alinčová  informovala o výsledku šetření ČŠI, která vyhodnotila MŠ jako velmi 

kvalitní a jediné doporučení k vylepšení MŠ se týkalo posilování počítačové 

vybavenosti, což MŠ v rámci finančních možností realizovala. Nyní bude optickým 

kabelem propojena stará budova MŠ s detašovaným pracovištěm nad školní jídelnou. 

Dále sdělila přítomným, že MČ si nechala zpracovat energetickou studii, která by měla 

být návodem, jak hospodárně nakládat s energiemi a jakým způsobem je ušetřit. Audit 

doporučil v MŠ vyměnit okna v hlavní budově, zateplit ji a pořídit na střechu FVE. 

V návrhu rozpočtu MČ na rok 2022 jsou na zpracování projektové dokumentace 

navrženy 2 miliony korun. MČ bude sledovat vypsání možných dotací. L. Alinčová 

seznámila přítomné s konceptem rozvoje mateřského školství v MČ. Nová MŠ by 

v budoucnosti měla vzniknout na pozemku ve vlastnictví HMP pod kolejemi VŠE. 

Pí Hozmanová s K. Linkovou a P. Žebrákovou velmi pozitivně hodnotily fungování 

dětské skupiny v Golčově ulici pro připravenost dětí pro docházku do MŠ. 

 

ZŠ Kunratice 

L. Alinčová společně s ředitelem ZŠ informovali o stavebních úpravách, které 

v průběhu léta na základě dotace MČ proběhly ve sportovní hale, tedy výměna světel za 

LED osvětlení a výměna povrchu. L. Alinčová sdělila, že ve škole nyní nejsou 

plánovány žádné investice a celé úsilí je směrováno na získání finančních prostředků na 

dostavbu nové sportovní haly. Zatím hl. m. Praha účelově poslalo na tuto akci 25 

milionů, ale stavbu není možné realizovat, dokud nebudou k dispozici peníze na celou 

stavbu. Zatím bylo požádáno o stavební povolení a někteří obyvatelé z Vavákovy ulice 

podali proti záměru nové sportovní haly námitky. Pan ředitel sdělil, že ZŠ čerpá 

Rezervní fond a financuje z něj postupnou výměnu žárovek ve všech budovách na LED 

osvětlení. 

V souvislosti s problémem hraniční kapacity kunratické ZŠ L. Alinčová seznámila 

přítomné s konceptem rozvoje základního školství v MČ Šeberov, Libuš a Kunratice, 

kdy je potřeba plánovat nová školská zařízení společně. V MČ Šeberov se staví nová 

škola, ale zatím pouze 14 tříd, takže nedostatek míst ve třídách v Kunraticích tato škola 

nyní nevyřeší. Jedna 27mi třídní škola by měla vzniknout v Libuši při ul. Obrataňská a 

druhá u budoucího metra DEPO Písnice.  

Proběhla diskuze k počtu žáků ve třídách a k začlenění ukrajinských dětí do vzdělávání 

ve všech vzdělávacích institucích v Kunraticích obecně. Kunratická škola je svojí 

velikostí nadprůměrná, a i přesto jsou její kapacity využity na maximum. L. Alinčová 



sdělila, že Magistrát zpracoval studii potřeb kapacit nových škol a školek, ze které 

vyplynulo, že největší problém mají malé městské části na okraji Prahy, kde je velký 

stavební rozvoj a přetlak dětí i ze středočeského kraje. Problémem je také tzv. školní 

turistika, kdy rodiče přehlašují trvalé bydliště dětí do Kunratic – proti tomu však dle 

zákona MČ nic dělat nemůže. 

 

Sport 

Rekonstrukce malého fotbalového hřiště v Zeleném údolí bude příští rok dokončena 

pokládkou posledních pruhů umělého povrchu. V návrhu rozpočtu na r. 2023 je 

počítáno s 30 miliony na výstavbu nové budovy zázemí fotbalu včetně nové tělocvičny 

v patře. Předpokládaná doba zahájení výstavby je léto r. 2023. Veškeré dotace MČ do 

sportovních spolků zůstávají v limitu roku 2022. 

 

Kultura 

K. Linková sdělila, že plánovaná zahradní učebna v zámeckém parku by měla být 

dokončena montáží dřevěného obložení do konce tohoto roku. Finanční prostředky na 

to spolek Kunratice žijou získal z dotace. Zatím MČ Praha-Kunratice zafinancovala a 

nechala opravit betonový půlkruh. P. Hilmarová podala informaci o navýšení rozpočtu 

za tisk KZ pro rok 2023, za výlety pro seniory a o připravovaných kulturních akcích 

pořádaných MČ. Plán je přílohou zápisu. 

 

Členové komise se dohodli, že komise bude zasedat pravidelně každé třetí pondělí 

v měsíci od 17,00 hod vyjma prosince t. r., kdy bude zasedat Zastupitelstvo MČ Praha-

Kunratice. 

 

 

 

Příští zasedání komise se bude konat v pondělí 16. 1. 2023 od 17,00 hodin v budově 

ÚMČ. 

 

Zapsala: Lucie Nejedlá 

 

 

 

 

 
 


