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 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ  

 
 
 
 

 
 

Může se to zdát, jako by to bylo snad minulý týden, co byl první školní den. Uteklo to jako voda v řece. Byl to dobrý 
školní rok, plný učení, různých programů pro děti i nás dospělé ve škole. Opět jsme udělali krok v rozvoji školy a to 
zejména s podporou projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU. Tak jako tradičně Vás v posledním čísle Školního 
zpravodaje seznámíme s úspěchy našich žáků. 

Vít Beran, ředitel školy 
 

Pedagogická rada doporučila řediteli školy udělit ŘEDITELSKÉ POCHVALY 

3.B Chu Tommy ...    za 1. místo v celostátní soutěži Matematický klokan v kategorii 
Cvrček.  

3.C Babec Adam, Chaloupková Nikol, Koucký 
Martin, Kratochvílová Michaela, Kucherenko 
Rostyslav, Matějková Kateřina, Rozložníková  
Denisa, Svěcený Adam, Zelenka Jiří  

...    za 1. místo v celostátní soutěži Matematický klokan v kategorii 
Cvrček. 

5.A Osičková Sára ...    za úspěšnou reprezentaci školy v matematické olympiádě.  
...    za reprezentaci školy v klavírní soutěži Jarní petrklíč. 

5.B Koc Matyáš ...    za úspěšnou reprezentaci v matematické olympiádě. 

6.A Klimentová Dominika ...    za úspěšnou sportovní reprezentaci školy 2. místo v plavecké 
štafetě Open Gate. 

Skenářová Denisa ...    za mimořádně dobrou oborovou práci a skvělé studijní výsledky. 

6.B Kerzel Jan, Rogozová Lucie ...    za úspěšnou sportovní reprezentaci školy 2. místo v plavecké 
štafetě Open Gate. 

7.A Sehors Jakub, Szaková Veronika ...    za příkladné plnění žákovských povinností. 

Appollonio Lukáš, Davis Samuel  ...    za pomoc při organizaci mezinárodního projektu Edison. 

7.B Berdár Daniel ...    za vynikající studijní výsledky. 

Davis Sára ...    za pomoc při organizaci mezinárodního projektu Edison. 

Ivančík Ondřej, Šusta Lukáš ...    za úspěšnou sportovní reprezentaci školy 2. místo v plavecké 
štafetě Open Gate. 

Jouda Jan ...    za vynikající studijní výsledky. 
...    za úspěšnou sportovní reprezentaci školy 2. místo v plavecké 
štafetě Open Gate. 

Tradiční ohňostroj ukončil 
ZAHRADNÍ SLAVNOST AHOJ PO PRÁZDNINÁCH 

Spousta mravenčí práce, mnoho 
nápadů … několik měsíců příprav 
… a ZAHRADNÍ SLAVNOST byla 

opět vyvrcholením školního roku. 
Děkujeme, Renato Linhová, 

Kateřino Círová, rodiče, 
dobrovolníci … provozní 

zaměstnanci školy. Poděkování i 
zapojeným pedagogům, vedoucím 
zájmových útvarů … Slavnost si 

užívalo více jak 1200 návštěvníků, 
dětí, dospělých. Poděkování 

organizátorům.   
                    Vít Beran, ředitel školy  

Číslo 9.   Školní rok 2011/2012  29. června 2012 



ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ – č.9 – školní rok 2011/2012 – 29. červen 2012 

ZŠ KUNRATICE - 2 - 

Kotek Matouš, Kotek Ondřej, Vávrová 
Veronika 

...    za vynikající studijní výsledky a příkladné chování ke spolužákům. 

Langrová Nicole  ...    za reprezentaci třídy při školních akcích. 

Mastíková Klára  ...    za reprezentaci třídy,  práci v Ekoparlamentu a příkladné chování 
ke spolužákům. 

8.A Anderle Michael ...    za pomoc při organizaci mezinárodního projektu Edison. 

Gavrielovič Michaela, Hartová Natalie, 
Pavlasová Kristýna, Pavlasová Pavla, 
Šplíchalová Kristýna, Šindlerová Tereza 

...    za realizaci projektu při zvelebování školy. 

Hřebíček David ...    za aktivní pomoc při organizování sběrových dnů a jiných školních 
akcí. 

Novák David, Šindlerová Tereza,  ...    za úspěšnou sportovní reprezentaci školy 2. místo v plavecké 
štafetě Open Gate. 

Bui Xuan Hai, Lahoda Radek, Ludvík 
Martin, Mravec Matěj, Zumr Marián 

...    za úspěšnou reprezentaci školy v basketbalu. 

8.B Hroudová Veronika ...    za výsledky v matematické soutěži Klokan. 

Sedláčková Marie ...    za pomoc při organizaci mezinárodního projektu Edison. 

Diviš David ...    za úspěšnou reprezentaci školy v basketbalu. 

9.A Mikulec Martin  ...    za velmi aktivní práci ve funkci předsedy Školního Ekoparlamentu. 

9.B Hartová Magdalena ...    za úspěšnou sportovní reprezentaci školy 2. místo v plavecké 
štafetě Open Gate. 

Vodrušková Denisa ...    za svědomitý přístup ke studiu a výborné studijní výsledky. 

Bornus Bartolemiej ...    za úspěšnou reprezentaci školy v basketbalu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Třídní učitelé udělili POCHVALNÝ LIST žákům ve své třídě za … 

1.A 

Jaromír Blín … strážce všech pravidel a ideálů, za dobrou práci a kamarádské chování. 

Šárka Grulichová … trpělivost, skromnost, pečlivou práci po celý rok a kamarádské chování. 

Denis Mazur 
… dobrou práci po celý rok, skvělé matematické myšlení, zvídavost a jiskru v očích při každém 
novém poznání. 

1.B 
Matouš Bedrník … snahu, píli a pokrok v učení. 

Mariana Přibylová … kamarádský přístup a vzorné chování. 

Vojtěch Maňour … pokrok ve čtení a docílení čtenářského posunu. 

1.C 
Matyáš Bartaloš ... pomoc ostatním v matematice. 

Marek Vaňhara ... vzorné chování a podporu při dodržování pravidel. 

Kitty Nedvědová ... skromnost, pečlivost a kamarádské chování. 

2.A 
Rozálie Hrachovcová ... organizaci sbírky školních potřeb pro děti v Gambii. 

Marek Sudík ... vzorné chování a kamarádský přístup. 

Dominika Nová ... vzorné chování a trvale výborné školní výsledky. 

2.B 
Jana Klembarová ... vzorné chování a ochotu kdykoliv pomoci spolužákům. 

Simona Šimková ... vzorné chování a ochotu kdykoliv pomoci spolužákům. 

Jan Šíp ... pokrok ve čtení, kterého dosáhl během školního roku. 

2.C 
Matouš Svoboda ... výbornou práci po celý školní rok, skvělý všeobecný přehled, zvídavost a kamarádské chování. 

Tere... Lahodná ... výbornou práci po celý školní rok a velkou změnu v chování. 

Nino Gnoth ... výbornou práci po celý školní rok, skromnost, pečlivost a kamarádské chování. 

3.A Pavel Kovanic ... výbornou práci po celý školní rok, pečlivost a kamarádské chování. 
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Viktorie Benešová ... výbornou práci po celý školní rok, pečlivost a kamarádské chování. 

Hana Stehlíková ... výbornou práci po celý školní rok, pečlivost a kamarádské chování. 

3.B 

Tony-Bach Thanh 
Nguyen 

... příkladné chování, snahu, píli, ochotu a otevřenost. 

Kateřina Pšeničková ... pokroky v učení, obdivuhodnou píli a snahu. 

Karolína Dutčaková ... výborné školní výsledky, příkladnou píli a pečlivost. 

3.C 
Linda Tranová ... vzorné chování, svědomitost a odpovědnost. 

Ladislav Koubek ... aktivitu pečlivost a odpovědnost. 

Kristýna Ranglová ... svědomitost, pečlivost a aktivitu. 

4.A 
Denisa Kulhánková ... obětavost a kamarádský přístup ke spolužákům. 

Lukáš Blatský ... obětavost a kamarádský přístup ke spolužákům. 

Klára Kubelková ... příkladný přístup ke školním povinnostem. 

4.B 
Matyáš Ondrík ... kamarádský přístup a ochotu vždy pomoci ostatním. 

Barbora Babiánková ... vzornou přípravu, příkladnou práci v hodinách. 

Radim Král ... vzornou přípravu a ochotu pomoci ostatním. 

4.C 
Anna Blažková ... příkladný přístup ke školním povinnostem. 

Anička Trinh ... vzornou přípravu , ochotu pomoci ostatním. 

Eliška Vydrová ... kamarádský přístup ke spolužákům. 

5.A 
Marek Motyka ... vynikající práci v Ekoparlamentu a výborné studijní výsledky. 

Martin Šnobr ... výborné studijní výsledky, kamarádství a předsednictví třídy. 

Filip Hrášek ... obětavou pomoc na škole v přírodě. 

5.B 
František Lukeš … šiřitelství dobré nálady. 

Petr Zástava ... kamarádský postoj ke spolužákům. 

Veronika Malcová ... práci pro třídu. 

6.A 
Denisa Sklenářová ... přátelský přístup ke spolužákům a příkladné studijní výsledky. 

Václav Černý ... přátelský přístup ke spolužákům a příkladné studijní výsledky. 

Simona Zelenková ... přátelský přístup ke spolužákům a příkladné studijní výsledky. 

6.B 
Jakub Čermák ... zodpovědný přístup ke školní práci. 

Adéla Jindrová ... zodpovědný přístup ke školní práci. 

Matěj Vaněk ... zodpovědný přístup ke školní práci. 

7.A 

Veronika Szaková Je příkladem pro třídu, vždy nápomocná, zodpovědná a ochotná. 

Jakub Sehors ... ochotu pomoci, vstřícnost, schopnost a spolehlivost. 

Tomáš Adámek ... velké zlepšení v chování a prospěchu. 

7.B 

Veronika Vávrová ... výborné studijní výsledky a příkladné chování ke spolužákům. 

Ondřej Kotek ... výborné studijní výsledky a příkladné chování ke spolužákům. 

Klára Mastíková ... reprezentaci třídy, práci v Ekoparlamentu a příkladné chování ke všem svým spolužákům. 

8.A 

Tere... Šindlerová ... příkladnou pomoc při výzdobě školy. 

David Hřebíček ... aktivní činnost při sběru papíru. 

Pavla Pavlasová ... příkladný přístup ke studiu. 

8.B 

Jan Janeček ... výrazný pokrok ve studijních výsledcích. 

Adam Jančík ... přátelský přístup ke svým spolužákům. 

David Jakeš ... výrazný pokrok ve studijních výsledcích. 

9.A 

Lucie Bucharová 
... velmi svědomitý přístup k plnění žákovských povinností a ... vstřícnost a ochotu pomáhat 
třídnímu učiteli při organizování třídních a školních akcí. 

Muris Begič 
... výrazné zlepšení vystupování, sebehodnocení, ... příkladné plnění žákovských povinností a 
... svědomité plnění povinností žákovské služby. 

Eliška Rytířová 
... vstřícné jednání a ... ochotu pomáhat třídnímu učiteli a spolužákům při organizování třídních 
a školních akcí, ... svědomitý přístup k plnění žákovských povinností. 

9.B 

Adam Ditrich 
... mimořádně příkladný a kamarádský přístup ke spolužákům a snahu o konstruktivní řešení 
problémů ve třídě. 

Bartoloniej Bornus 
... svědomitý přístup ke studiu a plnění školních povinností i přes to, že čeština není jeho 
mateřský jazyk. 

Magdalena Hartová 
... nadstandartní práci na školním výtvarném projektu "Světadíly" a další umělecké aktivity nad 
rámec výuky. 
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Všichni žáci prvních tříd – I.A, I.B i I.C – byli PASOVÁNI NA ČTENÁŘE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci pátých tříd na závěr školního roku obhájili své BAKALÁŘSKÉ PRÁCE a mohou před jménem používat školní 
akademický titul „Bakalář z Kunratic“ ve zkratce BrK. Jsou to z … 
 

5.A  
Daniel Bartoš, Anna Fröhlichová, Filip 
Hrášek, Michaela Chlebcová, Terezie 
Kubínová, Anh Le Duy, Martin Lukeš, 
František Melichar, Barbora Mlchová, Šimon 
Otruba, Kateřina Sládková, Martin Šnobr, 
Dominik Dvořák, Karel Hoch, Denisa Šídlová, 
Sára Osičková, Tung Kubíni Hong, Marek 
Motyka, Matouš Kadleček, Tereza Čapková, 
Richard Kühnel a Jan Rytíř. 
 
5.B 
Oliver Barger, Radek Doubravský, Sebastien 
Gospič, David Chrudimský, Michal Kodad, 
Ondřej Kučera, Ondřej Štecher, Tomáš 
Zeithaml, Bo Zhang, Aneta Harenčáková, 
Eliška Hrušková, Petra Hýblerová, Valerie 
Knesplová, Veronika Krejčová, Veronika 
Malcová, Lucie Joudová, Petr Zástava, 
Magdaléna Dolejšová, Filip Bečvář, Michal 
Pukančík, Vít Chmelíček, Klára Jičínská, Alexandr Vorobiev, Matyáš Koc a František Lukeš. 
 

Žáci devátých tříd obhajovali MAGISTERSKÉ PRÁCE.  
 

Na Zahradní slavnosti akademický titul „Magistr z Kunratic“ ve zkratce MrK. byl předán … 
 

V oboru Abeceda podnikání pod vedením Ing. Bc. Petry Jelínkové, Mgr. Markéty Novákové 
a Mgr. Pavlíny Rosické: 

 Magdalena Hartová z IX.B za práci U Tlapičky   
 Martina Marešová z IX.A za práci Firma Boomerang 
 Eliška Rytířová z IX.A za práci Firma Chocolatier chocolat s.r.o. 

 

V oboru Koloběžky a vodopády pod vedením Mgr. Martina Suchánka a Lindy 
Tagwerkerové: 

 Jan Matyáš z IX.A za práci Ferraty 
 

V oboru Praha svědkové dávných časů pod vedením Mgr. Bc. Michala Střítezského: 
 Muris Begič z IX.A za práci Stopa světových osobností v Praze 

 

V oboru S.P.O.R.T. pod vedením Mgr. Ivany Pařízkové a Mgr. Martina Skývy: 
 Adam Dittrich z IX.B za práci Vytrvalostní běh a Emil Zátopek 
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 Karolina Wernischová z IX.A za práci Český volejbal 
 

V oboru Vzduch je naše moře pod vedením Mgr. Jana Mazůrka, Mgr. Věry Nedvědové: 
 Martin Mikulec z IX.A za práci Vývoj stíhacích letounů 
 Jakub Mirwald z IX.A za práci 11.9.01 
 Dominik Pavlík z IX.A za práci Mechanika letadel 
 Denisa Vondrušková z IX.B za práci Život letušky 

 

V oboru Žijeme spolu pod vedením Mgr. Evy Hilčerové, Mgr. Terezy Beránkové: 
 Martina Císařová z IX.A za práci Zvířata v cirkusech 
 Jitka Harantová z IX.A za práci Nemoci koní 
 Gabriela Hýžová z IX.B za práci Ohrožená zvířata ve světě 
 Markéta Malá z IX.A za práci Zvířata v ZOO 
 Jan Weinfurt z IX.A za práci Trénink zvířat 

 

Čestné uznání za svou práci získali z … 
 

IX.A 
Lucie Bucharová, Filip Jindra, Martina Jirounková, Hang 
Tranová a Jakub Vinecký 
 
 

IX.B  
Bartolomiej Bornus, Monika Hovorková, Martin Koranda, 
Taras Makhachek, Boris Němec, Patrik Rejhons, Veronika 
Řebíčková, Jan Smolík a Marie Suchánková 

 
 

 ASISTENT PEDAGOGA PRO PRVNÍ TŘÍDY 
 

 

Výsledky ankety o zřízení funkce asistenta pedagogů v prvních třídách  

Vážení rodiče, příznivci školy, 
díky podpoře Nadace KELLNER FAMILY FOUDATION a projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU, máme již dvouleté 

výborné zkušenosti s prací pedagogických asistentů v naší škole. Na schůzce rodičů budoucích prvňáčků jsme Vám představili 
model zapojení asistenta do výuky v prvních třídách. Tento model bude částečně podporován nadací a z ankety je již nyní jasné, že 
Vaše spoluúčast tento model umožní. Chceme zdůraznit, že rozhodnutí přispět je na zvážení každé rodiny a jejich finančních 
možností. Vážíme si každé podpory. Své děti, třídu, kterou navštěvují, školu je možné podpořit nejen finančně.  

Dovolte Vás seznámit s výsledkem ankety: 
Ankety se zúčastnili rodiče všech 

budoucích prvňáčků – 87 rodičů.  
Z ankety vyplývá, že díky Vám rodiče, 

můžeme funkci asistenta pedagoga (na celý 
úvazek) do prvních tříd zavést. 

 

Děkujeme.  
Vít Beran, ředitel školy 
Olga Králová, zástupkyně ředitele školy 

 

Vaše dary bude shromažďovat a nad jejich 
použitím bude dohlížet o.s. PATRON. Všem 

dárcům bude vystavena darovací smlouva. Další 
informace získáte u zástupců Občanského sdružení 
PATRON při ZŠ Kunratice, paní Kateřiny Círové (e-

mail: cirova.katerina@gmail.com, nebo pana Oty 
Potluky, e-mail: oto.potluka@gmail.com). 

Děkujeme. 
 

mailto:cirova.katerina@gmail.com
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ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ - Číslo: 9. –  29. ČERVEN 2012 

Zpravodaj pro vás připravili: Ing. Bc. Vít Beran, Mgr. Jitka Kopáčová, MgA. Olga Králová 
Základní škola Kunratice, Předškolní 420, Praha 4 Kunratice 148 00, ředitelna: 261097212; školní jídelna: 261097258; 

 
 
 

 Příprava rozvrhu pro nový školní rok  
 

V novém školním roce nám přibude nová školní 
třída. Z tohoto důvodu a s podporou Městské části Praha 
Kunratice dojde k úpravě dvou odborných učeben na 
kmenové třídy. Přijdeme o učebnu výpočetní techniky – 
VT2, kterou nahradíme mobilní učebnou. Dále 
přesuneme stávající keramickou dílnu a dílnu do prostoru 
současného kabinetu paní psycholožky a kabinetu 
výtvarné výchovy. V rámci stěhování bude nově paní 
psycholožka přestěhována do současné kanceláře 
Střediska volného času a vedoucí Střediska volného času 
se bude stěhovat do historické budovy školy. V chodbách 
historické budovy vybudujeme nové kanceláře. 

Od září bude ve škole o padesát žáků více oproti 
tomuto školnímu roku (cca 575 žáků) a počet tříd se zvýší 

o jednu – na 23 kmenových tříd. Prostorové omezení nás bude výrazně limitovat při stavbě rozvrhu. Proto je důležité, aby se 
všichni žáci přihlásili na nepovinné a volitelné předměty první školní dny, kdy budeme sestavovat rozvrh hodin. Na 
samostatných přihláškách si děti s rodičovskou pomocí vyplní svůj závazný zájem pro nový školní rok. Závazně se budete 
moci přihlásit prostřednictvím třídních učitelů 4. září 2012.  

 Z čeho budete vybírat: 
 

Nabídka pro 1. -9. třídu – nepovinné předměty:  
 Pěvecký sbor Větrník 
 Zdravotní tělesná výchova 
 Školní časopis 

Nabídka pro 5. -9. třídu – nepovinné předměty:  
 Konverzace v anglickém jazyce 
 Konverzace v anglickém jazyce – projekt Od břehů 

moře až po vrcholky hor (projekt je spojen s pobytem dětí v 
Dánsku a s recipročním pobytem dánských dětí v ČR) 

 Seminář z českého jazyka 
 Seminář z matematiky 

Nabídka pro 3. -9. třídu - zapojení do řízení školy:  
 EKOPARLAMENT 

Nabídka pro 6. ročník – volitelné předměty:  
 Německý jazyk nebo skupina cvičení (cvičení z ČJ, z 

matematiky, z anglického jazyka)  
 Poznámka: u žáků sedmých, osmých a devátých 

ročníků je tato volba již uzavřena od šestého ročníku – 
pokračují do vyššího ročníku ve skupině, do které jsou 
zařazeni.  
Nabídka pro 8. a 9. ročník – volitelné předměty: 
-žáci 8. tříd volí jeden předmět; 
-žáci 9. tříd volí dva různé předměty. 

 Estetický seminář 
 Programování 
 Přírodovědný seminář  
 Sportovní hry 

Třídní učitelé budou určitě s žáky jejich volbu konzultovat, představí jim jednotlivé předměty. Bylo by vhodné, aby si 
např. ti, kteří chtějí jít studovat na víceletá, či čtyřletá gymnázia, uvědomili, že jsou právě pro ně určeny nepovinné 
předměty Konverzace v anglickém jazyce, Seminář z českého jazyka a Seminář z matematiky. Tato volba by měla 
rozšířit počet hodin učebního plánu a tedy i prohloubit jejich znalosti a dovednosti. Ve škole nebudeme otvírat přípravné kurzy 
k přijímacímu řízení na střední školy. Jsme přesvědčeni, že tyto nahrazují volitelné či nepovinné předměty.  

 

ZÁVĚREM 
 

Z prázdninového batohu mám rád písničku, ve které se zpívá … 
Vždyť přece „puťák“ je cestou za Sluncem 
a Slunce tak krásné je. 
Tam na vrcholu hory blízko je, 
Mě neodradí žádná bestie! 
 

Príma prázdniny, žádné nemoci a zlomené nohy a 3. září 2012 začne nový školní rok. 
 

Vít Beran 
ředitel školy 


