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Vítejte v novém školním roce. Nově se pokusíme informovat všechny rodiče a přátele školy o důležitých informacích
ze školy prostřednictvím školního NEWSLETTERu. Budeme rádi, když nám pomůžete s jeho obsahem i vy. Prosím,
napište mi, jaké informace by se v zde měly objevovat. Pěkné čtení. Vít Beran (reditel@zskunratice.cz)
Organizační zajištění školního roku - Termíny prázdnin, ředitelských dní, akcí a projektů najdete ve ŠkoleOnLine a v
Kalendáriu. Organizační zajištění školního roku najdete na této stránce a na stránkách MŠMT ČR (ŠKOLNÍ ROK
2014/2015; ŠKOLNÍ ROK 2015/2016). U ředitelských dní nastala drobná změna. Z důvodu plánovaného vzdělávání
pedagogického sboru, celostátního setkání dětí v rámci projektu GLOBE GAMES a dostavby školy jsou ŘD plánovány
na: 11. května 2015, 29. května 2015 a 29. a 30. června 2015. Budeme končit školní rok o dva školní dny dříve 26.
června 2014.
Přístavba učeben a přístavba šaten - V roce 2004 nařídil hygienik hlavního města strnout školní pavilony, ve kterých
byl zjištěn azbest. Tím přišla ZŠ v Kunraticích jak o učebny, tak o tělocvičnu. Od roku 2006 se zahájila díky vedení
radnice dostavba školy. Když, v září 2007 byl slavnostně po dostavbě otevřen celý areál Základní školy Kunratice, byl
koncipován pro 18 kmenových tříd a 4 oddělení školní družiny. Škola měla tehdy 15 tříd a 330 žáků a po Kunraticích se
hovořilo o tom, že tak velkou školu městská část nepotřebuje. Dokonce soukromé gymnázium Altis chtělo pro svůj
rozvoj získat celý jeden pavilon. Bojoval jsem za to, aby školní areál nám zůstal celý. Školní rok 2014/2015 zahajujeme
s 24 třídami a cca 630 žáky. Školní družinu navštěvuje více jak 280 dětí v 10 odděleních. "Družinka" pro svou činnost
má jedinou samostatnou prostoru. Děti musí po dopoledním vyučování znovu do kmenových tříd. Každý rok nám počet
dětí narůstá o necelou padesátku. "Zahuštění" lidí ve škole je znát i v nově zrekonstruované školní jídelně, která byla
znovuotevřena po dostavbě a rozšíření v létě roku 2011. Vývoj počtu žáků ve škole si můžete prohlédnout ZDE. Držme
si palce, ať projekt vyjde. Jsme opravdu rádi, že zejména díky paní starostce Ing. arch. Ivaně Kabelové a její zástupkyni
Ing. Lence Alinčové zahajujeme další dostavbu školy. Děkujeme naší radnici za podporu rozvoje ZŠ Kunratice. Buďme
trpěliví. Přečtěte si článek paní zástupkyně starostky, Ing. Lenky Alinčové. Dostavba by mohla začít již 1. listopadu
2014. Celá dostavba školy na cílovou kapacitu 810 žáků (dnes má kapacitu 690 žáků) je koncipována tak, aby došlo k
co nejmenšímu zmenšení školní zahrady.
BULLETIN pro školní rok 2014/2015 jsme rozšířili o řadu informací, které se týkají
realizovaných projektů podporujících pedagogický rozvoj školy. V novém vydání se můžete
dozvědět vše důležité. Najdete zde všechny důležité kontakty, informace o školních
programech, termíny hlavních školních akcí a další důležité informace. Na titulní stránce
Vás vítá kunratický endemit, SLUNÉČKO KUNRATICKÉ. Endemit, respektive endemicky
se vyskytující organismus, je organismus, který vznikl a je rozšířen jen v určitém omezeném
území a nikde jinde se nevyskytuje. Již jste jej viděli v Kunraticích i vy? Pěkné čtení.
Využíváte elektronickou žákovskou knížku? RODIČE již máte zajištěn přístup do Školy OnLine? Denně je
aktualizován Kalendář Vašich dětí, můžete sledovat jejich průběžné hodnocení, docházku, ale i změny v rozvrhu hodin.
Snadno si přes Školu OnLine objednáte nebo odhlásíte obědy. Vaše děti, naši žáci mají přes Školu OnLine zadávány
v některých předmětech úkoly a pracovní listy. Přes Zprávy ve Škole OnLine rozesíláme i řadu důležitých informací.
Touto cestou snadno můžete komunikovat s učiteli Vašich dětí. Více informací najdete na portále Školy OnLine http://www.skolaonline.cz/Rodiczak/Prednosti.aspx. Přístupové údaje do naší školní aplikace získáte prostřednictvím
třídních učitelů od našeho IT technika Radka Ivanova. Požádejte třídní učitele a oni vše potřebné zařídí.
Škola bude mít narozeniny - 1.9.2015 oslavíme 80 let - Vážení rodiče, prarodiče, pamětníci … děvčata a chlapci.
Takové narozeniny se musí řádně oslavit a na oslavy je důležité se připravit. Prosíme všechny rodiče, prarodiče a další
pamětníky, prosím, pomozte nám. Rádi si v průběhu tohoto školního roku od Vás okopírujeme fotografie, vysvědčení
… Budeme moc rádi, když nám zapůjčíte své školní sešity, učebnice, kalamář … a třeba máte někde na půdě třeba
starou školní lavici. Vše co nám můžete nabídnout, prosím, směřujte na kancelář školy. Rád se s Vámi i se svými kolegy
dějepisci a výtvarníky setkám a i díky Vám připravíme se žáky ve škole výstavu a důstojné oslavy narozenin.
Děkujeme za podporu. Pěkný den. Vít Beran, ředitel školy za všechny ze ZŠ Kunratice

