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Na textech spolupracovali: Vít Beran, Tereza Hrušková, Renáta Linhová, Anna Nová, Kateřina Pospíšilová, Martin Suchánek.

Třetí NEWSLETTER nabízí k pročtení VÝROČNÍ ZPRAVU ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Výroční zpráva dostala
novou podobu, i když se řídí povinnou osnovou, kterou pro všechny pražské školy nařizuje magistrát.
Paní starostko, děkujeme. 6. listopad 2014 byl dnem, kdy jsme ve všem tom každodenním shonu, se na malou chvíli
přibrzdit. Tento den jsme měli možnost poděkovat, ke konci jejího šestnáctiletého působení ve vedení kunratické
radnice, paní starostce, Ing. arch. Ivaně Kabelové. ZŠ Kunratice je i díky její urbanistické invenci a starostenské
pracovitosti a odpovědnosti školou, kterou nám jiní mohou závidět. Děkujeme, paní starostko. Děti a dospěláci ZŠ
Kunratice. Program setkání s paní starostkou skvěle doplnili svým vystoupením zpěváčci Pěveckého sboru Větrník pod
vedením Gabriely Handrychové a Michaely Havelkové.
Velikým přáním našich biologů bylo vybudovat pro badatelské aktivity Květnou louku a hmyzí
domečky. Na konci školního roku jsme objevili grant NADACE PARTNERSTVÍ. Grant, jehož cílem byla
podpora tvorby přírodních zahrad a kvetoucích záhonů v zastavěných oblastech, získalo 12 projektů a náš
byl mezi nimi. Díky odborné spolupráci s paní Ing. Kateřinou Pospíšilovou (Greencat, zahradní a krajinná tvorba), maminkou jednoho z
našich žáků, tak vznikl projekt: Využití části školní zahrady k environmentální výchově a k podpoře množství a různorodosti hmyzu a
drobných živočichů na školní zahradě.
Se ZELENÝMI PROGRAMY v naší kole souvisí i SBĚR STARÉHO PAPÍRU. Další sběr začíná již toto úterý 11.11.2014. Sběr můžete
nosit do čtvrtka. Třídy vyděláváte si sběrem i do svého třídního fondu. Víte to?
S velikou DÝNÍ byla ve škole legrace! Víte, kolik vážila dýně před vchodem do školní družiny? Tuto velikou dýni si zkusilo odhadnout
váhově celkem 300 tipujících. Do sešitu měl možnost napsat svůj odhad každý, kdo si troufl. Dosti divoké odhady od 3 kg do 1000 kg ale
i dosti blížící se skutečné váze. Tu jsme zjistili na váze ve školní jídelně a byla 62,5kg. Vítěze odměna neminula!
Znovu připomínáme a zveme děti, mládež i dospělé na JARNÍ PRÁZDNINY 2015 DO FLACHAU. Tentokrát jedeme od 22. do 28.
února 2015 RAKOUSKÉHO FLACHAU. Po roce vás opět oslovujeme a věříme, že tak jako každý rok nás pojede plný autobus. Zveme
děti, mládež, ale třeba i celé rodiny. Vždy s námi jede i některá babička či dědeček. Tedy Jarní tábor je pro všechny. Čeká nás 6 dní
lyžování a snowboardování, zájemci si mohou vzít i běžky a občas půjdeme i pěšky. Nové místo — nové středisko slibuje skvělou lyžovačku
a věříme, že další padesátka účastníků bude nadšená. Tradičně se účastní lyžaři, děti od první třídy, mládež, dospělí, dokonce i babičky a
dědečkové ba i celé rodiny. Pojeďte s námi na jarní prázdniny!
VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY - 11. PROSINCE 2014 - proběhne volba ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
NEZLETILÝCH ŽÁKŮ. Volby budou probíhat v době třídních schůzek. Hledáme nové členy Školské rady. Harmonogram voleb: do
16.11. 2014 – z důvodu víkendu a státního svátku bude příjem návrhů kandidátů uzavřen v úterý 18.11.2014. Oslovení kandidáti a kandidáti
zájemci o práci ve Školské radě své přihlášky ke kandidatuře mohou odevzdávat do 23.11.2014, respektive do pondělí 24.11.2014. Dne
25.11. 2014 budou kandidáti představeni na webových stránkách školy. Dne 11.12.2014 proběhnou VOLBY v rámci třídních schůzek.
Dostavba školy ZAHÁJENA! Od 1. listopadu 2014 začala vítězná firma KONSTRUKTIS a.s. dostavbu dvou učeben a kabinetu
v prostoru nad Školním klubem. Ten jsme museli do cca dubna 2015 umístit do historické budovy. V průběhu stavby nás čekají různá
provozní omezení a zvýšená prašnost v prostoru staveniště a dotčených prostor. Těšíme se, že nové učebny brzy otevřeme.
Děkujeme za podporu. Pěkný den. Vít Beran, ředitel školy za všechny ze ZŠ Kunratice

