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MČ Praha Kunratice

Děkujeme za pomoc,
spolupráci a podporu!

FBC START98 PRAHA
www.start-nusle.cz

CEDU – O.S. Gemini
www.cedu.cz

DDM Praha 10 – DŮM UM
www.dumum.cz

O.S. Projekt Odyssea
www.odyssea.cz

PATRON o.s.
www.zskunratice.cz/rodice/
patron-sdruzeni-rodicu

Tereza
www.terezanet.cz

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
www.fraus.cz

MŠMT
www.msmt.cz

Alternativ CZ s.r.o.
www.alter-nativ.cz

ESF
www.esfcr.cz

Kritické myšlení
www.kritickemysleni.cz

S.O.S. DEKORACE
www.dekorace-sos.cz

Hl. M. Praha

The Kellner Family Foundation
Jako jedni z prvních jsme se zapojili do projektu
„Pomáháme školám k úspěchu”
www.pomahameskolam.cz

UK Pedagogická fakulta
Jsme Fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze,
Pedagogické fakulty. Spolupracujeme s vysokými
školami vzdělávajícími budoucí učitele
www.pedf.cuni.cz

Zdravá škola
Základní škola Kunratice je zařazena v síti škol
programu Státního zdravotního ústavu
www.nszm.cz
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Pragoelast s.r.o.
www.pragoelast.cz

Pilot Media
www.pilotmedia.cz

S.E.N. Marketing
www.sen-marketing.cz

DSGNRZ Graphic studio
www.dsgnrz.cz

Blažek Praha a.s.
www.blazek.cz

Cambridge University Press
www.cambridge.org

VIP Kariéra
www.vip.nuov.cz

Aktivnidovolena.cz – www.aktivnidovolena.cz
Alltraining.cz – www.alltraining.cz
AV MEDIA – www.avmedia.cz
CK Růžový panter, s.r.o. – www.ckpanter.cz
Hewllett-Packard – www.hp.com
INTEL – www.intel.com
Jiva Jirák – www.jiva.cz
KB a.s. – www.kb.cz
MEDIAKOM – www.mediakom.cz
MICROSOFT – www.microsoft.com
PAPÍRNICTVÍ A HRAČKY NIKI
www.papirnictviniki.cz
PRE – www.pre.cz
Průmstav, a.s. – www.prumstav.cz
ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ FRANTIŠEK DOLEJŠ
www.reznictvidolejs.cz
Růže Kunratice – www.ruze-kunratice.cz
SANTAL s.r.o. – www.santal.cz
SVP solar, s.r.o. – www.svp-solar.cz
VAŠITRUHLAŘI.cz – www.vasitruhlari.cz
VDC – www.vdc.cz
VUP – www.vuppraha.cz
Železný – www.zelezny.cz

Dále děkujeme za podporu:
AG FOODS Group a.s., Pegas - velkoobchod potravin, Alice Škvárová,
Alltoys s.r.o., AMBULANCE MEDITRANS s.r.o., Apema s.r.o., Apolloniová
Hana, Bala - nápoje, Brigita Waning, Cid Agricola s.r.o., Cukrárna
Polanecká, Drogerie Kocourková, firma Chudárek, Fly for Fun,
Gavrilovičová Kateřina, HABAKUK, Hamé s.r.o., Jana Svocáková, Jiří
Hart, Kunratická stodola, Květinka Kunratice, Květinářství Pálková,
Lekárna Cedr Jesenice, Magic Castle Kunratice, MARANATHA o.s., Marie
Koubková, MAZIA Matrina Žiaková, MC Dům pro motýlky, MŠ Kindergarten, Neškudlová Gabriela, Petra Horáková, ProLogis s.r.o., SK Krč Praha
- EAGLES, www.4baby.cz, www.detskydum.cz, www.o2.cz

Děkujeme za podporu a pomoc všem rodičům jako
i novému rodičovskému portálu rodiče vítání
www.rodicevitani.cz

Základní škola Kunratice
Praha 4, Předškolní 420
Zkrácený název : Základní škola Kunratice
Adresa: Předškolní 420/5
148 00 Praha 4 – Kunratice
IČO: 62931377
Bankovní účet: KB a.s. Praha Kunratice
č.ú.: 35-8912990277/ 0100
Zřizovatel:
Městská část Praha – Kunratice, K Libuši 7, 148 23cPraha 4
Webová stránka: www.zskunratice.cz
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ZŠ Kunratice - dobrá adresa
To, že máme ve škole dobře nakročeno,
potvrzuje fakt, že se zvyšuje počet žáků
ve škole. K nárůstu počtu žáků nedochází
jen díky velkému zájmu o první třídy, ale
i díky přibývání dětí v ostatních ročnících.
Jsme rádi, že například žáci, kteří odchází
na víceletá gymnázia z pátých tříd, jsou
ve větším počtu nahrazeni zájemci z okolních škol. Do prvních tříd však nastupují
především děti z Kunratic. Zájem o školu
je i výborným vysvědčením pro všechny
učitele, vedení školy a všechny, kteří se
o děti starají ve volném čase či školní
jídelně. Proměna školy – ZMĚNA - je proces
a na ten je potřeba čas. Ještě nám vše nejde
tak, jak si představujeme. Jsme však rádi, že
kladně hodnotí práci školy i Česká školní inspekce. Zpráva z institucionální kontroly ČŠI
je k pročtení na stránkách ČŠI (www.csicr.cz)
a její text jsme umístili i na web školy
(www.zskunratice.cz).
Ve škole se zvyšuje počet žáků. Z 15 tříd
s 337 žáky ve školním roce 2006/2007 zahajujeme školní rok 2012/2013 s 23 třídami
a s počtem 580 žáků. O škole se můžete informovat na ředitelství školy.

Školní kurikulum
Řídíme se zásadami programu SZU Praha „Škola podporující zdraví“. Filozofie programu
považuje zdraví za podmínku umožňující udržitelnost hodnotného života. Koncepce je
obsažena ve třech pilířích:
OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ (OP): nabízíme komunitní vzdělávání, programy pro volný čas, diskuze o dění ve škole, řešení problémů na úrovni samosprávné demokracie;
ZDRAVÉ UČENÍ (ZU): realizujeme skrze smysluplné stanovení cílů, aktivní zapojení žáků,
nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodnou evokaci a motivaci, tvorbu školního
vzdělávacího programu, rozvíjení klíčových kompetencí, vyhledávání mezipředmětových
vztahů, kooperaci, efektivní učení, evaluační nástroje, individualizaci a respektování osobního maxima dítěte, motivující hodnocení;
POHODA PROSTŘEDÍ (PP): školní prostory, lidé a jejich vztahy, společná činnost, komunikace, kooperace, relaxační aktivity, klima, efektivní organizace jsou pro nás důležité.
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Naše vize
Chceme být školou, ve které …
… nabízíme vysokou kvalitu vzdělávání, uplatňujeme individuální přístup, a tak
umožňujeme úspěšnost v životě každého člověka a dosažení jeho osobního maxima
(ZU)
… se podporuje rozvoj, předávají se kompetence, očekává se zodpovědnost a je
oceňována kvalitní práce (ZU)
… se respektují jasná předem společně vytvořená pravidla a sdílené hodnoty
(PP, ZU)
… fungují vyvážené, spokojené vztahy a uplatňují se otevřené způsoby komunikace
(PP, ZU)
… je podporována týmová práce (PP, ZU)
… jsou nastaveny kvalitní pracovní podmínky a dodržují se zásady psychohygieny
(PP, ZU)
… se podporuje pozitivní přístup ke vzdělávání a vnitřní motivaci všech
zúčastněných (ZU)
… jsou zaměstnanci školy díky svým kvalitám společností uznáváni a respektováni
(PP, OP)
… je zřejmá její transparentnost a otevřenost, ve které existují dobré vztahy mezi
všemi partnery ve vzdělávání a myslí i na komunitní projekty (OP)
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Na cestě …
Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji.
Co si vyzkouším, tomu rozumím.

Není to tím, že jsem chytřejší, ale tím, že se problémy
zabývám déle.

Kung Fu Tzu

Albert Einstein

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům
u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy
nejdou.
Jan Amos Komenský

Nejlepší učitel dětem nic neprozrazuje, odpovědnost
za chybu nechává na nich, je jim ale skutečným
partnerem.
Milan Hejný

Každé dítě musí zažít radost z poznání.
Milan Hejný

6
ZSK_Bulletin_2012.indd 6

8/27/2012 12:52:54 PM

Mluvit pravdu má neobyčejné výhody, člověk si
nemusí pamatovat, co kdy řekl.

Poznání nepřichází zvenčí, od učitele či učebnice,
dopracovat se k němu musí každý sám.

Maurice Chevalier

Milan Hejný

Chceš-li se mnou diskutovat, přesně vysvětli
pojmy.
Voltaire

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost však znamená stávat se
hlupákem.
Jan Amos Komenský

Nikdy se nebojte říct: Tomu nerozumím!
Steve Rivkin

Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho,
kdo neumí číst.
Carlo Goldoni

Sloupečky úloh nejsou o poznání, ale o stereotypním, nudném nácviku - který nikam
nevede.
Milan Hejný

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.
Dalajlama
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ŠKOLNÍ ŘÁD
Práva a povinnosti žáků

6)

Chraň svoji školu i své věci.

1)

Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Kunratice, kterou sis vybral.

7)

Jsi svobodný žák, který se rozhoduje.

2)

Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním.

8)

Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat.

3)

Aktivně se zúčastňuj školní práce.

9)

Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz
nám!

4)

Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny. Využívej
vybavení školy.

5)

Dodržuj školní pravidla:
Vstoupil jsi – pozdrav.
Odcházíš - rozluč se.
Chceš-li - řekni prosím.
Dostaneš-li - řekni děkuji.
Neskákej nikomu do řeči - každý má právo vyjádřit svůj názor.
Nikomu neubližuj - nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo
činěno tobě, nebo vadí jiným!
Nenič - každou věc, která Ti posloužila, mohou ji využít i druzí.
Netrap se - všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď
rozdělit o každou bolest i radost.
Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
Važ si sám sebe i druhých – neomezuj svým chováním ostatní!
Neboj se překonávat překážky - i neúspěch Tě posílí a můžeš
se z něj poučit.

10) I vyučování má svá pravidla k dodržování! Máš právo na
kvalitní vzdělávání!
11) Starej se o své školní dokumenty.
12) Kdy můžeš do školních kanceláří?
13) Školní jídelna je tu pro tebe.
14) Využívej školní demokracie ve škole i ve třídě.
15) Nezapomeň dát o sobě vědět.
16) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým
látkám!
17) Dodržuj školní řád.
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Práva a povinnosti zákonných zástupců
žáka (dále rodiče)

Práva a povinnosti učitelů a dalších
zaměstnanců školy

1)

Znáte žákovský řád?

1)

2)

Rodiče mají práva.

2)

3)

Rodiče odpovídají za školní docházku svých dětí.

4)

Dodržujte pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole
a na školních akcích.

5)

Škola má oznamovací povinnost - chráníme děti!

6)
7)
8)

Dodržovat zásadně partnerský vztah k žákům a k jejich 		
rodičům, respektovat Úmluvu o právech dítěte.
Dbát a dodržovat zásady bezpečnosti práce, požární
a civilní ochrany. Před akcemi vyžadujícími poučení žáků
vždy toto prokazatelným způsobem provést.

3)

Při hodnocení a klasifikaci žáků se řídit vnitřní normou: 		
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu
se Školním vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání „KUK“.

Pořádáme třídní schůzky a konzultace.

4)

Dodržovat Pracovní povinnosti a pracovní náplně
pedagogických a nepedagogických pracovníků školy.

Máme ŠKOLSKOU RADU, GRÉMIUM RODIČŮ, spolupracujeme
s O.S. PATRON.

5)

Dodržovat plán školy a akce své i žáků cestou vedení školy
zanést do plánu školy minimálně 14 dní předem.

6)

Být informován o veškerém dění ve škole a tohoto dění
se účastnit.

7)

Vyjádřit své názory ke všem problémům ve škole.

Rodiče, podporujte školu, kam chodí Vaše děti.

Celý text Školního řádu a dalších školních dokumentů naleznete ve
žluté a modré sekci webu školy.
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Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání „KUK“ - učíme se pro život
Komunikace – Učení – Kooperace
Od 1. září 2007 učíme podle vlastního vzdělávacího programu
v dostavěných a rekonstruovaných prostorách ZŠ Kunratice. Orientujeme se na osobnost žáka, respektujeme jeho osobní maximum a individuální potřeby.
Rozvíjíme čtenářské dovednosti, které podporují žákovo učení.
Pečujeme o sociální vztahy mezi žáky, učiteli, rodiči.
Klademe důraz na efektivní, profesionální a promyšlenou práci
učitele, která využívá metod konstruktivistické pedagogiky.
Školní práci plánujeme a směřujeme ji ke konkrétním cílům.
Využíváme hodnocení žáka učitelem i jeho sebehodnocení. Jedním z hlavních cílů vzdělávání je rozvinout studijní dovednosti
žáka.

Environmentální výchovu realizujeme v projektu Ekoškola, který
organizuje školní Ekoparlament.
Hledáme optimální energetická řešení, třídíme odpady, zapojujeme se do projektu Bezpečné cesty do školy, vyměňujeme si informace o kvalitě životního prostředí v Projektu Globe.
Multikulturní výchovu realizujeme především v rámci výuky
cizích jazyků. Našli jsme partnera v Dánské škole, která se jmenuje
Steno Skolen v Nakskově, pořádáme sportovně poznávací lyžařský
zájezd nejen do Rakouska…

Kromě povinných předmětů nabízíme volitelné a nepovinné
předměty z oblasti estetické, sportovní a jazykové. Věnujeme se
průřezovým tématům.

Mediální výchova se realizuje především v Čtenářském projektu
školy, který rozvíjí čtenářské dovednosti. Dále ve tvorbě autorských textů, v žákovských časopisech, které vydávají žáci I. i II.
stupně školy …

Osobnostní a sociální výchova je realizována především
v předmětech Dramatická výchova, Výchova k občanství a zdraví
a dále v aktivitách, jako jsou třídnické hodiny, dny třídy, adaptační
výjezdy a pobytové akce.

Výchova demokratického občana probíhá ve všech třídách.
Třídní učitelé spolupracují se třídní samosprávou. Vedení školy je
partnerem školního Ekoparlamentu, demokratizujeme vyučování
a život školy.

Cílem je, aby děti poznaly samy sebe, ale i druhé. Snažíme se
pomoci všem. Děti, které potřebují, se mohou zúčastnit aktivit
interakční podpůrné skupiny DUHA, spolupracovat se speciální
pedagožkou a psycholožkou školy.

Výchova v evropských a globálních souvislostech – učíme se
poznávat život a kulturu v okolních evropských zemích, rozvíjíme
dovednosti v oblasti finanční gramotnosti, hledáme přátele na
komunikaci nejen v ČR a Evropě.
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Projekty a ESF
Jsme zapojeni do projektů financovaných z prostředků hlavního
města Prahy a ESF. Sami se snažíme o podávání vlastních projektů.
Jsme řešiteli rozvojových projektů vyhlašovaných MŠMT a MHMP
zaměřených na vzdělávání učitelů, environmentální výchovu,
prevenci asociálních jevů atd.
Společně s Dánskou školou Steno Skolen v Nakskově realizujeme
projekt „Od břehu moře až po vrcholky hor“. V tomto školním roce
naši žáci navštíví v září 2012 Dánsko a Dánové přijedou na jaře
do Čech. Projekt je podpořen Národní agenturou pro evropské
vzdělávací programy.
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Projekty podporované z prostředků ESF,
MŠMT, hlavního města Prahy a další
realizované projekty:
Projekt EKOŠKOLA (o.s. Tereza)
Preventivní projekty ŠKOLA BEZ DROG (MHMP)
Čtenářské projekty KUNRATICKÝ ČTENÁŘ a KUNRATICKÝ JAZYKÁŘ
(MŠMT ČR)

Projekt rozvoje informačních a komunikačních technologií
„Vzdělání 21“ – ÚSPĚŠNÝ ŽÁK V DIGITÁLNÍ ŠKOLE (Nakladatelství Fraus, HP, AV Media, Microsoft, Intel) rozvíjí dovednosti
žáků v používání ICT technologií ve vyučování. Žáci na II. stupni používají pro školní práci vlastní notebooky, ve kterých mají
elektronické učebnice Nakladatelství Fraus. Pro školní práci
a domácí přípravu využívají žáci komunikační software a testovací prostředí. S podporou radnice MČ Praha Kunratice v celé
škole funguje připojení k internetu pomocí wi-fi sítě. Pro výuku
na I. stupni slouží od září mobilní učebna. Stolní počítače jsou ve
všech učebnách a ve školní knihovně.
Projekt CESTA KE KVALITĚ – projekt je zaměřen na vlastní hodnocení školy a hodnocení pedagogického rozvoje školy.
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Pomáháme školám k úspěchu
Jako jedni z prvních jsme se zapojili do projektu „Pomáháme
školám k úspěchu“. Získáváme tak významnou podporu pro naše
učitele, aby uměli co nejlépe rozvíjet každého jednotlivého žáka
a spoluvytvářet pro to přátelské a motivující podmínky. Projekt realizuje obecně prospěšná společnost „Pomáháme školám
k úspěchu o.p.s.“ z prostředků nadace „THE KELLNER FAMILY
FOUNDATION“. V rámci projektu se všichni pedagogové podílejí
na tvorbě a realizaci Projektu pedagogického rozvoje školy. Svůj
osobní rozvoj plánuje každý pedagog v Plánu osobního pedagogického rozvoje, který mapuje ve svém Pedagogickém portfoliu.
Pilotní fáze projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ probíhá v pražské
ZŠ Kunratice a karvinské ZŠ Mendelova - www.mendelova.cz. Od
září 2012 do projektu vstoupily další dvě školy, středočeská ZŠ
Zdice - www.zszdice.cz a olomoucká ZŠ Horka www.zshorka.cz.
Více o projektech na webu školy.

Bezpečné cesty do školy
Díky projektu občanského sdružení Pražské matky
a MHMP vznikla studie Bezpečných cest do školy a úprav
na komunikacích v Kunraticích. Z prostředků projektu
a sponzorského daru rodičů žáků školy byla v areálu
školy postavena uzamykatelná kolárna. Ve škole organizujeme dopravní
soutěž a žáci školy mohou navštěvovat dopravní kroužek.
Kolárnu můžete využívat po celý školní rok. Elektronický zámek se odemyká pomocí „kartičky na obědy“ (Open Card, nebo kartičky výhradně
k tomuto účelu zakoupené za 130,- Kč na recepci školy nebo ve školní
jídelně). Kartičku je nutné předem aktivovat na recepci školy. Kolárna je
monitorována kamerovým systémem.
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Rodiče a škola
ZŠ Kunratice úzce spolupracuje s rodiči. Vzájemná spolupráce
a komunikace mezi rodiči a školou je důležitým předpokladem
k úspěšnému vzdělávání dětí. Rodiče se mohou zapojit do všeho,
co se na škole děje. Mohou se účastnit vyučování a školních
akcí. Některé akce jako je Zahradní slavnost nebo Rodičovské
kavárny rodiče sami organizují. Rodiče mohou školu podporovat materiálně, finančně nebo svým pozitivním přístupem k dění
a aktivitám na škole. Každá pomoc je vítána. Zájem rodičů o školu
oceňují nejen pedagogové školy, ale rodiče tím dělají radost
i svým dětem.

• spoluvytvářet nabídky volnočasových a vybraných aktivit pro
děti
• spolupráce se školou při přípravě a organizaci vzdělávacích
projektů a programů školy
• výchova dětí k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení
Více na stránkách školy www.zskunratice.cz

Děkujeme všem rodičům, kteří školu podporují!
Kateřina Círová, předsedkyně sdružení rodičů Patron o.s.

V roce 2008 vzniklo při škole sdružení rodičů – Patron o.s.
Cílem činnosti sdružení je:
• spolupráce se ZŠ Kunratice, zejména podpora a rozvoj
podmínek pro úspěšnou výuku
• zprostředkovávat přenos informací mezi školou a rodiči,
vytvářet podmínky a možnosti pro rozvoj v poskytování
všestranných informací pro potřeby žáků

Rodiče vítáni
Na základě splnění kritérií partnerské komunikace a přátelské spolupráce mezi školou a rodiči,
škola v minulém roce získala certifikát pro značku Rodiče vítáni.
Značku pro školy otevřené rodičům.

•příprava a pořádání kulturních akcí a komunitních programů

Více na www.rodicevitani.cz
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Školská rada

Kdo má přehled o tom, co se děje ve škole?
Předseda školské rady
Ivan Hýža - skolskarada@zskunratice.cz
Za rodiče		
Oto Potluka, Martina Konrádová, Josef Majer
Za zřizovatele
Ivana Kabelová, Lenka Alinčová, Ivan Hýža
Za školu
Jitka Kopáčová, Michal Střítezský, Lukáš Zvěřina

Rozvoj školy podporovaný Městskou částí Praha Kunratice
Děkujeme za podporu, která umožňuje další rozvoj školy v oblasti vybavenosti a pedagogického rozvoje … Ve školním
roce 2010/2011 byla ukončena rekonstrukce školní jídelny, od listopadu 2010 je v provozu solární elektrárna a bylo
modernizováno školní sportoviště a dvě učebny. Pro nový školní rok proměňujeme odborné učebny na kmenové,
z kabinetů děláme odborná pracoviště a na chodbách budujeme kabinety. Nově vybavujeme učebny pro I. i II. stupeň.
Novinkou bude i mobilní počítačová učebna a rozšíření wi-fi připojení v celém areálu školy.
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• Zápis do 1. tříd: 22. a 23. ledna 2013

Výběrový snowboardový kurz pro žáky devátých tříd na 		
Moravské boudě v Krkonoších (16. – 23. březen 2012)

Výběrový zimní ozdravný a lyžařský pobyt pro žáky prvních až
třetích tříd na Moravské boudě v Krkonoších
(16. – 23. březen 2012)

LVZ pro žáky pátých tříd v Krkonoších - Rejdice
(9. - 16. březen 2013)

Jarní prázdniny v Rakousku - Hohentauern – Moscher s CK Růžový
Panter (9. - 16. únor 2013)

LVZ pro žáky sedmých tříd v Rakousku - Hohentauern – Moscher
s CK Růžový Panter (5.- 11. leden 2013)

• Lyžařské kurzy a tábory v Čechách a Rakousku - tábor
a rodinná rekreace

• Třídní oslavy Vánoc

• Dny třídy: 21. prosince 2012, 31. ledna 2013 a 28. června 2013

• Vánoční zpívání: 20. prosince 2012

• Vánoční trhy: úterý 18. prosince 2012

• Mikulášský den: 5. prosince 2012

• Jazykový projekt Halloween: podzim

• Literární soutěž: zahajujeme koncem října

• Projekty ekologické výchovy koordinované školním žákovským
Ekoparlamentem: celoročně

• Projekt pro I. stupeň Zdravé zuby

• Poznávací a jazykový zájezd do Velké Británie – jaro 2013

• Projekt „Od břehu moře až po vrcholky hor“ s Dánskou školou
Steno Skolen v Nakskově spojený s reciproční pobytovou akcí

• Adaptační výjezdy – 6. ročník: 17. až 21. září 2012; 1. ročník:
8. až 12. října 2012

• První školní den – „deváťáci“ vítají „prvňáčky“: 3. září 2012

Z TRADIČNÍCH ŠKOLNÍCH AKCÍ VYBÍRÁME

Tradiční akce
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• Příměstský tábor - Kunratické „táborničení“ a Florbalový camp:
prázdniny

• Vodácko-turistický tábor s hudebním programem:
ŘEKY a HORY 2013

• Rozloučení s absolventy školy a slavnostní společný oběd se
zaměstnanci školy: 28. června 2013

• Poslední zvonění „deváťáků“: 28. června 2013

• Den školy - ocenění nejlepších žáků: 26. června 2013

• Zahradní slavnost se závěrečným ohňostrojem:
úterý 25. června 2013

• Obhajoby projektových bakalářských prací žáků pátých tříd a
Obhajoby oborových magisterských prací žáků devátých tříd:
11. června 2013

• Oborové dny žáků II. stupně a Projektové dny pro žáky I. stupně:
9. říjen 2012, 12. prosinec 2012, 25. únor 2013, 25. duben 2013
a prezentační oborový den bude 24. května 2013 (vyhlášení OD 25. září 2012, zapisování do OD - 27. září 2012)

• Ozdravný jarní pobyt žáků I. stupně a Týden sportu, turistiky
a objevů žáků II. stupně nejdéle od 14. do 23. června 2013

• Den dětí: 31. květen 2013

• OFTOP - Florbalový turnaj škol o cenu starostky MČ Praha
Kunratice a ředitele školy: jaro 2013

• TEREZČIN MERMORIÁL – florbalový maraton – 28. ledna 2013

• Běh pro Afriku – POSTAVÍME ŠKOLU V AFRICE: 2. října 2012

• Projekt EDISON: jaro 2013

• Otvírání studánek: jaro

• Celoškolní projekt Den Země: I. stupeň 18. a 19. dubna 2013,
II. stupeň 22. dubna 2013

• Kunratická jahůdka I. stupeň – recitační přehlídka a Kunratická
jahoda – poetické setkání II. stupeň: březen 2013

• Masopust školní družiny: konec zimy

• Hrajeme si na školu a Učíme se ve škole – adaptační programy pro
předškoláky

• Minimální preventivní program ve spolupráci s o.s. Institut Filia
(program startují šesťáci v září 2012)

Zápis do prvních tříd
Zápis do prvních tříd se uskuteční v úterý 22. a ve středu 23.
ledna 2013. Registrace zájemců s trvalým bydlištěm v Kunraticích bude probíhat od 1. prosince 2012 na recepci školy.
Zaregistrované děti pak budou zvány k zápisu na konkrétní čas.
Pokud bude místo pro nespádové žáky, vypíše ředitel školy další
termín zápisu po prvním kole zápisu do prvních tříd.
Dny otevřených dveří jsou stanoveny na 4. prosinec 2012 a ve
dnech zápisu do prvních tříd, tedy 22. a 23. ledna 2013.
Pokud se chcete přijít podívat do školy, prosím, objednejte se.
Rádi vás v naší škole uvítáme.

Pedagogické rady
Pedagogické rady se konají v termínech 31. srpen 2012 a 6. září
2012, 15. listopad 2012, 17. a 24. leden 2013, 11. duben 2013,
6. a 13. červen 2013 a 27. červen 2013.
Porady vedení školy jsou každé pondělí od 8:00 hodin.
Pracovní schůzky, porady, semináře … pedagogů se konají ve
čtvrtek od 14:15 hodin.
Konzultační hodiny si vypisuje každý učitel individuálně, jejich
přehled najdete v osobním blogu každého pedagoga na
www.zskunratice.cz.
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Přijímací zkoušky na střední školy
Upravuje školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. a § 60 odst. 16
a 17 školského zákona.
Přijímací řízení SŠ:
• do 30.10.2012 odevzdání přihlášky na SŠ do oborů vzdělání
s talentovou zkouškou

Třídní schůzky
13. září 2012, 17. leden 2013, 30. květen 2013 - začátky: 17:30
hodin – I. stupeň a 18:15 hodin – II. stupeň. Obvykle se před
třídními schůzkami schází O.s. PATRON.

• 2. až 15.1.2013 talentové zkoušky na SŠ do oboru vzdělání
s talentovou zkouškou;
• do 31.1.2013 ředitel SŠ vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů
vzdělání s talentovou zkouškou)
• do 15.3.2013 odevzdání přihlášky do denní formy vzdělávání
řediteli střední školy

Informativní odpoledne:

• 20. až 30.4.2013 přijímací zkoušky do 1. ročníku střední školy
a víceletých gymnázií.

22. listopad 2012, 18. dubna 2013 od 16:30 hodin.
Každý pedagog má vypsány své konzultační hodiny (doplňte
si čas konzultačních hodin do ŽK!). Další konzultační hodiny si
určují jednotliví učitelé pro rodiče individuálně a naopak i rodič
si je kdykoli může vyžádat – objednat se na konzultační hodinu.

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který si žák vyzvedne u paní zástupkyně Jitky
Kopáčové. Více informací získáte u výchovné poradkyně školy
Mgr. Evy Hilčerové a na webu školy a MŠMT (vzory tiskopisů na
www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory).
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Organizace školního roku 2012/2013
v základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách
a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne
ve všech základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 28. června 2013.
• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek
26. října 2012.

• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013
do neděle 1. září 2013.

• Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012
a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek
3. ledna 2013.

• Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne
v pondělí 2. září 2013.

• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
1. února 2013.

Podrobné informace o školních prázdninách naleznete na
stránkách MŠMT ČT – www.msmt.cz, v KALENDÁRIU na stránkách
ZŠ Kunratice www.zskunratice.cz v sekci ŠKOLA, v žákovských
diářích a žákovských knížkách.

• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny od 		
pondělí 11. do pátku 15. února 2013.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března
a pátek 29. března 2013.
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Integrace – SPPG – Výchovný poradce
Prevence - Psycholog
Nenecháváme nikoho na holičkách.
Péče odborníků provází školní docházku od první do deváté třídy.
Připravujeme se na nové prvňáčky. Po zápisu do prvních tříd startujeme program „Hrajeme si na školu“
a „Učíme se ve škole“. Tyto programy seznámí děti s prostředím školy, budoucím prvňáčkům se budou
věnovat elementaristé, speciální pedagožka a psycholožka školy. Metoda „Dobrého startu“ pomůže
prvňákům s jejich adaptací na školu.
Integrační program školy je zajištěn jak speciálním pedagogem, tak všemi učiteli, kteří jsou povinni
dodržovat individuální vzdělávací plán pro integrované žáky. Ti, kteří potřebují pomoci, mohou navštěvovat
logopedku a speciální pedagožku Olgu Drbalovou, nebo si dojít zacvičit zdravotní tělesnou výchovu s našimi
tělocvikáři.
Odbornou radu, konzultaci a pomoc dětem, rodičům i pedagogům poskytuje školní psycholožka Kateřina
Fořtová. Další nabízenou aktivitou je Interakční podpůrná skupina DUHA, vedená paní psycholožkou,
paní učitelkou Janou Böhmovou a panem učitelem Kostadinem Petrovem Panushevem, která se věnuje
práci s vybranou skupinou dětí s osobnostními problémy. Nejen s volbou budoucí školy pomůže výchovná
poradkyně Eva Hilčerová.
Na celé škole je realizován Minimální preventivní program, koordinovaný Jitkou Kopáčovou a panem
učitelem Markem Pilařem. Jeho součástí jsou nejen preventivní akce a besedy, ale zejména každodenní
práce třídních učitelů.
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Studijní a informační centrum školy
a knihovna
Každý den odpoledne mají děti možnost využít ke svému studiu,
napsání domácích úkolů, získání informací z knih a internetu
zázemí Studijního a informačního centra školy a knihovny.
Upřesnění o otvíracích hodinách najdete na internetových
stránkách školy a na informační nástěnce. O knihovnu se starají
paní učitelky Lucie Samlerová a Jana Andělová.

Středisko volného času (SVČ)
při ZŠ Kunratice a komunitní
programy školy
Od roku 2007 působí při ZŠ Kunratice Středisko volného času
(SVČ), které nabízí pestrou nabídku kroužků.
Od 1. ledna 2009 spolupracujeme s DDM - DŮM UM PRAHA 10.
O více jak čtyřicet kroužků mají zájem nejen žáci naší školy. Do
činnosti kroužků se můžete zapojit i Vy. Aktuální nabídka se
nachází na webových stránkách školy. Veškeré informace vám
také podá vedoucí SVČ paní Renáta Linhová v kanceláři školy:
261097211, mobil:725506216
e-mail: renata.linhova@zskunratice.cz
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Pronájmy prostor školy
Potřebujete zajistit prostory pro seminář, trénink, schůzi? Po
ukončení vyučování a po kroužcích Střediska volného času nabízí ředitelství školy pronájem následujících prostor. Prostory
lze využít i o víkendech a v době školních prázdnin. Nabízíme
k pronájmu sportovní halu, divadelní sál, učebny, školní jídelnu…
Ceny (Kč/hodina)
Učebna
Učebna s interaktivní tabulí
Aula
Školní jídelna
Sportovní hala
Sportovní hala
Sportovní hala zkrácené hřiště košíková
Sportovní hala – zkrácené hřiště volejbal
Venkovní hřiště
Venkovní hřiště volejbal / košíková
Venkovní hřiště házená
Venkovní hřiště plážový volejbal
Venkovní hřiště tenis
Chodba školy

100 Kč
150 Kč
400 Kč
300 Kč

S nájmem prostor souvisí sepsání nájemní smlouvy. Výše
nájmu vč. služeb bez DPH 20%.
Informace o nájmu sportovních prostor naleznete u správce sportovního areálu Jiřího Szebinovského. Na ostatní prostory se informujte u Renáty Linhové.
V době školních prázdnin smluvní ceny. Pronájem jednotlivých
prostor si můžete rezervovat:
www.zskunratice.cz/aktivity/pronajmy-prostor-skoly/
Renata Linhová – tel.: 261 097 211, mobil: 725 506 216
Jiří Szebinovský – tel.: 261 097 261, mobil: 724 543 403

1150 Kč
700 Kč
400 Kč
350 Kč
350 Kč
250 Kč
200 Kč
50 Kč
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Spolupracujeme s fakultami
vzdělávajícími budoucí učitele
Sportovní areál školy
Součástí areálu základní školy je nová
sportovní hala (cca 45 × 25 m), která je
zděnou a částečně prosklenou budovou
s kompletním vybavením – především pro
kolektivní sporty. Povrch hrací plochy je
moderní dobře odpružený Tarkett Sommer Omnisports Ruite. Sportovcům mohou diváci fandit z tribuny a galerie.

Od školního roku 2010/2011 jsme Fakultní
školou Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické
fakulty. Navazujeme na spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze,
Přírodovědeckou fakultou a Divadelní akademií muzických umění,
Katedrou výchovné dramatiky. Studenti se účastní vyučování jako
pozorovatelé i jako aktivní pedagogové. Jsme rádi, že si fakulty
vybírají pro své praxe ZŠ Kunratice.

V bezprostřední blízkosti sportovní
haly je vybudováno venkovní hřiště
s umělou trávou (50 × 31 m), hřiště na
plážový volejbal, běžecké dráhy a tenisový
kurt. Sportovci i návštěvníci se mohou
občerstvit v příjemném bufetu. Informace o pronájmu sportovišť získáte
u správce haly Jiřího Szebinovského.
tel.: 261097261, mobil: 724543403,
e-mail: jiri.szebinovsky@zskunratice.cz.
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Školní družina – český a anglický program
a Školní klub

Třídnické hodiny a školní žákovská
samospráva

Školní družina je přístupná pro žáky prvních až čtvrtých tříd za
předpokladu, že jsou oba rodiče zaměstnaní a zaplatí stanovený
poplatek 300 Kč/měsíc. Čtvrťáci jsou již samostatnější, a proto
pro ně máme oddělení ŠD s názvem „KLUBÍK“. V novém školním
roce se zvýší počet oddělení na deset.

Třídnické hodiny jsme zavedli od pátých tříd a jsou pravidelně
vždy v pátek poslední vyučovací hodinu.

„Ranní družina“ je otevřena od 7.00 hodin. „Večerní družina“ má
závěrečnou v 17.00 hodin.
Děti též mohou navštěvovat anglické oddělení školní družiny
a anglický program pro první a druhý ročník. Učitele – rodilého
mluvčího zajišťuje jazyková škola Alternativ CZ s.r.o. a českou
vychovatelku s výbornou znalostí angličtiny jsme zajistili my.
S návštěvou jazykového oddělení ŠD je spojen měsíční poplatek
jazykové škole a současně se hradí poplatek za ŠD.
Od září opět otvíráme Školní klub, který je určen pro žáky od
pátých tříd. S možností navštěvovat Školní klub souvisí registrace spojená s registračním poplatkem 300 Kč na školní rok. Na
všechny žáky se každé odpoledne těší vedoucí klubu paní Věra
Hrušková.

Každá třída má svou samosprávu. Třídní učitelé využívají podpory
projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ spoluprací s lektory O.s.
Gemini (CEDU) a Projektu Odyssea.

Školní Ekoparlament
Ve škole máme školní Ekoparlament, který
se podílí na životě školy, komunikuje se
třídními samosprávami a s redakční radou školních časopisů. Ekoparlament
spolupracuje na ekologickém chodu školy
s o.s. Tereza, Lesy hl.m.Prahy, žáky, pedagogy s provozními
zaměstnanci školy. Ekoparlament pořádá různé akce, výjezdní
zasedání, má svého předsedu, místopředsedy, mluvčí a další
důležité funkce.
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Vážení rodiče

Obchůdek

… děkujeme všem, kteří jste nám v minulých školních letech
pomohli. Je prima, že s námi spolupracujete a podporujete nás.
Oceňujeme Vaši pomoc materiální, finanční i Vaše zapojení do
všeho, co se ve škole děje. Někteří z Vás se účastníte i vyučování
a akcí školy. Pomáháte nám i tím, že naplňujete obsah japonského přísloví: „Děti se vychovávají a vzdělávají tím, že se dívají na
záda svých rodičů.“

Od září si můžete ve škole koupit svačinu (sušenky, balené
housky… ), pití a školní potřeby a v rámci projektu „Mléko do
škol“ i kartičku do mléčného automatu mlékáren Kunín. Cena
dotovaných výrobků: obyčejné mléko 5,70 Kč, ochucené mléko
6,90 Kč. V automatu je možné si koupit i jiné produkty: například
ovocné tyčinky (10 Kč), nebo ovocné šťávy (14 Kč).

Jak na cizí jazyky?
S angličtinou začínáme od první třídy. Od šesté třídy přidáváme
k angličtině druhý cizí jazyk – němčinu.
Jazykové vyučování probíhá v menších skupinách ve speciálních
učebnách.

Žáci z prvních až pátých tříd si mohou zdarma 4x za měsíc, respektive 1x týdně vybrat ovoce či zeleninu z automatu v rámci projektu MŠMT „Ovoce do škol“.
Novou dobíjecí kreditní kartičku s informačním letákem můžete
dostat zdarma od 15:00 do 17:00 hodin na recepci školy u paní
Pavly Střížové. Při její ztrátě Vám recepční kartičku zablokuje
a následně vystaví novou.
Další informace jsou i na stránkách projektu
www.automaty.come.cz.

Naší snahou je dosáhnout stavu, kdy žáci budou motivováni
a nadšeni pro učení AJ i pro jazyk samotný.
Na povinné vyučování navazují volitelné nabídky, anglické
oddělení školní družiny, nepovinný předmět Konverzace v AJ,
výjezdy, projekty… Ve výuce anglického jazyka využíváme podpory projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ spoluprací s lektory
Cambridge University Press. Na svůj jazykový rozvoj myslí i pedagogové.
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Školní jídelna – obědy
Školní jídelna pro své strávníky nabízí výběr ze tří druhů pokrmů.
Denní nabídkou v chladící vitríně jsou čerstvé zeleninové a ovocné saláty, mléčné výrobky nebo pečené moučníky, chlebíčky.
Samozřejmostí je šest druhů nápojů. Kromě běžných ovocných,
připravujeme také vodu s citrónem, čaj, mléko a ochucené mléko.
Snažíme se o poskytnutí chutné a zdravé výživy.
Obědy se vydávají pouze těm, kteří jsou řádně přihlášeni ke stravování, mají uhrazeno stravné dle požadavků ŠJ a k výdeji stravy
mají aktivovanou Opencard nebo ve školní jídelně zakoupenou
identifikační kartu.

Cena obědů se může, vlivem cen potravin
a energií, v průběhu roku změnit.
Jste zváni na oběd, přijďte se podívat
nebo si objednejte raut, rádi vám vyjdeme
maximálně vstříc. Neváhejte nás kontaktovat.
Vedoucí školní jídelny: Marie Polívková
skolnijidelna@zskunratice.cz,
tel.: 261 097 258, mobil: 724 369 890

Zajišťujeme stravu nejen pro žáky a zaměstnance ZŠ Kunratice ale
také pro dvě třídy MŠ Kunratice, ZŠ Šeberov, soukromé mateřské
školy, důchodce a cizí strávníky.
Ceny stravného od 1. 9. 2012:
žáci 1. – 4. třídy – 7 až 10 let
žáci 5. – 9. třídy – 11 až 14 let
žáci 15 a více let

24 Kč
27 Kč
29 Kč

(do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují
daného věku, tzn. období od 1. 9. stávajícího do 31. 8. roku následujícího)

Důchodci
cizí strávníci

62 Kč
66 Kč
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„i - desatero“ - pravidla pro používání
přenosných počítačů a mobilních telefonů
s funkcí počítače pro školní práci
Florbalový oddíl FBC Start98 – Kunratice spolupracuje se základní
školou již šestým rokem. Pravidelně se úspěšně zúčastňujeme
soutěží pořádaných ČFBU ve všech věkových kategoriích. Tréninky
probíhají ve sportovní hale ZŠ a v dalších blízkých tělocvičnách.
Oddíl pořádá pravidelně zimní i letní týdenní soustředění
a zúčastňuje se i mezinárodních turnajů v Čechách i v zahraničí.
Již třetím rokem v oddíle trénují i samostatná dívčí družstva.
Novinkou pro školní rok 2012/13 je nově vznikající družstvo
nejmenších dívek již od 1. třídy. Neváhejte a staňte se členy
oddílu! Více o oddílu na www.start98.cz

2012 © ZŠ Kunratice
redakce: Vít Beran, Jitka Kopáčová, Olga Králová,
grafická úprava: Vojtěch Růžička a Kateřina Círová
jazyková korektura: Michaela Havelková a Lukáš Vlk
foto: archiv školy
tisk: Marketingová společnost S.E.N. spol. s r. o.

1)

Počítač ti pomáhá ve školní práci - není to hračka, slouží ti
k učení! Odpovídáš za něj!

2)

Chraň počítač před poškozením!

3)

Nastavení svého počítače svěř odborníkovi

4)

Připojení počítačů do sítě školy je umožněno pouze
zaregistrovaným uživatelům.

5)

Dodržuj pravidla používání počítačů ve výuce a v projektu
vzdělání 21!

6)

Počítačové hry, které obsahují násilí, jsou ve škole 		
zakázány.

7)

Máš povoleno připojovat externí hardware včetně tiskáren.

8)

Při vyučování máš počítač zapnutý pouze tehdy, když jsi
dostal pokyn.

9)

O přestávce aktivně odpočívej!

10) Dodržuj autorský zákon a pravidla bezpečného internetu!
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Sponzorujeme tato zvířata v pražské ZOO
MAKI TRPASLIČÍ a KLOKAN PARMA
Od října do března můžeme do ZOO se školní permanentkou!

KUNRATICKÁ ÓDA NA RADOST
Hymna ZŠ Kunratice

Hudba: Ludwig van Beethoven
Text: Dana Haladová
1)
Naše dětství rychle letí, brzy budem dospělí
Chceme řešit velké věci, nebýt stranou, nesmělí
Matika i český jazyk, chemie i ájina
Do hlavy se všechno vejde a pak půjdem do kina
2)
Dvojka, čtyřka, to to lítá, žákajda to unese
Školník nás po ránu vítá, pan ředitel směje se
Matika i český jazyk, chemie i ájina
Do hlavy se všechno vejde a pak půjdem do kina
3)
Inženýři, učitelky, prodavačky, letušky
Já to zvládnu, já si věřím, nebude to bez fušky
Na paměti vždycky mějme svoji lásku k učení
Kunratice opěvujme, škola není mučení!
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KDO JE KDE?
261097+linka

Telefony:
e-mail: jmeno.prijmeni@zskunratice.cz
KANCELÁŘ ŠKOLY zajišťuje denní kontakt školy
(od 7:30 do 17:00 hodin) s rodiči a s veřejností, korespondenci a telefonní spojení s vedením školy
a školními kabinety učitelů. Nepřítomnost žáků
můžete vyřídit u třídních učitelů nebo v kanceláři
školy na tel. 261097211, Fax: 261097222.
Úřední hodiny kanceláře školy – vystavování
potvrzení, výdej kancelářských potřeb … - denně
od 7:30 do 10:00 hodin (I.patro u sborovny – tel.:
261097211) a od 15:00 až 17:00 hodin (recepce
školy – tel.: 261097250). Mobil: Renata Linhová 725506216, Pavla Střížová – 723 471 727
POKLADNA ŠKOLY – Petra Vejběrová (I.patro –
kancelář u tříd) – tel.: 261097240, mobil: 724 976 994
Denně od 7:30 do 9:00 hodin a v pondělí až čtvrtek
od 14:00 do 15:00 hodin.
Vít Beran, Ing. at Bc.
ředitel školy – Př, SP, ŠP

Jitka Kopáčová, Mgr. at Bc.

zástupkyně ředitele Tv, vedoucí ŠD,
koordinátor prevence patologických jevů

Olga Králová, MgA. at Bc.

zástupkyně ředitele, DrV koordinátor ŠVP,
pedagog metodolog

Rudolf Bury, Mgr. – V.C

Renáta Linhová

212
724 370 813
213
607 589 060
210
724 976 990

pěvecký sbor Větrník,

vedoucí kanceláře školy, manager SVČ,
211
DŮM UM, koordinátor komunitních programů,
FAX 222
pronájmy prostor školy
725 506 216

224

Kateřina Círová, DiS.
Vv, vedoucí kroužků Vv

Karolína Čiháková – Hv

245

261
vedoucí provozního úseku školy, správce haly,
pronájmy sportovních prostor školy
724 543 403

Olga Drbalová, Mgr. – I.st., SPPG

229

Zdeňka Dudová – asistentka žáka

230

Petra Jelínková, Ing.

Petra Dvořáková, Mgr. – VI.B

Jiří Szebinovský

vedoucí ekonomického úseku školy,
ekonom školy, Finanční gramotnost

204
725 043 817

Květa Krüger, Mgr.
pedagogická konzultantka projektu
„Pomáháme školám k úspěchu“

Petra Vejběrová
hospodářka školy, pokladna školy

228
240
724 976 994

Eva Hilčerová, Mgr. – VII.B
výchovný poradce, koordinátor EVVO,
pedagog metodolog, Př, Ch, SP - pěstitelství

241

Marek Pilař, Mgr. – VI.A
koordinátor protidrogové prevence, Tv, Vv

Kateřina Fořtová, PhDr.
školní psycholožka, integrační skupina DUHA

260
203
602 419 315

školní knihovna, doučování cizinců

Marika Atatreh, Mgr. – III. C

218
knihovna 223
237
241

Jana Böhmová, Mgr.
Aj, dramaterpie, integrační skupina DUHA

Mariana Formanová – asistentka pedagoga

230

Gabriela Handrychová, PhDr. – IV.B

218

Hana Hartychová, Mgr. – V.B

224

Anna Havelková, Mgr. – I.A
Lukáš Vlk, Mgr. – III.A
Eva Jenšíková, Mgr. – II.B
pedagog metodolog

237

Karel Karaﬁát, DiS. – školní parlament

241

Tereza Klepáčková – IV.A

217

Renata Konášová, Mgr. – asistentka žáka

218

Jana Kopecká, Mgr. – II.A
Jana Kozlová, Bc. – II.C

237

Martina Macháčková, Mgr. – Aj

219

Jan Mazůrek, Mgr. – IX.A
Ze, Př, SP + GLOBE

Tereza Beránková, Mgr.
Př, Ma, asistentka pedagoga

245

pedagog metodolog

Učitelé a asistenti
Jana Andělová, Mgr.

Ma, Inf, Ch, asistentka pedagoga

230,236

242

Věra Nedvědová, Mgr. – Aj		
Markéta Nováková, Mgr. – VII.A
Čj, VOZ, SP- domácnost

219
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asistent žáka, int. skupina DUHA

241

Lukáš Zvěřina – Ma, Fy, Inf, SP

Zuzana Piherová, Mgr. – asistentka žáka

217

Věra Purkrtová – Aj, asistentka pedagoga

218

Školní družina a školní klub

Pavlína Rosická, Mgr. – VIII.B
Čj, VOZ, Aj

Jana Rubešová – Aj, vychovatelka ŠD

Správa ICT

Jakub Zvěřina – Ma, Fy, Inf, SP, asistent pedagoga

Kostadin Petrov Panushev, Mgr.

219
230, AŠD 243

Hana Růžičková, Mgr.
219

Vv, Dě, asistentka pedagoga

Lucie Samlerová, Mgr. – IV.C
Čj, knihovna

218

Martin Skýva, Mgr. – Ma, Tv, asistent pedagoga

245

Silvie Strnadová, Mgr. – asistentka žáka

224

Školní družina

mobilní telefon pavilon A dopoledne I. st.,
odpoledne ŠD

242

Tomáš Beran, Bc.
správce serveru

231
724 369 891

Učebna ŠD

235

Michaela Havelková – ŠD 7

280

Michaela Kotrčová, Dis. – ŠD 4

266

Jana Laštovičková – ŠD 3

275

Andrea Turková, Bc. – ŠD 2

233

Radka Turková – ŠD 1

232

Jana Ullmannová – ŠD 5

236

pedagog metodolog, Čj, Dě, koord. „Vzdělání 21“

Zoja Zlonická – ŠD 6

234

Martin Suchánek, Mgr.

Věra Hrušková – Školní klub

262

Michal Střítezský, Mgr. at Bc. – VIII.A

Aj, Tv, projekt COMENIUS

219

Linda Tagwerkerová

230
AŠD 238

Aj, vychovatelka AŠD, projekt COMENIUS

Gabriela Toušková Jedličková, Mgr. – I.C

237

Karin Vašátová – asistentka žáka

230

Lenka Veisová, Mgr. – I.B
pedagog metodolog, I. stupeň
Tereza Veselá, Mgr. – III.B

237

Markéta Vokurková, Mgr. – V.A
Romana Voráčková, Bc.
vychovatelka ŠD, asistentka žáka

Petra Wernischová, PhDr. – IX.B, NJ, Aj

217
ŠD Klubík 202
241, 225

Provozní zaměstnanci
Antony Stříž
školník

Pavla Střížová
domovnice, Recepce, Kancelář školy

dílna 216
byt 215
724 369 889

Vojtěch Růžička

221, 223
733 183 507

ICT podpora

Školní jídelna
Marie Polívková

vedoucí školní jídelny

258
724 369 890

Lenka Wágnerová – pokladní ŠJ

258, FAX 283
259
220

Milada Durková
vedoucí kuchařka školní kuchyně

Katarína Dudková, Michaela Hlaváčová,
Hana Klikorková, Radka Obemajerová,
Marie Pevná, Helena Prouzová, Helena
Richterová, Bohunka Štěrbová
pracovnice provozu ŠJ

259

Sborovna

214

Vrátnice u školních šaten, RECEPCE

250
251

Vrátnice u školní družiny

253

Školní prodejna 		

264

Školní knihovna

223

UBYTOVNA 1.		

226

250

UBYTOVNA 2.		

227

251

Mobil I. stupeň a některé výjezdní
akce školy pro I. stupeň

211, 250
723 471 727

Pavlína Buršová – Recepce, úklid

242
221
777 966 705

Vrátnice u sportovní haly 		

Miluše Bartásková, Dagmar Hippíková,
Jitka Kleinová – úklid
Michal Endrych – vrátný sportovní haly, údržba
Filip Chodl – vrátný sportovní haly

Lukáš Zvěřina – ICT koordinátor		

722 225 084

Milan Krejčík – úklid a údržba
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