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 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ  
 

 
 
 

 
 
 

VÍTEJTE PO PRÁZDNINÁCH.  
Prázdniny utekly jak voda v řece a věřte, že ve škole, zejména všichni provozní zaměstnanci měli co dělat. Pro nový 

školní rok, abychom se vůbec vešli do školy, jsme proměnili dvě odborné učebny na kmenové, z kabinetů se stala 
odborná pracoviště a na chodbách historické budovy jsme nechali vybudovat nové kabinety. Nově vybavujeme dvě 
učebny – jednu pro I. stupeň ze druhé stala nová učebna matematiky a anglického jazyka. Novinkou bude i mobilní 
počítačová učebna a rozšíření wi-fi připojení v celém areálu školy. Velké poděkování naší radnici za podporu, která 
umožňuje další rozvoj školy v oblasti vybavenosti a pedagogického rozvoje. Ve škole nemáme jedinou volnou prostoru. 
Další růst školy musí být spojen s novými učebnami. Nový školní rok zahajuje ve 23 třídách s počtem cca 580 žáků. Uklidit 
po ukončených stavebních pracích nebylo jednoduché a věřím, že si budeme všichni vážit nejen nově vybudovaného, ale 
práce našich paní uklízeček i pana školníka a jeho spolupracovníků. 
 

Vedení školy zahájilo přípravu již od 13. srpna. Připravili jsme nejen plán školního roku, respektive jeho návrh, který bude 
projednávat pedagogická rada, ale i vše pro start nového školního roku.  
 

Od neděle 26. srpna se všichni pedagogičtí pracovníci zúčastnili tradiční letní školy projektu „Pomáháme školám k úspěchu“. 
Díky projektu získáváme 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“. Naše letní soustředění probíhalo společně s 
karvinskou ZŠ Mendelova. Od září 2012 do projektu vstoupily další dvě školy, středočeská ZŠ Zdice, které děláme uvádějící 
školu a škola z olomouckého kraje ZŠ Horka. 

Dobrý školní rok. Mnoho úspěchů a přeskočených latěk.      Vít Beran, ředitel školy 
 

 

 NOVINKY NA ŠKOLNÍM WEBU 
 

K novému školnímu roku jsme pro žáky a rodiče naší školy připravili několik nových funkcí, které umožní 
sledovat dění ve škole v pohodlí domova díky využití online systémů pro podporu výuky.  K funkcím se 
dostanete pouhým kliknutím na internetový odkaz v levém horním panelu tlačítek nebo ze stránek tříd. 
Prostřednictvím třídních učitelů se všichni žáci od ICT koordinátora školy, Lukáše Zvěřiny, získají své 
přihlašovací údaje. Případné problémy s funkčností předejte právě jemu – 
lukas.zverina@zskunratice.cz. 
Bakaláři – pro všechny žáky, jejich rodiče a samozřejmě pro všechny 
pedagogy i zaměstnance školy 
Chcete se podívat na rozvrh, suplování, dozvědět se, jak dopadla písemka, jaké 

akce škola plánuje, nebo se zapsat do volitelných předmětů a oborových dnů? Všechny tyto 
funkce umožňuje online systém Bakaláři. Zde bude časem funkční i elektronická žákovská knížka. 

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN … a jdeme na to ;-) 

 
 

Srpnové soustředění  
v Seči jsme společně 
prožili s kolegy ze ZŠ 
Mendelova. Tematická 

sdílení, střídaly učitelské 
dílny a semináře. 

Startujeme třetí rok 
projektu. 

 

Číslo 1.   Školní rok 2012/2013  3. září 2012 

Pokračování na straně 5 
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NABÍDKA  KROUŽKŮ / Zájmových útvarů (ZÚ) na školní rok 2012 / 2013  

SVČ - DDM-DŮM UM  
 

Středisko volného času při ZŠ Kunratice /SVČ/ a DDM Praha 10 - DŮM UM znovu připravilo bohatou nabídku činnosti pro volný čas. 

Předkládáme Vám přehled kroužků pro nový školní rok. Definitivní nabídka, vč. časových údajů, bude včas k dispozici na internetových 
stránkách školy www.zskunratice.cz / Aktivity / Středisko volného času / Kroužky a v tištěné formě na všech školních informačních 

tabulích po uzavření školního rozvrhu. Nově i v kanceláři školy, kam byla přemístěna kancelář SVČ.                                           
Činnost kroužků /ZÚ/ zahajujeme v týdnu od 24. září 2012, kdy budou probíhat první ukázkové hodiny zdarma bez nutnosti přihlášení.  

Přihlášky budou k vyzvednutí v recepci školy, v kanceláři školy a přímo u lektora kroužku na první hodině. Vyplněnou a podepsanou 

přihlášku odevzdá zájemce o účast do 12. října 2012 tamtéž. Družinové děti budou vyzvedávány v Kroužkové družině, ostatní se dostaví 
k recepci školy 5 minut před zahájením kroužku.                                                                    

Přejeme Vám šťastnou ruku při výběru kroužku a těšíme se na Vás.   

NÁZEV VEDOUCÍ věk 
cena 
rok 

cena 
pol.  anotace 

Oblast hudby a divadla 

Kytara Lukáš Vlk od 8 let 1800 1400 
Baví tě muzika a chtěl bys být součástí školní 

hudební kapely? Začni s kytarou! 

Školní kapela Lukáš Vlk od 8 let 1800 1400 
Baví tě muzika? Chtěl bys být při založení 

školní hudební kapely? Přijď! Kdo má, vezme 
nástroj! 

Dramaťáček Tereza Hrušková 1. třída 1600 1100 
V dramaťáčku budeme rozvíjet své umělecké 

vlohy a herecký talent. 

Dramaťák Tereza Hrušková I. stupeň 1600 1100 
V dramatickém kroužku budeme rozvíjet své 
herecké dovednosti. Zahrajeme představení? 

Divadelní soubor Renata Linhová II. stupeň 1600 1100 
V divadelním souboru budeme spolu pronikat 

do tajů divadla a recitace a nazkoušíme 
představení. 

Oblast výtvarné činnosti a keramiky 

Keramika  
pro prvňáky 

Alena Fáčková 1. třída 2000 1500 
Máš šikovné prstíčky a chceš se naučit tvořit z 

keramické hlíny? Přijď naučíš se to! 

Keramika  
pro I. stupeň 

Hana Hartychová 2. - 3. tř. 2000 1500 
Líbí se ti pracovat s hlínou a chceš vyrábět 
keramiku? S paní učitelkou Hankou se to 

naučíš! 

Keramika  
pro pokročilé 

Karolína Čiháková 4. - 6. tř. 2000 1500 
Jsi-li zkušený keramik a toužíš-li tvořit z hlíny 

náročnější výtvarná dílna, přijď! 

Šikovné ručičky Alena Fáčková I. stupeň 2500 1800 
Pro šikulky, které chtějí umět vyrábět originální 

dárky z rozličných materiálů. 

Umělecké projekty 
K. Círová &    
A. Kopecká 

I. stupeň 2500 1800 
Přijď se zúčastnit projektů, kdy se snoubí 

výtvarné umění s řemeslem. 

Oblast tance   

Rokenrol  
pro prvňáčky 

Kateřina 
Rathausová 

1. třída 1600 1200 
Baví vás tancovat v príma taneční partě? 

Přijďte za mistriní rokenrolu Kateřinou. 

Rokenrol pro 
pokročilé 

Kateřina 
Rathausová 

I. stupeň 1600 1200 
Chcete být hvězdy pódií? Pak se přihlaste ke 

Katce do kurzu rokenrolu!  

Oblast jazyků, techniky a přírodovědy   

Němčina hrou Marie Hovorková od 7 let 1600 1200 
Výuka jazyka našich sousedů velmi zábavnou 

a milou formou! 

Psaní na PC všemi 
deseti  

Hana Růžičková 
II. stupeň + 

dospělí 
1800 1400 

Chcete dokonale ovládat klávesnice PC všemi 
deseti? Přijďte! Naučíme Vás to! 

Vaření Alena Fáčková 
od 2. do 5. 

třídy 
2500 1800 

Pro malé kuchařinky, které rády doma vaří a 
chtějí se přiučit nové recepty. 

Chovák Jan Mazůrek od 4. třídy 1800 1100 
Máte rádi zvířátka a chtěli byste pečovat třeba i 

o hada? Čekáme vás v chováku. 
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NÁZEV VEDOUCÍ věk 
cena 
rok 

cena 
pol.  anotace 

Oblast sportu   

Aerobic pro 
nejmenší 

Zuzana 
Piherová 

1. třídy 1600 1200 
Jste šikulkové a láká vás řádit při hudbě? Trenérka Zuzka 

se na vás těší! 

Aerobic pro 
pokročilé 

Kateřina 
Rathausová 

I. stupeň 1600 1200 
Jste již pokročilé ve zvládání aerobických sestav? Stačí 

se přihlásit! 

Míčovky / 
sportovky 

Zuzana 
Piherová 

1. - 3. 
třída 

1500 1000 
Hry nejen s míčem, ale sportovní hry všeho druhu si 

užiješ se Zuzkou. 

Sportovky / 
míčovky 

Marek Pilař 
3. - 4. 
třída 

1500 1000 
Pokud tě baví míčové hry, určitě se ti bude líbit v kroužku 

s trenérem Markem.  

Basket pro 
začátečníky 

Marek Pilař 
4. - 5. 
třída 

1500 1000 
Pokud obdivuješ zručné "baskeťáky", přijď se naučit 

střílet na koš! Trenér  Marek tě to naučí! 

Basket  kroužek Martin Skýva od 5. třídy 1500 1000 
Baví tě basket, ale nemůžeš hrát v našem týmu? Je tu 

kroužek. S trenérem Martinem si zahraješ. 

Basketový tým Martin Skýva 
1997-
2001 

2800 1800 
Přijď do našeho týmu trénovat a hrát soutěžně! Už 

vyhrává a "soustřeďko" bylo fajn! 

Atletika 
Lucie 

Samlerová  
I. stupeň 1500 1000 

V kroužku atletika se už v dětství staneš králem a 
královnou všech sportovišť! 

DÁMA Václav Krišta od 1. třídy 1500 1000 Hrát královnu deskových her nás naučí mistr republiky! 

Oblast sportu - florbal - START 98   startnusle@seznam.cz 

Sportovní hry-
florbal MIX kluci i 

holky 

Jiří Szebinovský 
724 543 403 

jen 1. 
třídy 

1500 1000 
Florbal a jiné hrátky ve sportovní hale  

pro nejmenší! 
Vynikající zábava na hodinu týdně. 

Florbal START 
přípravka 

Jiří Szebinovský 
2004 a 

ml. 
6200 3300 

Jsi florbalista tělem i duší? Profi tým START98    tě 
očekává! Tréninky 2x týdně 90 minut! 

Florbal START 
elévové 

Libor Vašíček 
Michal Plaček 

2002 až 
2003 

6200 3300 
Jsi florbalista tělem i duší? Profi tým START98 tě 

očekává! Tréninky 2x týdně 90 minut! 

Florbal START  
mladší žáci 

Martin Dušek 
2000 až 

2001 
6200 3300 

Jsi již zdatným sportovcem a chceš trénovat 2x až 3x 
týdně 90 minut? Pak patříš mezi mladší žáky našeho 

florbalového týmu! 

Florbal START  
starší žáci A+B 

Jan Svoboda 
Nik. Pálenský 

Jan Rubáš 

1998 až 
1999 

6200 3300 
Jsi již zdatným sportovcem a chceš trénovat 2x až 3x 
týdně 90 minut? Pak patříš mezi starší žáky našeho 

florbalového týmu! 

Florbal START  
dorostenci + 

junioři 
Jakub Mucha 

1996 až 
1997 

6200 3300 
Florbal tě baví a chceš se zlepšovat pod vedením 

dobrého trenéra a zahrát si mnoho zápasů? Hraj florbal 
ve STARTU98 

Florbal START   
DÍVKY žákyně 

Ivana Laubová od 2. třídy 3000 1800 
Zakládáme nový dívčí florbalový tým! Přijďte na tréninky 

2x týdně na 60 minut. 

Florbal START    
DÍVKY 

dorostenky 

Andrea 
Nováková 

od 5. třídy 4000 2400 
Zrodil se nadějný dívčí tým, přidej se a staň se členkou 

naší party! 
Scházíme se 2x týdně na 90 minut. 

 

Těšíme se na vás.  Za SVČ – DŮM UM, Renata Linhová, Tel.: 261097211, mobil: 725506216 
     mail: renata.linhova@zskunratice.cz 

 

ŠKOLNÍHO KLUBU opět zahajuje svou činnost  - čekáte na kroužek, nemáte kam jít …                                           
 

Chlapci a děvčata, Vážení rodiče. Ve školním roce 2012/2013 můžete znovu navštěvovat ŠKOLNÍ KLUB, který bude 
denně otevřen od 12:00 do 18:00 hodin. Klub je určen pro děti od 5. do 9. třídy. S možností navštěvovat Školní klub 
souvisí registrace spojená s registračním poplatkem 300 Kč na školní rok. Obratem vraťte vyplněnou přihlášku. 
Přijďte se podívat do klubu i Vy rodiče, třeba až půjdete na „ Třídní schůzky“.  

Na všechny žáky se každé odpoledne těší vedoucí klubu paní Věra Hrušková 
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NABÍDKA  EXTERNÍCH  KROUŽKŮ NAŠICH NÁJEMCŮ 

Představujeme nabídku zájmových aktivit, které pro své žáky organizuje Středisko volného času při ZŠ Kunratice 
ve spolupráci s externími spolupracovníky. S těmito subjekty jedná zájemce o účast v daném kroužku individuálně 

(kontakty uvádíme). Veškeré informace poskytuje subjekt také prostřednictvím letáčků na školních informačních tabulích a 
na internetových stránkách školy.  

Přihlášky a účastnické poplatky si administruje subjekt sám. 

NÁZEV VEDOUCÍ věk  anotace 

Oblast hudby 

Flétnička pro 
začátečníky  

Karolína 
Čiháková 
tel.:603180180 

od 7 let 
Láká tě umět si zahrát na flétnu?     
Paní učitelka Karolína tě to naučí. 

Flétna pro mírně 
pokr. 

od 7 let 
Máš za sebou první krůčky a chceš na flétnu umět víc? Přihlas se do 

hodin paní učitelky Karolíny!  

Flétna pro 
pokročilé 

I. stupeň 
Chceš rozvíjet své dovednosti ve hře na flétnu a stát se šlenem 

flétnového kvinteta? S hudebnicí Karolínou to půjde! 

Kytara od 8 let 
Kdo chcete umět kouzlit s kytarou? Paní učitelka Karolína vás  naučí 

vše! Můžete se stát členem školní kapely! 

Oblast tance   

Taneční skupina 
A.D.A. 

Jana Večerková 
tel.:734670285 

děti  
Styl tance hip hop, street dance, show dance se stane vaším koníčkem 

a budete vítězit ve všech tanečních soutěžích!   

Taneční skupina 
A.D.A. 

I. stupeň 
Styl tance hip hop, street dance, show dance se stane vaší vášní a 

budete vítězit ve všech tanečních soutěžích!   

Taneční skupina 
A.D.A. 

dospělí 
Styl tance hip hop, street dance, show dance se stane vaší vášní a 

budete se cítit mladší a krásnější! 

Hýbeme dětmi 
taneční škola 
Maestro 
tel.:774112611 

I. stupeň 
ROZTANČETE TO S NÁMI! Děti se naučí základy tanců s důrazem na 

zdravé držení těla a správné dýchání. 

Taneční pro 
všechny 

II. stupeň 
ROZTANČETE TO S NÁMI! Přijďte se naučit základní principy latinsko-

amerických a standardních tanců. Budete mít náskok v tanečních 
kurzech! 

Irský tanec    a 
step 

Škola Rinceoirí 
tel.:725506216 

děti a 
junioři 

Kdo je fascinován dokonalostí souhry tanečníků irského tance a stepu a 
chtěl by ji ovládat, má možnost proniknout do jeho tajů i u nás v 

Kunraticích. 

HIP HOP 

DanceExpert 
tel:608157393 

II. stupeň Hip hopové tance pro náročné. 

Taneční pro 
deváťáky 

9. třídy 
Nabízíme kurzy společenského tance a základů společenského chování 

žákům 9. tříd a zábavnou formou. 

Taneční pro 
dospělé 

pouze 
páry 

Nabízíme kurzy společenského tance všem, kteří se rádi zdokonalí a 
budou tak připraveni na plesovou sezónu! 

Oblast jazyků, techniky a přírodovědy 

Angličtina  
pro dospělé 

ALTISSIMA 
tel.:602728185 

dospělí 
Jazykový kurz angličtiny s rodilým mluvčím pro dospělé pokročilé 

začátečníky! 

Věda nás baví 
Stanislav 
Gottfried 

3. - 5. 
třída 

Pro zvídavé žáky. Seznámení s taji vědních oborů hravou formou. 
www.vedanasbavi.cz 

Oblast sportu 
 

PILATES 
Ludmila 
Battěková 

dospělí 
Dámy a slečny i pánové, chcete být štíhlejší a zdravější? Máme pro vás 

cestu! www.ludmilabattekova.cz 

JÓGA  
pro dospělé 

Tereza Sokolová dospělí 
Jóga pro dospělé s relaxací - 1 lekce 90 minut cvičení 

Facebook: Tereza Sokolová Milnerová, tel.: 776107676 

Šachová škola 
Vávra 

Pavel Vávra 
tel.:777145620 

I. stupeň 
Chceš-li si osvojit základy a strategii této královské hry, využij našeho 

kroužku a  i se dobře pobavíš! 

TENIS 
TŠ Václavek  
tel.:602457867 

I. stupeň 
Děti se učí základní technice tenisových úderů. Tréninky budou probíhat 

cca od září do konce října a pak na jaře.  

AIKIDÓ 
přes SMS  
tel.:605528566 

I. stupeň 
Pohybové techniky, umění pohybu těla, různé druhy bojového umění - 

využití síly protivníka. 



ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ – č.1 – školní rok 2012/2013 – 3. září 2012 

ZŠ KUNRATICE - 5 - 

 
Moodle –zejména pro třídy s netbooky a notebooky a jejich učitele  
K přípravě na výuku i při samotné výuce bude v tomto školním roce pomáhat systém pro podporu 
domácí přípravy moodle. Nabízí především možnost stahovat studijní materiály k jednotlivým 
předmětům, procvičovací testy, sledování 
termínů písemek a domácích úkolů a mnohé 
další funkce. Systém ocení především žáci 
nemocní, kterým umožní sledovat dění ve 
výuce i v průběhu nemoci. 

Facebook – to se mi líbí! 
Fenomén sociální sítě facebook snad netřeba představovat. Přijďte se o 
novinkách ve škole pobavit na našem profilu.  
 

S používáním systému bakaláři a moodle budou žáci II. stupně 
seznámeni v hodinách informatiky, technických činností a 
v třídnických hodinách v prvním školním týdnu. Po předání 
přístupových údajů si s Bakalářem poradí i rodiče našich žáků. Hesla 
získáte u třídních učitelů.    Jakub Zvěřina, 
učitel ZŠ Kunratice 
 
 

 
 

 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.  

 

Pokračování ze strany1 
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Připravované pobytové akce ve školním roce 2012/2013 
 

 
I ve školním roce plánujeme s našimi žáky řadu 
pobytových akcí a na některých nabízíme možnost 
se zúčastnit i Vám. Jedná se o listopadový 
carvingový kurz, Jarní prázdniny v Rakousku a 
letní vodácko-turistické putování. 

 Dánský projekt „Od břehu moře až po 
vrcholky hor“ (1. až 8. září 2012) 

 Adaptační výjezdy  
o 6. ročník (17. až 21. září 2012) 

REJDICE 
o 1. ročník (8. až 12. října 2012) 

Borovice u Mnichova Hradiště 
 Doškolovací carvingový kurz pro lyžařské 

instruktory i zájemce, dobré dospělé lyžaře (8. 
až 12. listopadu 2012) Kaprun 

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

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

o Jarní prázdniny v Rakousku - Hohentauern – Moscher s CK Růžový Panter (9. - 16. únor 2013) 
o LVZ pro žáky pátých tříd v Krkonoších - Rejdice (9. - 16. březen 2013) 
o Výběrový zimní ozdravný a lyžařský pobyt pro žáky prvních až třetích tříd na Moravské boudě v 

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

2012)  
 Ozdravný jarní pobyt žáků I. stupně a Týden sportu, turistiky a objevů žáků II. stupně nejdéle 

od 14. do 23. června 2013 
 Vodácko-turistický tábor s hudebním programem – ŘEKY a HORY 2013 - červenec. 
 Příměstský tábor - Kunratické „táborničení“ a Florbalový camp: červenec 

 

ZÁVĚREM na co nezapomenout na začátku školního roku 
 

 Do 4. Září 2012 odevzdat přihlášku na nepovinné a volitelné předměty! 
 V průběhu prvního školního týdne odevzdejte přihlášku do školní družiny a školního 

klubu. 
 V prvních dvou týdnech se přihlaste na kroužky!!!! 
 Vyplňte žákovské knížky, seznamte se se Školním řádem a toto potvrďte svým 

podpisem. 
 Do žákovského diáře doplňte všechna důležitá data. 
 Od třídních učitelů nebo koordinátora ICT nebo učitelů informatiky získejte své přístupové údaje do BAKALÁŘE, 

Mooodlu, Flexilearnu a zejména i do své školní poštovní schránky.  
 První třídní schůzky již 13. září!!!! 
 

Dobrý školní rok 2012/2013. 
 

 


