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 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 

 

 
 
 

V zářijovém 
Školním 
zpravodaji 
najdete: 

AHOJ PO PRÁZDNINÁCH 
Dobrý školní rok 2011/2012 

- Cílem je 
KVALITA a jejím 
symbolem bude 
KUNRATICKÝ 
VĚTRNÍK 
- PATRON 
- KOLÁRNA 
- Už se těšíte na 
dobroty? 
- PŘEHLED  
KROUŽKŮ  na 
školní rok 2011 / 
2012 
- Kalendárium  

 
 

 

Zářijový úvodník 
Cílem pro nový školní rok v ZŠ Kunratice je KVALITA  
a jejím symbolem bude KUNRATICKÝ VĚTRNÍK 
 

Vážení rodiče, přátelé školy, chlapci a děvčata, je 
prima, že zase začíná škola!  
Letošní prázdniny byly trošku mokré a o to více se jistě 
těšíte na to, co nového vás ve škole čeká.  
O prázdninách jsme prováděli údržbu školy, v historické 
budově jsme připravili novou kmenovou třídu pro 4.A, 
rozšířili jsme počet míst v šatnách, byla ukončena 
rekonstrukce školní jídelny a od 29. srpna si už 
pochutnáváme na výborném jídle, které připravují paní 
kuchařky. Jistě budete překvapeni, že ve školním areálu 
vyrostlo nové dětské hřiště. Za to, že existuje, děkujeme firmě Pragoelast, která poskytla na jeho výstavbu velký dar.  Od 
2.září budete mít možnost jezdit do školy i na kole! Z grantu projektu Bezpečné cesty do školy a z darů rodičů vznikla 
Kolárna, kde si budete moci své kolo bezpečně uložit.  
V průběhu září bude ve třech třídách instalována nová interaktivní tabule. Jedna je pořízena z projektu Pomáháme školám 

k úspěchu a dvě tabule jsou pořízeny opět z darů rodičů.  
Děkujeme.  
 

Ohlédněme se do minulého roku, kdy jsme se jako pilotní škola stali součástí významného 
pedagogického projektu  Pomáháme školám k úspěchu, který je podporován z 
prostředků nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. První rok v tomto projektu nám 
ukázal, že pedagogický rozvoj školy může probíhat zcela jinak, než jak jsme si doposud 
mysleli. Cesta  rozvoje musí  být vedena  k jasným cílům,  s porozuměním,  v bezpečném 
a inspirativním prostředí, s možností si vyžádat zpětnou vazbu. Uvnitř školy je potřeba 
promyšleně tvořit nástroje a podporovat mechanismy, které rozvoj školy dlouhodobě udrží.  
Projekt Pomáháme školám k úspěchu je nejvýznamnějším projektem školy.  
Další projekty, které ve škole v tomto školním roce pokračují a aktivně se jich zúčastňují 
žáci školy, nám umožňují si ověřovat, jak zajistit trvale udržitelný rozvoj života - projekt 
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Ekoškola a projekt GLOBE, jak se naučit učit s výpočetní technikou 
- projekt Vzdělání 21 a jak být více motivováni pro výuku cizích 
jazyků - projekt Comenius. Ve spolupráci s občanským sdružením 
Patron jsme školu registrovali do projektu Rodiče vítáni. 
(www.rodicevitani.cz). 
 

Pedagogický tým školy je stabilizovaný a zvládl v průběhu 
školního roku mnoho práce. Je to dobrý tým odpovědných, 
zapálených  a pracovitých lidí. To, čeho si velice cením, je obrovské 
pracovní nasazení a ochota pracovat každý sám na sobě i pro druhé. 
Významná je právě spolupráce pedagogů. Všichni se neustále 
učíme a učení je proces. V posledních dnech letních prázdnin jsme 
společně dokončovali Projekt pedagogického rozvoje školy do roku 
2014, plánovali nadcházející školní rok a vyjeli na třídenní výjezdní školení. Organizačně ho zajišťovalo vedení projektu 
Pomáháme školám k úspěchu. Proběhlo zde velmi příjemné a tvůrčí setkání kunratických pedagogů s kolegy z Karviné ze ZŠ 
Mendlova. Obsahem setkání bylo vyhodnocení roční účasti v projektu, vzájemné sdílení a pracovní dílny, které vedli někteří 
učitelé z obou škol.  

 

Nová kvalita bude znát i ve školní jídelně. Rok bez naší školní kuchyně je za námi! 
Vedení kunratické radnice věnovalo velikou pozornost proměně staré školní 
jídelny. Rozšířená a moderně vybavená školní kuchyně bude opět od září vařit. Na 
výběr bude nejméně ze dvou jídel, bohatého salátového baru a několika druhů nápojů. 
Na výborné polévky paní kuchařky jistě také nezapomenou.  
 

Jsem rád, že minulý školní rok byl v rámci spolupráce rodičů a školy tím 
nejúspěšnějším. Rád bych touto cestou poděkoval všem z O.S. PATRON, které 
rodičovské aktivity zastřešuje. Za organizaci této tvůrčí spolupráce bych rád 
poděkoval především paní Kateřině Círové a paní Brigitě Waning. Ty stály u zrodu 
Rodičovských kaváren, ale podařilo se jim spolupracovat s velkým množstvím rodičů. 
Tato spolupráce vyvrcholila v červnu na Zahradní slavnosti. Ve spolupráci s paní 
Renátou Linhovou, která řídí komunitní programy školy, byla Zahradní slavnost 
velikým kunratickým svátkem a tečkou za minulým školním rokem. Velmi si cením 
toho, jak nám vy rodiče pomáháte s rozvojem školy. Díky vašemu zájmu, ale i sta-
rostlivosti naší kunratické radnice a především velkého pracovního nasazení všech ve 
škole, tak postupně vzniká naše dobrá kunratická škola.  
 

Proto si jako ředitel školy cením toho, že proměnu školy vnímají jak rodiče, tak 

náš zřizovatel MČ Praha Kunratice.  
 

Nový školní rok zahajujeme s počtem 530 žáků. Kapacita školy je však pouze 540 
žáků. Proto jsme ve Školské radě již řešili problém, jak školu rozšířit a jak zajistit, 
aby se zejména všechny kunratické děti dostaly v dalším školním roce do první 
třídy. Budeme potřebovat nové učebny. To, že se počet žáků za čtyři roky zvýšil 
o 200, je dokladem toho, že se snažíme dělat vše co nejlépe. Sami však na 
vše nestačíme a proto děkuji všem, kteří školu ve všech směrech podporují.  
 

Především myslíme na naše žáky. Pro ně je připraven bohatý program na celý 
školní rok. Vše se děti dozví od třídních učitelů, paní vychovatelek ve školní 
družině a školním klubu, vedoucích zájmových kroužků, trenérů sportovních aktivit. 
Podrobné informace naleznou všichni ve Školním bulletinu pro školní rok 
2011/2012 a na webu školy – www.zskunratice.cz. O aktivitách školy budeme 
průběžně informovat i v Kunratickém zpravodaji. 
 

Všem našim učitelům, vychovatelům, asistentům, provozním zaměstnancům, 
zaměstnancům školní kuchyně, všem žákům a jejich rodičům i všem našim 
podporovatelům a vedení radnice MČ Praha Kunratice přeji dobrý školní rok 
2011/2012. „Holky a kluci jdeme na to!“ 

Vít Beran, ředitel školy 
 

http://www.rodicevitani.cz/
http://www.zskunratice.cz/
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Dopis Kateřiny Círové 
Vážení rodiče, 

začíná nový školní rok 2011/12. Pro sdružení rodičů Patron to bude čtvrtý rok činnosti ve 
prospěch ZŠ Kunratice a hlavně ve prospěch našich dětí – žáků školy. Naše škola letos získala certifikát 
– značku Rodiče vítáni, značku pro školy otevřené rodičům (více na http://rodicevitani.cz/).  

Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se na těchto dobrovolných aktivitách podílejí. Můj speciální dík patří všem 
rodičům, kteří nám usilovně pomáhali při organizaci Zahradní slavnosti. Děkujeme! 
 Jsem velmi ráda, že se nám práce našeho sdružení daří a přeji hodně zdarů a úspěchů v tomto školním roce i Vám, 
našim dětem, učitelům a ostatním zaměstnancům školy.  
                                  Přeje Kateřina Círová, předseda sdružení rodičů Patron 
 

KOLÁRNA 
Holky a kluci! 

Máme tu září a snad bude i babí léto. Do zimy tedy ještě mnoho 
času. Co takhle jezdit do školy na kole? Od 2. září je možné si své 
kolo zamknout v naší nové kolárně! 
Branka kolárny se otevírá čipovou kartou. Zájemci budou mít od 
pátku možnost aktivovat si svoji Open card u paní Střížové a to 
denně ráno od 7:00 do 8:00 hodin a odpoledne od 13:00 do 17:00 

hodin. 
A co když nemáte Opec card? Pak si 
budete moci aktivovat i vaši kartu na 
obědy, kterou si na zálohu propůjčíte u 
paní vedoucí ve školní jídelně.  Jedna 
karta Vám tedy poslouží jak do jídelny, 
tak do kolárny! Slavnostní páska nové kolárny se bude stříhat 2. září v 7:45 hodin. Tak 
neváhejte a  buďte u toho. Přijeďte do školy na kole a dostanete malý dáreček. 

Cyklistům zdar   Lucie Samlerová 
 

Pro čtvrťáky otvíráme KLUBÍK! 
 

 

VÁŽENÍ RODIČE, 
V letošním školním roce jsme z kapacitních důvodů nemohli přijmout 
všechny žáky 4.tříd do školní družiny. Řešení se ale našlo. A hle – je tu 
KLUBÍK – oddělení Školní družiny pro čtvrťáky!  
 

KLUBÍK ZŠ KUNRATICE pro žáky 4.tříd je místo, kam si děti mohou po 
škole přijít odpočinout a pobavit se s kamarády.  Pod odborným dohledem se 
zde vaše děti mohou účastnit nabízených aktivit jako spolutvůrci, poznávat 
sebe i druhé. Přihlášení i odhlášení dítěte musí být provedeno písemnou 
formou zákonným zástupcem a je závazné.  Letošní žáci 4. tříd, zapsaní do školní družiny, jsou automaticky převedeni 
do KLUBÍKU. KLUBÍK vnímáme jako bezpečné místo, které může předcházet nežádoucím vlivům na dítě. KLUBÍK  
bude pro děti otevřen každý všední den od 13 - 17 hodin a je určen výhradně pro děti čtvrtých tříd, které v tomto školním 
roce nemají zajištěnou školní družinu. Vyplněné přihlášky, prosím, odevzdejte třídnímu učiteli 
co nejdříve.           TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Jitka Kopáčová, Věra Hrušková a Romana Voráčková 

Už se těšíte na dobroty? 
Po roce opět zahajujeme provoz ve školní jídelně. Obědy budou vydávány pouze těm, kteří jsou 
řádně přihlášeni ke školnímu stravování a mají řádně uhrazeny všechny finanční závazky a k výdeji 
obědů používají Opencard nebo identifikační kartu. 
Ke stravování je strávník TRVALE přihlášen podáním Přihlášky ke stravování. Přihlášením se 
strávník zavazuje k dodržování pravidel stanovených školní jídelnou. Přihláška k vytištění na 
stránkách školní jídelny  
- http://www.zskunratice.cz/skola/skolni-jidelna/vse-o-skolni-jidelne/uz-se-tesite-na-dobroty-621/. 
 

 
 

V pátek  
2. září 

otvíráme 
kolárnu! 

 
Přijeď do školy na kole a dostaneš 

dáreček. 
Slavnostní přestřižení 

pásky v 7:45 hodin. 

http://rodicevitani.cz/
http://www.zskunratice.cz/skola/skolni-jidelna/vse-o-skolni-jidelne/uz-se-tesite-na-dobroty-621/
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PŘEDBĚŽNÝ  PŘEHLED  KROUŽKŮ  na školní rok 2011 / 2012 
Středisko volného času při ZŠ Kunratice a DDM Praha 10 - DŮM UM znovu připravuje bohatou nabídku činnosti pro volný čas. 
Předkládáme Vám pouze předběžný přehled kroužků, protože definitivní nabídka pro nový školní rok bude k dispozici po uzavření 

školního rozvrhu. Definitivní nabídka a přihlášky budou k dispozici na internetových stránkách školy www.zskunratice.cz a v tištěné formě 
u třídních učitelů, na vrátnicích školy, u školní družiny a v kanceláři SVČ. Činnost zahajujeme 19. září 2011. První hodina bude ukázková, 

uzávěrka přihlášek bude koncem září 2011. Přejeme Vám šťastnou ruku při výběru kroužku a těšíme se na Vás. 

 Oblast hudby a divadla 

NÁZEV VEDOUCÍ věk cena rok 
cena 
pol. 

čas anotace 

Flétna A - 
začátečníci 

Miroslava 
Sofroňková 

od 7 let 3200 1600 dle domluvy 
Láká tě umět si zahrát na flétnu?     
Paní učitelka Mirka tě to naučí. 

Flétna B - 
mírně pokr. 

Miroslava 
Sofroňková 

od 7 let 3200 1600 dle domluvy 
Máš za sebou první krůčky a chceš na flétnu umět 

víc? Přijď! 

Flétna C -  
pokročilí 

Karolína 
Čiháková 

I. stupeň 3200 1600 dle rozvrhu 
Chceš rozvíjet své dovednosti ve hře na flétnu? S 

hudebnicí Karolínou to půjde! 

Kytara 
Karolína 
Čiháková 

od 8 let 3200 1600 dle rozvrhu 
Kdo chcete umět kouzlit s kytarou? Paní učitelka 

Karolína vás to naučí! 

Dramaťák Milena Rážová I. stupeň 1600 1100 dle rozvrhu 
V dramatickém kroužku budeme rozvíjet své 

umělecké vlohy a herecký talent. 

Divadelní 
soubor 

Renata Linhová od 8 let 1600 1100 dle rozvrhu 
V divadelním souboru budeme spolu pronikat do tajů 

divadla. 

 Oblast výtvarné činnosti a keramiky 

NÁZEV VEDOUCÍ věk cena rok 
cena 
pol. 

čas anotace 

Keramika pro 
prvňáky 

Romana 
Voráčková 

1. třída 2000 1500 dle rozvrhu 
Máš šikovné prstíčky a chceš vyrábět dárečky z 

keramiky? Přijď naučíš se to! 

Keramika pro I. 
stupeň 

Hana Hartychová I. stupeň 2000 1500 dle rozvrhu 
Líbilo by se ti pracovat s hlínou?  

S paní učitelkou Hankou se to naučíš! 

Keramika pro 
pokročilé 

Karolína 
Čiháková 

3. - 5. tř. 2000 1500 dle rozvrhu 
Jsi-li zkušený keramik a toužíš-li tvořit z hlíny 

náročnější výtvarná dílna, přijď! 

Umělecké 
projekty 

K. Círová &   A. 
Fáčková & 
A. Kopecká 

I. stupeň 2500 1800 
středa 14,15 

- 16,15 
Chcete se zúčastnit projektů, kdy se snoubí výtvarné 

umění s řemeslnými dovednostmi? Tak přijďte! 

 Oblast tance 

NÁZEV VEDOUCÍ věk cena rok 
cena 
pol. 

čas anotace 

Rokenrol pro 
prvňáčky 

Kateřina 
Rathausová 

1. třída 1600 1200 dle rozvrhu 
Baví vás tancovat při hudbě a být v príma taneční 

partě? Přijďte za Kateřinou. 

Rokenrol pro 
pokročilé 

Kateřina 
Rathausová 

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

Katce do kurzu rokenrolu! 

Taneční 
skupina 
A.D.A. 

Jana 
Večerková 

děti 2600 1300 
pondělí 
16,00 - 
16,45 

Máte doma tančící neposedy? Přihlaste je do 
taneční skupiny Jany a styl moderního tance se 

stane jejich velkým koníčkem a zábavou! 

Taneční 
skupina 
A.D.A. 

Jana 
Večerková 

I. stupeň 3200 1600 
pondělí 
16,45 - 
17,45 

Jste tanečníčci neposedové? Přihlaste se do 
taneční skupiny Jany a styl tance hip hop, street 

dance, show dance hravě zvládnete! 

Taneční 
skupina 
A.D.A. 

Jana 
Večerková 

dospělí 4000 2000 
pondělí 
18,00 - 
19,30 

Milé slečny a dámy, chcete-li si osvojit styl street 
dance a show dance a zdokonalit tak svou 

postavu? Jana je tu právě pro vás! 

Irský tanec a 
step 

Škola Rinceoirí 
děti a 
junioři 

3600 2000 dle rozvrhu 

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. 
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 Oblast jazyků, techniky a přírodovědy 

NÁZEV VEDOUCÍ věk 
cena 
rok 

cena 
pol. 

čas anotace 

Němčina hrou 
Markéta 

Mikulášková 
od 7 let 1600 1200 dle domluvy 

Chcete-li své děti obohatit znalostí jazyka 
našich sousedů, u paní učitelky Markéty to 
probíhá velmi zábavnou a milou formou! 

Psaní na PC 
všemi deseti pro 

šesťáky 

Hana 
Růžičková 

6. třídy 1800 1400 dle domluvy 

Ahoj šesťáci! Máte notebooky, jako učební 
pomůcku? V tom případě je nezbytností se 

naučit dokonale ovládat klávesnici! Přijďte se 
to naučit! 

Psaní na PC 
všemi deseti pro 

dospělé 

Hana 
Růžičková 

II. stupeň 
+ dospělí 

1800 1400 dle domluvy 
Chcete ovládat klávesnici rychlostí blesku a 
nemuset se přitom na ni dívat? Přijďte! Paní 

učitelka Hanka vás to naučí! 

Vaření 
Alena 

Fáčková 
od 2. do 
5. třídy 

2500 1800 dle rozvrhu 

Milé malé kuchařinky, rády doma mamince 
pomáháte s vařením a chcete se přiučit 

spoustu nových receptů? Přijďte a 
pochutnáte si! 

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

třeba i o hada? V našem chováku se vaše 
pomoc s péčí bude hodit. 

Šachová škola 
Vávra & 

Černoušek 
I. stupeň 1900 950 

pondělí 14,00 
- 15,00 

Chceš-li si osvojit základy a strategii této 
královské hry, využij našeho kroužku a  i se 

dobře pobavíš! 

 Oblast sportu 

NÁZEV VEDOUCÍ věk 
cena 
rok 

cena 
pol. 

čas anotace 

Aerobic 
Zuzana 

Piherová 
1. třídy 1600 1200 dle rozvrhu 

Jste šikulkové a láká vás řádit při hudbě? Pak 
je nejlépe přihlásit se do kurzu k Zuzce! 

Aerobic 
Kateřina 

Rathausová 
I. stupeň 1600 1200 dle rozvrhu 

Jste již pokročilé ve zvládání aerobických 
sestav? Pak se na vás těší vaše Katka! 

Strečink        a 
relaxace 

Zuzana 
Piherová 

ženy 2100 1400 dle rozvrhu 
Chybí vám pohyb, dámy? Chcete si zkrášlit 

postavu, zlepšit držení těla? Cvičitelka 
Zuzana je tu pro vás! 

Sportovní hry-
florbal kluci i 

holky 

Jiří 
Szebinovský 

jen 1. 
třídy 

1500 1000 
čtvrtek 14,00 - 

15,00 

Florbal a jiné hrátky ve sportovní hale  
pro nejmenší! 

Vynikající zábava na hodinu týdně. 

Florbal START 
přípravka a 

elévové 

Nikola 
Pálenský 
a Michal 
Plaček 

od 1. třídy 6000 3200 
út-16,00 - 

17,20 čt-15,45 
- 17,15 

Jsi florbalista tělem i duší? Profi tým START 
98 tě očekává!  

Tréninky 2x týdně 90 minut zaručují perfekt 
přípravu. 

Florbal  
mladší a starší 

žáci 

Jiří 
Szebinovský 

a Jan 
Svoboda 

1997 až 
2000 

7000 3700 
po-16,15 - 

17,45 čt-17,15 
- 18,40 

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

madší nebo starší žáky našeho florbalového 
týmu! 

Florbal   DÍVKY 
žákyně 

 
Andrea 

Nováková 
od 1. třídy 3000 1700 

út-15,00 - 
16,00 čt-15,00 

- 16,00 

Založíme nový dívčí florbalový tým? Přijďte 
ne tréninky 2x týdně na 60 minut. 

Florbal   DÍVKY 
dorostenky 

Petra Vlková 
a Andrea 
Nováková 

od 5. třídy 5600 3000 
st-17,00 - 

18,30 čt-17,15 
- 18,40 

Zrodil se nadějný dívčí tým, přidej se a staň 
se členkou naší party! 

Scházíme se 2x týdně na 90 minut. 

Florbal  
dorostenci 

a junioři 
Jan Svoboda 

1993 až 
1996 

6000 3200 
úterý středa 

pátek 

Máme exkluzivní sportoviště, jako stvořené 
pro florbalové zápasy. Chystáme se do 1. 

ligy! 
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NÁZEV VEDOUCÍ věk cena rok cena pol. čas anotace 

Florbal   
muži 

Václav 
Buček  

a Vojtěch 
Resler 

1992 a 
starší 

6000 3200 úterý čtvrtek 
4 družstva mužů! Vyžití pro výkonostní 

sportovce i pro otce od rodin, kteří si chtějí 
přijít zahrát s dobrou partou populární sport. 

Míčovky / 
sportovky 

Blanka 
Chýlová 

1. - 2. 
třída 

1500 1000 
středa 14,00 - 

15,00 

Hry s míčem, hry s baseballovou pálkou, hry 
na hřišti i ve sportovní hale. To a ještě 

mnohem více si užiješ v kroužku s Blankou. 

Míčovky / 
sportovky 

Blanka 
Chýlová 

3. - 4. 
třída 

1500 1000 
úterý 14,00 - 

15,00 

Hry s míčem, hry s baseballovou pálkou, hry 
na hřišti i ve sportovní hale. To a ještě 

mnohem více si užiješ v kroužku s Blankou. 

Volejbal 
Zuzana 

Piherová 
II. stupeň 1500 1000 dle domluvy 

Nemáš rád kontaktní sporty a přitom chceš 
hrát míčové hry? Tak pro tebe je volejbal! 

Přijď si pinknout! 

Hravě 
dobrým 

cyklistou 

Lucie 
Samlerová 

3. - 6. 
třídy 

zdarma dle rozvrhu 

Chcete se pomocí her naučit pravidla 
silničního provozu, dobře v něm jezdit na 
kole a naučit se poskytnout první pomoc? 

Přidejte se do cyklického klubu! 

Basket  
kroužek 

Martin Skýva 
od 5. 
třídy 

1500 1000 
středa 16,00 - 

17,00 
Máš-li v oblibě míčové hry, přijď se 

zdokonalit ve střelbě na koš ! 

Basketový 
tým 

Martin Skýva 
1997-
2001 

2400 1500 
út-17,20 - 18,40 
pá-15,00 - 16,00 

Přijď do našeho týmu trénovat a hrát 
soutěžně! 

Atletika 
Lucie 

Samlerová 
I. stupeň 1500 1000 

úterý 15,00 - 
16,00 

Atletika je královnou sportu, staň se už v 
dětství králem a královnou kunratických 

sportovišť! 

Atletika 
Iva 

Pařízková 
II. stupeň 1500 1000 

středa 15,00 - 
16,00 

Atletika je královnou sportu, přijď na naše 
sportoviště překonávat sám sebe! 

BOX      pro 
děti 

BOX CLUB 
Petra 

Mendíka 

od 6 let 
1x týdně 
2x týdně 

3000,- 
5000,- 

1500,- 
2500,- 

pondělí středa 
17,00 - 18,00 

Chceš umět údery a obrany proti nim? Přijď 
se naučit disciplíně a základům účinné 

sebeobrany! Všestranná zátěž v boxu vede 
ke zlepšení obratnosti, pohyblivosti a síly! 

kondiční 
BOX 

BOX CLUB 
Petra 

Mendíka 
ženy 

150,- Kč 
/permanentka na 
10 lekcí jen 120,-

Kč/ 

pondělí středa 
18,00 - 19,00 

Přijďte si osvojit údery a účinnou obranu 
proti nim! Všestranná zátěž v boxu zlepší 

vaši obratnost, pohyblivost a sílu, ale hlavně 
získáte kladný vztah k pohybu! 

kondiční 
BOX 

BOX CLUB 
Petra 

Mendíka 
muži 

150,- Kč 
/permanentka na 
10 lekcí jen 120,-

Kč/ 

pondělí 
+středaúterý 

+čtvrtek  19,00 - 
20,30 

Přijďte si osvojit údery a účinnou obranu 
proti nim! Všestranná zátěž v boxu zlepší 

vaši obratnost, pohyblivost a sílu, ale hlavně 
získáte kladný vztah k pohybu, který se 
stane neodmyslitelnou součástí vašeho 

života! 

TENIS 
TŠ Václavek 
& Vopravil 

I. stupeň 
80,-Kč 

/osoba/hodina 
úterý čtvrtek 
15,00 - 17,00 

Děti se učí základní technice tenisových 
úderů, trénink je doplněn soutěžemi a hrami. 
Tréninky budou probíhat cca do konce října 

a pak na jaře. 

Těšíme se na vás. Za SVČ – DŮM UM Renata Linhová. 
Tel.: 261097240, mobil: 725506216,               mail: renata.linhova@zskunratice.cz 
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Ve sportovní hale školy sídlí florbalový oddíl FBC START 98, který obsazuje soutěže ve všech věkových kategoriích. 
Zejména v dětských soutěžích se stal již známým a respektovaným klubem v rámci Prahy i celé České republiky. Oddíl 
má dnes více jak 130 členů, kteří hrají soutěže pořádané Českou florbalovou unií v 11-ti družstvech. 
Kluci a holky, staňte se členy oddílu!  
Informace u hlavního trenéra oddílu a managera školního sportovního areálu Jirka Szebinovského a na www.start98.cz. 
 
 
 

KALENDÁRIUM 
 

1.9. 
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN - Slavnostní zahájení školního roku 
2011/2012 
CELOŠKOLNÍ PROJEKT - Deváťáci vítají prvňáčky a 
prvňáčci se loučí s deváťáky 
RODIČÁKY - TŘÍDNÍ SCHŮZKA s rodiči prvňáčků 
2.9. 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOLÁRNY - Lucie Samlerová 
5.9. 
Nábor do kroužku BOX - 15:00-20:00 - BOX CLUB Petra 
Mendíka - chodba v přízemí historické budovy 
5. - 9.9.  
ADAPŤÁK ŠESŤÁKŮ - PENZION MUHU - JIZERSKÉ 
HORY + Filip Hotový - lektor CEDU + Pavel Brichta - lektor 
Aktivnidovolena.cz 
8.9. 
CVIČENÍ CO 
RODIČOVSKÁ KAVÁRNA A SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ  
 

DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ -  
- od 16:00 - otevření slavnostní otevření dětského hřiště 
- od 17:00 - Rodičovská kavárna pro rodiče prvňáčků - vede 
Kateřina Círová a Brigita Waning 
9.9. 
ZÁJEZD DO JIČÍNA - Dramatický kroužek - účast na 
divadelním festivalu Pohádkový Jičín – Renáta Linhová, 
Milena Rážová 
12.9. 
AULA - Taneční Trénink A.D.A. Jany Večerkové 
CELOŠKOLNÍ PROJEKT - Oborové dny žáků II. stupně - 
vyhlášení jednotlivých oborových dnů 
13.- 15.9. 
SBĚROVÉ DNY - Sběr můžete přinášet od 7:30 do 8:00 - 
Koordinuje Eva Hilčerová a Martin Skýva 
14.9. 
CELOŠKOLNÍ PROJEKT - Oborové dny žáků II. stupně - 
zapisování do oborových dnů 
POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU - jednání Expertní rady 
- Vít Beran, Květa Krüger 
15.9. 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY  
- začátky: 17:30 hodin - I. stupeň a 18:15 hodin - II. stupeň. 
16.9. 
POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU - TŘÍDNÍ UČITELÉ - 
VI.A, Markéta Nováková a lektoři CEDU - třídnická hodina 
19.9. 
ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ SVČ 
AULA - A.D.A. 
20. a 21.9. 
PREVENCE - Minimální preventivní program - žáci šestých 
tříd - lektorka Jarmila Honsová o.s. Institut Filia - VI.A - 20.9. 
a VI.B 21.9. 

http://www.start98.cz/
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28.9. 
Václav - STÁTNÍ SVÁTEK 
29. a 30.9. 
ŘEDITELSKÝ DEN - další vzdělávání celého 
pedagogického sboru 

29.9. 
POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU - vývojový seminář 
sborovny - práce s pedagogickým porfoliem, kritéria, vize 
POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU - prezentace PPRŠ 
členům Expertní rady projektu - hodina společně celá 
sborovna a 2 hodiny vývojová dílna 
30.9. 
ICT technologie ve vzdělávání 
DVPP- 
II. stupeň - prostředí Flexilearn, VZDĚLÁNÍ 21 
I. stupeň - práce na interaktivní tabuli a i-učebnice 
Metodické sdružení - tematické plány pro školní rok 
2011/2012 
Termín pro odevzdání přihlášek na tábor a rodinnou rekreaci 
o Vánocích - Jugendsporthaus Mallnitz - oblast Mölltal - 
ledovec Mölltal Gletcher (1200 - 3122 m/m) a Ankogel (1200 
- 2630 m/m) /27.12.2011 - 1.1.2012 - přihlášky do konce září 
2011/

 
 
 

ZIMNÍ PRÁZDNINY a NOVÝ ROK v RAKOUSKU  

oblast MÖLLTAL - 27. prosinec 2011 až 1. leden 2012 
Ubytování: Jugendsporthaus Mallnitz 
Chcete poslat děti na vánoční hory? Chcete vyjet celá rodina nebo jenom dospělí? Zalyžovat a večery 
prožít i s kytarou a muzicírováním? Pojeďte s námi do Rakouska do oblasti Mölltal! 

Pavel Brichta, Vít a Lenka Beranovi, Jindřich a Lenka Mončekovi 
Odjezd: 27.12. 2011 v 8:30 hodin od ZŠ TGM v Poděbradech a v 9:30 hodin od ZŠ Kunratice v 
Praze.   Příjezd: 1.1. 2011 v noci – odjezd po večeři - upřesníme 
CO BUDEME DĚLAT: Lyžovat a snowboardovat, koulovat se a jinak sněhovat, poznávat bezpečí i 
nebezpečí hor, mazat lyže, hrát hry, závodit a muzicírovat. Můžete si vzít s sebou kytary a pod 
odborným vedením Jindry a Lenky se jistě zdokonalíte. Přihlášky k vyzvednutí na ředitelství školy. Akce je organizována jako 
pobytová akce pro rodiny. O děti se však rádi postaráme a pokud budou chtít, tak cvičitelé se mohou věnovat i dospělým. 
Společně oslavíme vstup do NOVÉHO ROKU! 
ORGANIZÁTOR: ZŠ Kunratice, Praha. Služby (dopravu, ubytování, stravování, skipasy, doprovodné programy, služby 
delegáta …) nám poskytuje cestovní kancelář www.aktivnidovolena.cz - CK HROCH s. r. o. – Pavel Brichta. 
Spoluorganizátoři: ZŠ T.G. Masaryka Poděbrady, Školní 556 / II, Poděbrady, VTOK a O.S. PATRON. 
CENA:  
Děti do r. nar. 2003 – pouze s rodiči:  cca 5900,- Kč 
Děti a mládež do 18 let:    cca 7.900,- Kč 

 
Účastníci do 25 let:   cca 8000,- Kč 
Dospělí:      cca 10000,- Kč 

(v ceně –  5 x ubytování s polopenzí, doprava, pětidenní skipas pro oblast Mölltal (6 
lyžařských středisek), transfery na lanovky, materiál a režijní výdaje, lyžařští instruktoři, pitný 
režim, doplňkový program, uspořádání závodů, přednáška HS, instruktor a delegát od CK 
HROCH a pojištění CK proti úpadku)  
V ceně není: cestovní úrazové pojištění pro lyžování - snowboarding do zahraničí – 
potvrzení o pojištění odevzdá každý účastník před odjezdem, obědy nejsou zajištěny - 
vezměte si sebou cca 7 - 12 € na jeden oběd, případně i na vstupné do termálních lázní Bad 
Gastein nebo Tauren Bad – vstupné dle věku 10 až 15 € /minulý rok jsme je nestíhali ;-). 

PŘIHLÁŠKY: Přihlašujte se obratem do 3. 10. 2011 v ředitelnách Praze Vítu Beranovi a v Poděbradech Jindřichu Mončekovi.  
Vyplnění přihlášky se považuje za závazné přihlášení na akci. Záloha 1 500,- Kč – do 3.10.2011 - doplatek - do 16.12. 2011. 
 


