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 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 

 

 
 

 

 

První školní den byl ve znamení 
KUNRATICKÝCH VĚTRNÍKŮ  

První školní den nejen vyšlo počasí, ale novým prvňáčkům se roztočil  
i KUNRATICKÝ VĚTRNÍK. Celou fotoreportáž si můžete prohlédnout na 
webu školy – FOTOGALERIE - 2011/2012 – První školní den.  

Rodiče děkujeme za podporu. Všichni ze ZŠ Kunratice ;-). 
 
 

Všichni žáci a zaměstnanci školy mají svou poštovní schránku na adrese 
www.outlook.com! 
 

 

VÁŽENÍ rodiče, žáci, kolegové. 
V ZŠ Kunratice postupně přecházíme do digitálního věku. Již si všichni můžeme přeposílat elektronickou poštu přes 
školní poštovní úřad, zejména žáci II. stupně v průběhu podzimu začnou využívat prostředí Flexilearn k předávání úkolů, 
testování … Tak jako jsou týdenní plány na prvním stupni, budou moci pracovat s týdenními elektronickými plány i učitelé a 
jejich žáci od pátých tříd. 

V druhém 
zářijovém Školním 
zpravodaji najdete: 

DO ŠKOLY NA KOLE?  
ANO, ALE BEZPEČNĚ A S PŘILBOU! 

- První školní den 
byl ve znamení 
KUNRATICKÝCH 
VĚTRNÍKŮ  
- Všichni žáci a 
zaměstnanci školy 
mají svou poštovní 
schránku  
-  BAZAR ZŠ 
KUNRATICE 
- Vánoce na lyžích 

 

Číslo 2.   Školní rok 2011/2012  22. září 2011 
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Od minulého týdne můžeme všichni používat nový elektronický poštovní úřad školy v prostředí  Outlook Web App 
společnosti Microsoft. Sem je přesměrována veškerá školní pošta. Každý zaměstnanec i žák má zde zřízenou svou 
poštovní schránku. Podrobné informace o funkčnosti schránky a jejím nastavení naleznete na 
adrese: http://help.outlook.com/. Rádi bychom Vás seznámili s návodem na oživení poštovní 
schránky: 
Návod na zavedení školního e-mailového účtu na severu www.outlook.com  

1) Na stránkách školy na levé straně 
klikněte na symbol dopisní obálky  
2) Na stránce s nápisem „OUTLOOK 
LIVE“ zadejte při prvním přihlášení uživatelské 
jméno – e-mailová adresa ve formátu - 
jmeno.prijmeni@zskunratice.cz a heslo – variabilní symbol žáka (sedm čísel).  
3) Na následující stránce vyplňte kolonky: 

 Windows live ID:  již vyplněno /e-mail ve formátu – 
jmeno.prijmeni@zskunratice.cz/ 

 *Heslo:   Zde doplňte heslo, vydané školou – variabilní symbol žáka 
(sedm čísel).  

 Dále zadejte libovolné heslo nové (musí být delší než 6 znaků ) a potvrďte ho  i do druhé kolonky. Jiné kolonky není 
nutné vyplňovat. Doporučujeme kombinovat písmena a číslice tak, aby si je děti dobře pamatovaly, ale aby heslo 
nebylo snadno identifikovatelné jinými osobami. 

4) …. a můžete zaslat první e-mail své třídní učitelce či třídnímu učiteli. 
 
Jsme přesvědčeni, že touto cestou je možné posílat zprávy ze školy nejen všem žákům, ale zejména na I. stupni školy, 
i rodičům. Touto cestou nám můžete rodiče pomoci při učení Vašich dětí používat elektronickou poštu. Děkujeme. 
Hesla se snadno zapomenou – proto prosíme všechny rodiče žáků na I. stupni, aby pro první období používání nového 
elektronického poštovního úřadu zaslali heslo třídní učitelce na přiložené návratce. Děkujeme. 
 

V případě závady, se zkuste přihlásit znovu. Pokud se přihlášení nezdaří, uveďte tento fakt na návratku. Bude nutné si 
vyžádat nový přístup podle návodu na http://help.outlook.com/. Proto raději kontaktujte ICT koordinátora školy, pana učitele 
Lukáše Zvěřinu – lukas.zverina@zskunratice.cz. Děkujeme. 

Vít Beran, ředitel školy 

BAZAR ZŠ KUNRATICE - http://www.zskunratice.cz/rodice/bazar/vse/ 
Jsou již brusle Vaší ratolesti malé? 

Dočetla knihu z povinné četby a doma pro ni nemáte 
využití? 

Nalézá se u Vás doma něco zachovalého, co by mohl 
použít někdo další? 

 

Na stránkách škol elektronický BAZAR běžně nenajdete. 
Chcete-li nabídnout do BAZARU něco i vy, můžete to udělat 
velmi snadno. Pokud přidáte inzerát, tak se současně 
registrujete do prostředí webu školy a vytvoří se vám 
uživatelský přístup. Autorizovaný uživatel může příště 
zadávat inzeráty pod svým účtem. Při p řidání inzerátu vám 
přijde potvrzovací e-mail. Administrátorem stránky je paní 
Zora Nováková.  
 

KALENDÁRIUM 

Ve dnech 29. a 30. 9. je vyhlášen ředitelský den z důvodu reklamačních oprav ve školní jídelně a plánovaného 
dvoudenního dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Další dvoudenní kurz čeká všechny pedagogy o podzimních 
prázdninách. Děkujeme za pochopení. 
 

http://help.outlook.com/
http://www.outlook.com/
http://help.outlook.com/
mailto:lukas.zverina@zskunratice.cz
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Základní škola KUNRATICE 

  

www.aktivnidovolena.cz 
CK HROCH s. r. o. – Pavel Brichta 

 

Ubytování: 
 

Jugendsporthaus Mallnitz 

ČÍSLO AKCE – SPECIFICKÝ SYMBOL:  201116 
 

VÁNOCE a NOVÝ 
ROKv RAKOUSKU oblast MÖLLTAL 

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 

Termín: 27. prosinec 2011 až 1. leden 2012 
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. 2012 v noci – odjezd z Rakouska po lyžování a 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. Navštívíme i blízká 
lázeňská města a vykoupeme se v termálních lázních Bad Gestein nebo Tauren Bad. Akce je organizována jako tábor – s sebou 
vezmeme i dospělce a rodiny.  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. do 1.1.2005 – pouze s rodiči:    5.390,- Kč         Děti a mládež do 18 let (2004 - do 1.1.1993):  7.390,- Kč 
Účastníci do 25 let(1992 - do 1.1.1987):    7.690,- Kč              Dospělí:          9.590,- 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 € /předminulý 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 nebo dle dojednání    doplatek - do 16.12. 2011 

Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy – každému účastníkovi vystavíme příkaz k úhradě po 
odevzdání závazné přihlášky. 

(č.ú. 35-9147520247 / 0100, variabilní symbol: rodné číslo ve formátu RRMMDDXXXX, specifický symbol: 201116, zpráva pro příjemce: 
příjmení a jméno účastníka)  

Informace na www.zskunratice.cz a u Víta Berana na telefonu 724370813. Začátkem prosince bude svolána schůzka všech 
účastníků v Praze i Poděbradech. 
CO S SEBOU NA HORY? 
VÝSTROJ A VÝZBROJ: Helma (povinná pro všechny účastníky kurzu), lyžařské brýle, lyže sjezdové s bezpečnostním vázáním a 
lyžařskou brzdou - seřízené ze servisu (potvrzení vybereme před odjezdem), hole s poutky a talířky, lyžařské boty sjezdové – pevné, 
pohodlné, event. snowboard. Lyže musí být dobře svázány – v pevném obalu. 

http://www.aktivnidovolena.cz/
http://www.zskunratice.cz/
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ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ - Číslo: 2 –  22. ZÁŘÍ 2011 

Zpravodaj pro vás připravili: Ing. Bc. Vít Beran, Mgr. Jitka Kopáčová, MgA. Olga Králová,  
Základní škola Kunratice, Předškolní 420, Praha 4 Kunratice 148 00, ředitelna: 261097212; školní jídelna: 261097258; 

 

Batoh, krosna a pod., malý batůžek na výlety, ledvinku. 
 

Seznam doporučených věcí: 
Obuv: kožená turistická - pohorky nebo sněhule, přezutí (tenisky, sandály s patou, ...) do budovy. 
Oblečení: Zimní lyžařská bunda nebo kombinéza (teplá, dovolující pohodlný pohyb, s kapucou), oteplovačky nebo šponovky 
(začátečníci určitě dvoje),  několik čepic, rukavic ( teplé - prstové lyžařské nebo palčáky opět alespoň dvakrát), šála nebo bavlněný 
šátek, několik bavlněných trik s krátkým i dlouhým rukávem, vhodné jsou roláky, svetr, teplá mikina, punčocháče nebo dlouhé spodky, 
ponožky slabé a několikery vlněné nebo bavlněné podkolenky; 
Domácí: 1 tepláková souprava , pyžamo, spodní prádlo 
Ostatní: 2 ručníky, hygienické potřeby, krém na opalování, sluneční brýle, vosky na lyže, korek, knížku, karty, společenskou hru, plavky 
– ne plavecké šortky!; osobní léky (s popisem jak užívat), vitamíny dle uvážení rodičů; 
Průkaz pojištěnce, zdravotní záznamy a doklady o cestovním pojištění do zahraničí 
(pro lyžování a snowboarding) vybere zdravotník před odjezdem! 
DOPORUČUJEME NEBRAT S SEBOU CENNOSTI, MOBILY, CD PŘEHRÁVAČE, RADIA 
apod.  
KAPESNÉ: podle uvážení rodičů ale maximálně 30,- € + peníze na obědy a 
vstupné. 
Svačina od mámy na cestu. 
 
Městečko Mallnitz 
Mallnitz, obec s cca 1000 obyvateli vklíněná mezi horami pohoří 
Hohe Tauern. Místo vhodné pro rodinou rekreaci, jsou zde lázně 
pro léčbu dýchacích cest. Doprava do Mallnitz je možná autem z 
Obervellachu nebo vlakem. V létě je to výchozí bod mnoha 
zajímavých turistických cest. V zimě je v provozu lyžařské 
středisko Ankogel. V Mallnitz je pošta, obchod, mnoho možností 
ubytování, restaurací i kaváren, nádraží a krytý plavecký bazén. 
Ubytování Jugendsporthaus Mallnitz 
Ubytování ve dnou a více lůžkových pokojích většinou se 
sprchovým koutem, k dispozici je po celou dobu společenská 
místnost. Ubytování je v úrovni turistický standard. Toalety a 
další sprchy jsou na každém patře. 
K dispozici je místnost s pingpongovým stolem, půjčovna kol … 
Lyžařské středisko - Ankogel 
Městečko Mallnitz s lyžařským areálem Ankogel nabízí široké 
červené sjezdovky ve svém vysokohorském kotli i níže položené 
tratě kryté lesem, vhodné za horšího počasí. Ankogel je také 
ideální místo pro rodinu díky svému pohodově zvlněnému 
terénu. Noční lyžování na Ankogelu je v ceně skipasu stejně jako 
osvětlená sáňkařská dráha. Dětské školky a cvičné vleky najdete 
u spodní stanice lanovky Ankogel.  
 

Sjezdové tratě: [km] Celkem: 
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Lyžařské středisko - Ledovec Mölltal 
V jižní části Rakouska, přibližně mezi městy Spittal a Lienz, se v 
nadmořské výšce 3.122 m. n. m. rozkládá jedinečná ledovcová 
oblast Korutan - Mölltalský ledovec, která se stala zvláštním 
tipem pro všechny profesionály, rekreační lyžaře i fanoušky 
snowboardu a carvingového lyžování. 
Od parkoviště do lyžařského střediska vás jen za osm minut 
převeze nový, supermoderní "Gletscher Expres" - nejdelší 
podpovrchová lanová dráha na světě. Z nástupní stanice do cíle 
(1000 metrů převýšení) převeze najednou 236 osob, délka tunelu 
je 4 718 metrů. Dostanete se do nadmořské výšky přes 2 850 
metrů, kde vás očekává 49 km preparovaných sjezdovek všech 
typů. Své svahy zde nabízí také nový Snowboard - Funpark 
a přibližně 30 km běžeckých tratí.  

Sjezdové tratě: [km] Celkem: 
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Vleky a lanovky: [počet] Celkem: 
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Dále je možné po dohod navštívit lyžařská střediska: 
Hochzillertal, Hochpustertal, Sillian a Grosglockner Resort 
(permanentka zde platí). 

SKOL 

Přílohy: přihláška s příkazem k úhradě a návratka. 

 
 

 

 
 

 


