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Číslo 4.

Školní rok 2011/2012
P

13. prosinec 2011

VÁNOCE JSOU TADY!

Ve čtvrtém prosincovém
Školním zpravodaji najdete:

- KUNRATICKÝ ČTENÁŘ –
AUTORSKÉ ČTENÍ
- BLAHOPŘEJEME VÍTĚZŮM
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
- DĚKUJEME ZA PODPORU
VŠEM DÁRCŮM
- PRVNÍ SPOLEČENSKÝ
VEČER RODIČŮ,
ZAMĚSTNANCŮ A PŘÁTEL
ŠKOLY
- PROJEKT „POMÁHÁME
ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU“
PODPORUJE
ZMĚNU KVALITY VÝUKY
- VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ
RADY ZA ZÁKONNÉ
ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH
ŽÁKŮ
- STŘEDISKO VOLNÉHO
ČASU PŘI ZŠ KUNRATICE –
DŮM UM
- ČÍNŠTINA
- ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
- KALENDÁRIUM

Příjemné prožití Vánočních svátků přejí všichni ze ZŠ Kunratice.
Veselé Vánoce.

KUNRATICKÝ ČTENÁŘ – autorské čtení
TVŮRČÍ PSANÍ - LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „O ČEM SE MI SNÍVÁ“
V listopadu proběhla na naší škole literární soutěž, které se zúčastnili všichni
žáci. Žáci byli rozděleni do několika kategorií podle věku. Soutěž probíhala na
dvou úrovních – tvůrčí psaní a ilustrace, které jsou součástí projektu rozvoje čtenářských dovedností.
Vyhlášení a předání odměn vítězům z jednotlivých kategorií proběhne v sobotu 17. prosince
v Ústřední městské knihovně Mariánské náměstí, Praha 1 od 11,00 hodin. Součástí
slavnostního vyhlášení bude i autorské čtení nejlepších prací.

Srdečně zveme vítěze, nejen jejich rodiče, ale i učitele a další přátele školy na toto setkání.
Vítěze skupin čeká veřejné autorské čtení a knižní odměna, za kterou děkujeme O.s. PATRON!!!

ZŠ KUNRATICE
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BLAHOPŘEJEME VÍTĚZŮM LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 2011/2012 - „O čem se mi snívá“
kategorie

pořadí

nesoutěžní
kategorie

třída

jméno žáka

název

1.A
1.B
1.C

práce celé třídy
práce celé třídy
Karel Fíla

O čem se mi snívalo
O čem sní 1.B
O čem se mi snívá

I. kategorie

1.
2.
3.

2.C
2.A
2.B

Kryštof Kouba
Martin Juda
Aneta Alžová

O čem se mi snívá
Letadlo
Kouzelný pták

II. kategorie

1.
2.
3.

3.A
3.B
3.C

Tomáš Wooller
Alexandra Iljinskaja
Nikol Chaloupková

Let do neznáma
Sny se plnit mohou
Kouzelný autobus

III. kategorie

1.
2.
3.

5.A
5.B
4.B

Barbora Mlchová
Petra Hýblerová
Michaela Chytilová

Noční můra
Městečko aut
Sladká cesta

IV. kategorie

1.
2.
3.

7.A
6.B
6.A

Jakub Sehors
Vojtěch Plaček
Denisa Sklenářová

O čem se mi snívá
O čem se mi snívá
O čem se mi snívá

V. kategorie

1.
2.
3.

8.A
8.A
9.A

Pavlína Volkeová
Matouš Tomeš
Kevin Nguyen

O čem se mi snívá
O čem se mi snívá
O čem se mi snívá

DĚKUJEME ZA PODPORU VŠEM DÁRCŮM
Není samo sebou, že nás podporujete. DĚKUJEME. V únoru 2012 vydáme ekonomickou výroční zprávu ředitele školy.

Zvažujete-li jakkoli přispět k rozvoji naší školy, neváhejte a kontaktujte nás. S Vaší pomocí překročíme neuvěřitelný
1.000.000 Kč. I drobné přispění pomůže. Děkujeme.
Účel daru
Třída 1.A
Třída 1.C
Třída 2.A
Třída 2.C
Třída 3.A
Třída 8.A
Prostředky na pomůcky do anglických oddělení školní družiny
Zajištění materiálu pro výtvarné projekty
Prostředky na nákup učebních pomůcek
Prostředky na nákup encyklopedií
Podpora zimního ozdravného pobytu v březnu pro žáky 1. - 3. tříd
Pro rozvoj školy - zajištění knih do školní knihovny

ZŠ KUNRATICE
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částka
10 000 Kč
35 000 Kč
20 000 Kč
1 500 Kč
50 000 Kč
5 000 Kč
2 185 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
7 000 Kč
50 000 Kč
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Díky Vaší pomoci se v roce 2011 podařilo dále zrealizovat:
Pořídit a uvést do provozu dvě interaktivní tabule do 4.C a do učebny Fy
Vystavět a zahájit provoz kolárny
Příspěvkem podpořit činnost florbalového klubu Start 98
Vystavět a uvést do provozu dětské hřiště - 1. etapa
Zajistit PC do klubíku a do 3.A; získat pro školu síťovou tiskárnu
Zahájit výstavbu učebny v přírodě - 1. etapa
Usnadnit kopírování materiálů pro žáky darováním a financováním ročního provozu kopírky pro I. stupeň
Uspořádat s velkou podporou rodičů a přátel školy zahradní slavnost

Částky v tabulce jsou uvedeny pouze u darů pro konkrétní třídy a některých drobných darů.

První společenský večer rodičů, zaměstnanců a přátel školy
PLAVBA NA ZAOCEÁNSKÉ LODI.
Vydejte se s námi za hranice všedních dnů !
Vyplouváme z přístavu v recepci školy v pátek 9.3.2012 ve
20,00 hodin a pohybovat se budeme na vlnách zábavy. Ano, náš
společenský večer, který škola hodlá uspořádat jako poděkování
všem podporovatelům a sponzorům školy, nabývá konkrétnějších
podob. Všichni umělci vystoupí bez nároku na honorář či za pouze
symbolický poplatek.
Hledáme ještě předměty do „tiché aukce“, která bude součástí
večera a jejíž výtěžek bude věnován na konkrétní účely.
Matematická RODIČOVSKÁ KAVÁRNA
Za veškerou Vaši pomoc a spolupráci předem děkujeme.
s Katkou Novotnou a profesorem Hejným
Za organizační výbor školy:
Renata Linhová - za Středisko volného času - 725506216 - renata.linhova@zskunratice.cz,
Petra Jelínková, ekonomka - za vedení školy - 725043817 - petra.jelinkova@zskunratice.cz,
Brigita Waning, rodič - za sdružení rodičů - 602251196 - brigita.waning@hotmail.com,
Pavla Střížová, domovnice - za provoz školy - 723471727 - pavla.strizova@zskunratice.cz.

Projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ podporuje
změnu kvality výuky
Snažíme se být učící se školou. V Projektu pedagogického rozvoje školy, který vznikal v druhém pololetí minulého
školního roku, je popsána naše cesta pedagogického rozvoje do roku 2015. Na tvorbě projektu se podíleli všichni pedagogové
školy. Každý pedagog myslí na svůj osobní rozvoj. Cíle pro tento školní rok máme formulovány v Plánu osobního
pedagogického rozvoje. Tento plán vznikal v prvních měsících školního roku a každý pedagog jej projednával s ředitelem
školy. Důkazy o plnění cílů tohoto ročního plánu si zakládáme do Pedagogického portfolia. Každý z cílů současně sleduje i
pedagogickou práci, učení. Na konci školního roku čeká všechny pedagogy rozvojový rozhovor nad portfoliem, vyhodnocení
splnění naplánovaných cílů tohoto školního roku a plánování cílů pro nový školní rok.

Cvičení pro změnu
Uvědomujeme si, čím proces změny pro nás je
CHARAKTERISTIKA ZMĚNY VEDOUCÍ K ROZVOJI
Změna je cesta.
Změnu musíme stále přikrmovat.
Změnou se učíme.
Změna vyžaduje naši sílu.
Změnu doprovázejí naše úzkosti a obavy.
Změna, o niž usilujeme, je systémová.
Problémy změny jsou naši přátelé.
Změna systému začíná u každého z nás.

Mysli globálně - jednej lokálně.
ZŠ KUNRATICE
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VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ
Vážení rodiče - zákonní zástupci žáků.
Ke dni 31.12.2011 končí tříleté funkční období
členů školské rady za zákonné zástupce
nezletilých žáků – Ivanovi Hýžovi, Kateřině
Němcové a Kateřině Círové. S ohledem na tuto
skutečnost v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon a Volebním řádem pro volby členů školské rady,
schváleným Radou MČ Praha Kunratice, vyhlašuji volby
tří členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých
žáků na další tříleté období.
Harmonogram voleb:
O děti jde především!
*do 22.12. 2011 - příjem přihlášek kandidátů
*23.12. 2011 - představení kandidátů na webových stránkách školy
*5.1. 2012 - volby v rámci třídních schůzek
Máte-li zájem stát se členem školské rady a podílet se tak na rozvoji, ale také kontrole školy, pošlete
svoji přihlášku – vzor přihlášky je ke stažení na webu školy v červené sekci RODIČE – Školská rada
(http://zskunratice.cz/rodice/skolska-rada-pri-zs-kunratice/dokumenty-skolske-rady-173/). Předat ji můžete osobně v ředitelně
školy, vhodit do schránky školy před vchodem do historické budovy školy nebo poslat prostřednictvím elektronické pošty na
adresu skola@zskunratice.cz. V přihlášce uveďte jméno, titul, třídu Vašeho syna nebo dcery, povolání, krátké zdůvodnění
Vaší kandidatury a také kontakt (nebude zveřejněn).
Bližší informace o účelu a zákonných povinnostech školské rady získáte ve výše zmíněném školském zákoně. Výňatek
týkající se školských rad najdete na webových stránkách naší školské rady http://zskunratice.cz/rodice/skolska-rada-pri-zskunratice/.
Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy

Zákonná úprava
Výňatek ze školského zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
Školská rada
§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje
školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným
zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě
školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit
jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy
samostatně.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích
členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje
zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a
studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské
rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem,
krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a
druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem,
zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty
nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem uskutečnění voleb do
školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti
stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy,
jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
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(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady
svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.
Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se
zasedání školské rady na vyzvání jejích předsedy. Školská rada na svém
prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K
přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech
členů školské rady.
§ 168
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách
stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v
základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k
rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o
škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle
zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě
pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy.
Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
tím není dotčeno.
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(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d)
rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy.
Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží
dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání
se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném
projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v

odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem
školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem
obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele
školy do funkce.

VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ
PŘIHLÁŠKA – VOLEBNÍ OBDOBÍ 2012 - 2014
Osobní údaje

foto

Jméno a příjmení:
Adresa:
Spojení (telefon, e-mail):
Datum narození:
Stav, děti:

Důvod kandidatury:

Pracovní zkušenosti:

Zájmy:

Dne: …… 2011

podpis:

Středisko volného času při ZŠ Kunratice – DŮM UM
Gratulujeme basketbalistům k úspěšnému startu do první sezóny 2011/2012. Letos vzniklý tým BK Kunratice pod vedením
pana učitele Martina Skývy prošel všemi soutěžními zápasy se ctí a způsobil
nejednu horkou chvilku i zkušenějším soupeřům. Budeme držet palce do dalších
klání.
Těšíme se na vystoupení hudebních, dramatických a tanečních kroužků v úterý
20.12. od 17:00 hodiny ve školní AULE u příležitosti konání vánočních trhů.
Za SVČ Renata Linhová.

ZŠ KUNRATICE
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Máte zájem o výuku ČÍNŠTINY? Pokud ano, oznamte svůj zájem v kanceláři SVČ Renatě Linhové.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 - úterý 17. a středa 18. leden 2012
VÁŽENÍ RODIČE,
zveme vás a budoucí prvňáčky na Zápis do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 a zároveň na Dny otevřených dveří.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2011/2012 se na naší škole koná v úterý 17. a
ve středu 18.1. 2012 v době od 14.00 do 18.00 hodin v pavilonu I. stupně - nový
pavilon ZŠ. Pokud někdo v tomto termínu nemá možnost k zápisu přijít, nechť
kontaktuje paní zástupkyni ředitele školy MgA. Olgu Královou.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří spojené s návštěvou ve vyučování se konají ve čtvrtek 1.
prosince 2011 od 9:00 do 12:00 hodin a dále od 14:00 do 16:00 hodin a v oba
zápisové dny - tedy v úterý 17. a středu 18. ledna 2012 také vždy od 9,00
hodin.

ZŠ KUNRATICE
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Přijít do školy můžete i jindy - objednejte se. Informujte se na ředitelství školy tel. 261097212 – 3.

ZAPOJTE SE DO DISKUSE na téma "ZÁPIS do prvních tříd" a HLASUJTE - odkaz naleznete na titulní
straně webu vlevo dole. Děkujeme.
KRITÉRIA PŘIJETÍ

K zápisu přiveďte budoucího
prvňáčka a přineste:

Žáci budou přijímáni v tomto pořadí:

- RODNÝ LIST žáka
- OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného
zástupce
- kartičku pojištěnce budoucího
prvňáčka
- případně potvrzení o povoleném
odkladu školní docházky pro školní rok
2010/2011 + případně pro školní rok
2011/2012.
Můžete přinést i předvyplněné
formuláře - ke stažení jsou na této
stránce. Děkujeme.

1. ze spádového obvodu Kunratice (dle zákonných norem - tedy s trvalým
bydlištěm budoucího prvňáčka na katastrálním území MČ Praha Kunratice) a
Šeberov (do prvních tříd přijímáme žáky ze Šeberova pouze po naplnění ZŠ V
Ladech a současně do optimální kapacity ZŠ Kunratice),
2. kteří mají na škole starší sourozence a současně mají trvalé bydliště v Praze
nebo v přilehlých mimopražských obcích, které uzavřou s MČ Praha-Kunratice
smlouvu o hrazení neinvestičního příspěvku za jednotlivé žáky (to jsou poplatky za
teplo, vodu, energie atd),
3. žáci s trvalým bydlištěm v Praze nebo v přilehlých mimopražských obcích,
které uzavřou s MČ Praha-Kunratice smlouvu o hrazení neinvestičního příspěvku
za jednotlivé žáky,
4. ostatní zájemci.

Ve škole se zvýšil počet žáků proti minulému školnímu roku o cca 50 žáků na 526 žáků. Ve školním roce 2011/2012
máme dvacetdva tříd. V novém školním roce se rozrosteme o další třídu na I. stupni.
Těší nás, že máte zájem o naši základní školu, ale školní budovy nám přestávají kapacitně stačit. Ve školním roce
2012/2013 zvažujeme, zda budeme moci otevřít opět tři první třídy. Podle počtu zapsaných kunratických žáků se
budeme rozhodovat o otevření dvou nebo tří prvních tříd. Rozhodnutí o otevření třetí první třídy bude také ovlivňovat
zřizovatel školy.

KALENDÁRIUM
20. 12.
• CELOŠKOLNÍ PROJEKT - Vánoční trhy - zahájení v 16:00
hodin
21. 12.
• CELOŠKOLNÍ PROJEKT - Vánoční zpívání v kostele Sv.
Jakuba Staršího v Kunraticích - koncert pěveckého sboru
Větrník pod řízením Dany Haladové se bude 4x opakovat
22. 12.
• DEN TŘÍDY - TŘÍDNÍ VÁNOCE
23. 12. - 02. 01.
• ŠKOLNÍ PRÁZDNINY - ZIMNÍ PRÁZDNINY
01. 01.
• STÁTNÍ SVÁTEK - NOVÝ ROK
03. 01.
• ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉHO VYUČOVÁNÍ V ROCE 2012
05. 01.
• PEDAGOGICKÁ RADA – I. stupeň
• TŘÍDNÍ SCHŮZKY - začátky: 17:30 hodin - I. stupeň a 18:15
hodin - II. stupeň.

201204

Zimní ozdravný pobyt v
Krkonoších

ZŠ KUNRATICE

12. 01.
• PEDAGOGICKÁ RADA – II. stupeň
17. 01. - 18. 01.
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - od 9:00 do 12:00 a dále od
14:00 do 16:00 hodin
• ZÁPIS do prvních tříd - od 14:00 do 18:00 hodin
25. 01.
• POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU - jednání Expertní rady Vít Beran, Květa Krüger
31. 01.
• DEN TŘÍDY - VYHODNOCENÍ školních a mimoškolních
úspěchů
• SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ I. POLOLETÍ - VYSVĚDČENÍ
02. 02.
• CELOŠKOLNÍ PROJEKT - Oborové dny žáků II. stupně a
Projektové dny pro žáky I. stupně
03. 02.
• ŠKOLNÍ PRÁZDNINY - Jednodenní pololetní prázdniny
04. 02. - 12. 02.
• ŠKOLNÍ PRÁZDNINY - Jarní prázdniny
tradiční výběrový pobyt pro žáky Jitka Kopáčová, Vít Beran, Jiří 17. - 24. 3. 4500,1. až 3. ročníku
Szebinovský
2012
Kč
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www.aktivnidovolena.cz
CK HROCH s. r. o. – Pavel Brichta
Ubytování:
Chata Olympie Zadní
Telnice 25, 403 38 Telnice; tel. 475 223 347,
603 246 426; email:
chataolympie.telnice@seznam.cz; www:
http://www.chataolympie.cz
ČÍSLO AKCE – SPECIFICKÝ SYMBOL:

201203

LVZ sedmých
a pátých tříd
Původně plánovaný tradiční lyžařský kurz se tentokrát nakonec neodehraje v Rakousku, ale v ČR ve středisku TELNICE.
Lyžařské středisko Zadní Telnice - http://www.ski-telnice.cz/. Na středisko máme výborné reference, sjezdovky jsou bezpečné.
Čeká nás pět dní lyžování a snowboardování ... zimní hory a jejich krásy. Kurz budou moci doplnit žáci osmé a deváté třídy.

Pojeďte s námi do Telnice! Přihlášky u paní zástupkyně Jitky Kopáčové.
CENA: 4.300,- Kč, záloha 1 500,- Kč – do 15.1.2012

Vedoucí kurzu: Jitka Kopáčová, Martin Suchánek, Martin Skýva, Ivana Pařízková, Vít Beran a podle počtu přihlášených i
některý z třídních učitelů a Pavel Brichta

Termín: 11. až 16. BŘEZEN 2012

JARNÍ PRÁZDNINY v RAKOUSKU oblasti Hinterstoder a Wurzeralm
Chcete poslat děti na jarní prázdniny?
Chcete vyjet celá rodina nebo jenom dospělí?
Zalyžovat si a prožít příjemné večery?
Pojeďte s námi do Rakouska do oblasti Hinterstoder
a Wurzeralm!
Vít a Lenka Beranovi, Václav a Lenka Hlinkovi, Pavel Brichta

Termín: 4. až 10. února 2012
ČÍSLO AKCE – SPECIFICKÝ SYMBOL: 201117

Minulý rok byla skvělá lyžovačka - perfektní sjezdovky a další padesátka účastníků byla nadšená.

CENA:

Dospělí:

Děti od 5 do 15 let:
Děti a mládež do 18 let včetně:

8.700,- Kč
10.000,- Kč

záloha 1 500,- Kč – do 5.1.2012

10.500,- Kč

(v ceně – 6 x ubytování s plnou penzí, doprava, šestidenní skipas pro oblast Hinterstoder - Wurzeralm, transfery na lanovky,
doprava do místa a zpět, jeden volný vstup do bazénu - středa, výlet na sněžnicích, instruktor - delegát CK HROCH, pitný
režim, doplňkový program, uspořádání závodů, přednáška HS, pojištění CK proti úpadku)
Informace a přihlášky na www.zskunratice.cz a u Víta Berana na telefonu 724370813. V průběhu ledna bude svolána
schůzka všech přihlášených účastníků.

SKOL
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ - Číslo: 4 – 13. PROSINEC 2011
Zpravodaj pro vás připravili: Ing. Bc. Vít Beran, Mgr. Jitka Kopáčová, MgA. Olga Králová, Renáta Linhová
Základní škola Kunratice, Předškolní 420, Praha 4 Kunratice 148 00, ředitelna: 261097212; školní jídelna: 261097258;
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