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 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 

 

P 
 
 
 

 

 
 

 Podle zájmu bychom měli otevřít šest prvních tříd, místo máme pouze na tři! 
 

      K zápisům do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 se dostavilo 163 budoucích prvňáčků (to je o 47 
více než v minulém roce!). Do prvních tříd jsme k 27. lednu 2012 potvrdili přijetí 86 žákům. 60 budoucím 

prvňáčkům jsme zaslali zamítavé rozhodnutí. Zákonným zástupcům osmi žáků byl potvrzen odklad školní 
docházky. U devíti žáků ještě probíhá správní řízení. 

 
 
 

 Jak dopadly volby do ŠKOLSKÉ RADY? 
 

 

VÁŽENÍ RODIČE,  
při Základní škole Kunratice (ZŠ) podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání byla dne 1.3.1999 zřízena Školská rada (ŠR). Byla zřízena Městskou částí Praha-Kunratice, která stanovila 
počet členů ŠR na 9 členů. Třetinu členů ŠR  jmenuje zřizovatel, tj. MČ Praha-Kunratice, třetinu volí zákonní zástupci žáků a 
třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy, ale v našem případě se pravidelně 

V šestém lednovém 
Školním zpravodaji 
najdete: 

Půl roku školní práce je za námi! 

- JAK DOPADLY 
VOLBY DO 
ŠKOLSKÉ RADY? 

- TŘÍDNICKÉ HODINY, 
TAK TROCHU Z 
JINÉHO ÚHLU 
POHLEDU 

- BILANCUJEME NA 
KONCI I. POLOLETÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU 
2011/2012 

- CHYSTÁME SE NA 
PRÁZDNINY – 
PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY V 
KUNRATICÍCH 

 

Číslo 6.   Školní rok 2011/2012  31. ledna 2012 
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účastní jejího jednání jako host stejně jako předsedkyně občanského sdružení Patron Kateřina Círová. Funkční období členů 
školské rady je tři roky.   
 

Ve čtvrtek 5. ledna 2012 v průběhu 
konání třídních schůzek v ZŠ Kunratice 
proběhla dovolba členů Školské rady 
(ŠR). Tentokrát vypršelo tříleté funkční 
období třem členům ŠR z řad zákonných 
zástupců žáků. Volebního klání se 
zúčastnily 2 ženy a 2 muži. Výsledek 
volby byl velice vyrovnaný. Celkem bylo 
vydáno 386 hlasovacích lístků, což 
představuje 73,5% zákonných zástupců 
žáků s právem hlasovat. Odevzdáno bylo 
305 hlasovacích lístků, neplatné byly 4 
hlasovací lístky (byly odevzdány 
prázdné). Do ŠR byli zvoleni: Martina Konrádová (217 hlasů), Josef Majer (216 hlasů) a Ing. Oto Potluka Ph.D. (215 hlasů). 
Čtvrtá nezvolená kandidátka obdržela „pouhých“ 201 hlasů. I to je velmi úctihodný výsledek. 
Na dalším jednání ŠR dne 18.1.2012 byl zvolen staronový předseda ŠR Ivan Hýža, který se volebního klání zákonných 
zástupců žáků nezúčastnil, protože jeho dcera je již v 9. třídě. Byl do ŠR nově jmenován za zřizovatele. Dále jsou členy ŠR za 
zřizovatele Ing. arch. Ivana Kabelová a Ing. Lenka Alinčová a za pedagogické pracovníky školy Mgr. Jitka Kopáčová, Mgr. 
Michal Střítezský a Lukáš Zvěřina. 
 

V čem spočívá činnost ŠR? 

• Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů. 
• Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. 
• Schvaluje školní řád. 
• Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 
žáků. 
• Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. 

• Projednává návrh rozpočtu školy na další rok. 
• Vyjadřuje se k rozboru hospodaření. 
• Navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. 
• Projednává inspekční zprávy České školní inspekce. 

 

Zápisy z jednání ŠR jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách školy na adrese www.zskunratice.cz. 
Ing. Lenka Alinčová, zástupkyně starostky MČ Praha Kunratice 

 

TŘÍDNICKÉ HODINY, TAK TROCHU Z JINÉHO ÚHLU POHLEDU 
Projekt POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU podporuje práci třídních učitelů. Požádal jsem lektory, kteří od začátku školního 
roku podporují třídní učitelky v šestých třídách o představení toho, co stojí za jejich podporou. Vít Beran 
 

Milý čtenáři, dovolujeme si vám, prostřednictvím Školního zpravodaje, 
představit aktuální projekt, probíhající na ZŠ Kunratice. Jako lektoři CEDU 

(neboli Centra pro demokratické učení) provádíme na vaší skvělé škole podporu a rozvoj dovedností třídních učitelů při vedení 
třídnických hodin. 
 ZŠ Kunratice patří mezi školu, která má již delší dobu zařazenou pravidelnou třídnickou hodinu v rozvrhu jako 
pravidelný prostor pro třídu a třídního učitele v intervalu vždy jednu vyučovací hodinu týdně. Třídnická hodina klade na 
třídního učitele jisté nároky odlišné od vyučování v běžných předmětech a je potřeba mu poskytnout metodickou podporu a 
dobře ho motivovat do kvalitní práce v těchto hodinách třídních setkávání. 
 Třídnická hodina je prostor pro pravidelné, nerušené setkání třídního učitele se svojí třídou. Jejím účelem je 
řešení aktuálních i nadčasových třídních témat. Běžně jsou třídnické hodiny využívány hlavně pro organizační účely 
(domluvení výletů, školní akademie, výběru učebnic apod.) a je to jistě zcela oprávněné využití třídnické hodiny. Oblast 
organizace a plánování nabízí možnost vtáhnout žáky do podílení se, rozhodování a nesení odpovědnosti za aktivity spojené 
s fungováním třídy. Žáci přináší náměty, zároveň se podílí na jejich realizaci. Pak také můžeme předpokládat, že se takové 
aktivity zúčastní s daleko větším nadšením a úctou, než když vše rozhodne třídní učitel. Třídnické hodiny ovšem nabízí daleko 
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širší využití. Nedílnou a možná nejdůležitější rovinou třídnických hodin je podle nás prostor pro utváření zdravého kolektivu. 
Rozumějme tomu tak, že každodenní 
život ve třídě sebou samozřejmě přináší 
řadu vztahových problémů. Pakliže třídní 
učitel nemá čas, takové drobné vztahové 
komplikace ošetřovat a rehabilitovat, 
třída může časem sklouznout do daleko 
hlubších problémů, které se projevují 
například tím, že jednotliví žáci do třídy 
nechodí rádi, nebaví je to ve škole, těší 
se, až půjdou pryč. Jedná se o situace, 
které nepřispívají, jak k dobrému pocitu 
jednotlivce, tak k podporujícímu třídnímu 
klimatu. Zhorší se motivace k učení, 
zamrznou dříve dobré vztahy mezi 
spolužáky. Někdy to dojde tak daleko, že 
na zlepšení situace nestačí učitel sám a 
musí přivolat řadu odborníků na pomoc. 
A právě zde, v této preventivní aktivitě 

(jak se dnes předcházení negativních jevů ve školním prostředí říká) vidíme největší přínos v naší podpoře, kterou na vaší 
škole realizujeme. A tak také vnímáme důležitost třídnických hodin, v jejich každotýdenní soustavné péči. Nezastupitelná je 
role třídního učitele. Ten by měl vystupovat, jako opatrovník, který je na straně žáků, rozumí jim a má čas a prostor jejich 
potřeby vyslyšet a napomoci ke zlepšení stavu.  
 Jsme moc rádi, že ZŠ Kunratice dlouhodobě realizuje třídnické hodiny a vedení školy podporuje třídní učitele v 
rozvíjení jejich dovedností vést tento typu třídního setkávání. Škola nezapomíná na fakt, že jedním z nejdůležitějších faktorů, 
ovlivňujících dobré klima ve škole je právě spokojenost a pocit bezpečí jednotlivých žáků.  
Přejeme vám, rodičům a přátelům školy, spoluobčanům vyrůstající mládeže, aby ZŠ Kunratice a její vedení bylo nadále tak 
vizionářské a nezapomínalo na potřebu podpory třídním učitelům, aby zaštiťovalo školu skvělými projekty, kterými rozvíjí 
dobrý pedagogický sbor a pečuje o dobré klima celé školy.  
 Za nás, pozorovatele zvenčí, už jen můžeme dodat, že ve škole je nám moc fajn. Žáci jsou příjemnými partnery 
v třídnických hodinách a pedagogové, s kterými pracujeme, jsou skvělými učiteli, kteří se nebojí na chvíli opustit vztah učitel -
žák a vstoupit do daleko komplikovanější roviny partnerské. Zároveň jsou pak schopni své "učení" podrobit reflexi, která je 
posouvá zase o kousek dál v jejich profesním životě. 
 S díkem žákům, pedagogům a v neposlední řadě vedení končíme toto krátké ohlédnutí za třídnickými hodinami. 
Lektoři CEDU – Kristýna, Petr a Vítek 

 

Bilancujeme na konci I. pololetí školního roku 2011/2012 
 
Ve škole máme 525 žáků. Z tohoto počtu 3 žáci jsou mimo 
ČR: 
- na I. stupni bylo hodnoceno k pololetí 348 žáků – z tohoto 

počtu prospělo s vyznamenáním 327 (94%) 
- na II. stupni bylo hodnoceno k pololetí 174 žáků – z tohoto 

počtu prospělo s vyznamenáním 67 (39%), 5 žáků má 
odloženou klasifikaci a 4 žáci byli hodnoceni nedostatečně. 

 

Výchovná opatření: 
BALHOPŘEJEME - Ředitel školy na návrh Pedagogické rady 
schválil v tomto pololetí 125 pochval ředitele školy. Třídní učitelé 
navrhly 97 pochval třídního učitele. 
NERADUJEME SE - Pedagogická rada ohodnotila chování u 
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jednoho žáka uspokojivě, řediteli školy navrhla u 11 žáků ohodnotit jejich chování důtkou ředitele školy. Třídní učitelé udělili 
důtku třídního učitele 27 žákům a 53 žákům navrhli napomenutí třídního učitele. 
 

1.A Kotrč Ondřej, Blín Jaromír, Fáčková Barbora, Fleissigová Natálie, Janečková 
Veronika, Kodejšová Markéta, Moravec Jakub, Sobota David, Sobota Jakub, 
Šmatláková Hana 

Pochvala ředitele školy za mimořádné 
pracovní úsilí a výborné studijní 
výsledky. 

Valenta David Pochvala ředitele školy za reprezentaci při pěveckých 
vystoupeních a tím šíření dobrého jména školy. 

23 žáků Pochvala třídního učitele. 

1.B Chytilová Ema, Majerová Adéla, Majerová Karolína, 
Poláková Emma, Ronová Zuzana 

Pochvala ředitele školy za reprezentaci při pěveckých 
vystoupeních a tím šíření dobrého jména školy. 

1.C Bedrníková Hana, Dubská Lucie, Nedvědová Kitty Pochvala ředitele školy za reprezentaci při pěveckých 
vystoupeních a tím šíření dobrého jména školy. 

1 žák Pochvala třídního učitele. 

2.A Zýková Anna, Zlonická Jasmína Pochvala ředitele školy za reprezentaci při pěveckých 
vystoupeních a tím šíření dobrého jména školy. 

12 žáků Pochvala třídního učitele. 

2.B Klembarová Jana, Ondríková Eliška, Vaňková Eliška Pochvala ředitele školy za reprezentaci při pěveckých 
vystoupeních a tím šíření dobrého jména školy. 

2.C Clavel Cathia, Fílová Kristina, Jirásková Kristýna, 
Kindlová Dominika, Kozlová Anežka, Křižáková 
Kristina, Rybníčková Aneta 

Pochvala ředitele školy za reprezentaci při pěveckých 
vystoupeních a tím šíření dobrého jména školy. 

3 žáci Pochvala třídního učitele. 

3.A Adámková Bára, Budílková Ema, Daňková Ema, Dolejš Dominik, 
Hartych Ondřej, Hübsch Alan, Konrádová Tereza, Kovanic 
Pavel, Kubíková Barbara, Lesniak Jan, Nedvěd Tim, Nicoletti 
Valentina, Vostatková Klára 

Pochvala ředitele školy za reprezentaci při 
pěveckých vystoupeních a tím šíření dobrého jména 
školy. 

Nedvěd Tim Pochvala ředitele školy za reprezentaci školy na divadelním 
festivalu. 

3.B Wooller Tomáš Robert Pochvala ředitele školy za reprezentaci při pěveckých 
vystoupeních a tím šíření dobrého jména školy. 

Buzik Jan, Černý Patrik, Dubský Lukáš, Dutčak Filip, 
Dutčaková Karolina, Fáčková Tereza,Hasíková 
Michaela, Míšková Nikola, Šmatláková Anna 

Pochvala ředitele školy za reprezentaci při pěveckých 
vystoupeních a tím šíření dobrého jména školy. 

Buzík Jan, Dutčaková Karolina, Fáčková Tereza, 
Hasíková Michaela, Šmatláková Anna 

Pochvala ředitele školy za reprezentaci školy na divadelním 
festivalu. 

Moravcová Lada, Pšeničková Kateřina, Šebela 
Michal 

Pochvala ředitele školy za šíření dobrého jména  a reprezentaci 
školy na divadelním festivalu. 

Černý Patrik, Dubský Lukáš Pochvala ředitele školy za úspěšnou sportovní reprezentaci - 2. 
místo ve florbalovém turnaji. 

3.C Turyna Adam Pochvala ředitele školy za šíření dobrého jména  a reprezentaci 
školy na divadelním festivalu. 

4.A Klembarová Petra  Pochvala ředitele školy za reprezentaci při pěveckých 
vystoupeních a tím šíření dobrého jména školy. 

Šviga Jakub, Vankát Ondřej  Pochvala ředitele školy za úspěšnou sportovní reprezentaci - 2. 
místo ve florbalovém turnaji škol Prahy 4. 

19 žáků Pochvala třídního učitele. 

Maňour Kryštof Pochvala ředitele školy za reprezentaci při pěveckých 
vystoupeních a tím šíření dobrého jména školy. 

Kerzel Jakub, Král Radim, Maňour Kryštof, Ondrík 
Matyáš 

Pochvala ředitele školy za úspěšnou sportovní reprezentaci - 2. 
místo ve florbalovém turnaji škol Prahy 4. 

4.C Rosí Martina, Sovová Michaela 
 

Pochvala ředitele školy za aktivní přístup při práci 
v Ekoparlamentu. 



ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ – č.6 – školní rok 2011/2012 – 31. LEDEN 2012 

 

ZŠ KUNRATICE - 5 -  

 

Beranová Karolína, Vydrová Eliška, Zýka Matěj  Pochvala ředitele školy za reprezentaci při pěveckých 
vystoupení a tím šíření dobrého jména školy. 

Beranová Karolína  
 

Pochvala ředitele školy za šíření dobrého jména  a reprezentaci 
školy na divadelním festivalu. 

Dinh Pavel, Krčil Matyáš, Sedláček Kryštof, Šumilov 
Ivan  

Pochvala ředitele školy za úspěšnou sportovní reprezentaci - 2. 
místo ve florbalovém turnaji škol Prahy 4. 

1 žák Pochvala třídního učitele. 

5.A Le Duy Anh Pochvala ředitele školy za úspěšnou sportovní reprezentaci - 2. 
místo ve florbalovém turnaji škol Prahy 4. 

5.B Hýblerová Petra, Jičínská Klára, Koc Matyáš, 
Krejčová Veronika, Doubravský Radek 

Pochvala ředitele školy za reprezentaci při pěveckých 
vystoupeních a tím šíření dobrého jména školy. 

1 žák Pochvala třídního učitele 

6.A Křivánek Jakub, Matoušek Dalibor Pochvala ředitele školy za úspěšnou sportovní reprezentaci - 1. 
místo ve florbalovém turnaji škol Prahy 4. 

Kalinová Izabela, Kašparová Zuzana Pochvala ředitele školy za úspěšnou sportovní reprezentaci - 2. 
místo ve florbalovém turnaji škol Prahy 4. 

6.B Čermák Jakub  Pochvala ředitele školy za mimořádné pracovní úsilí a výborné 
studijní výsledky. 

Daněk Tadeáš, Kerzel Jan, Koucký Lukáš, Plaček 
Vojtěch  

Pochvala ředitele školy za úspěšnou sportovní reprezentaci - 1. 
místo ve florbalovém turnaji škol Prahy 4. 

Thu Nguyen Giang Pochvala ředitele školy za úspěšnou sportovní reprezentaci - 2. 
místo ve florbalovém turnaji škol Prahy 4. 

7.A Dittrichová Viktorie, Hrušková Veronika, Kokošková 
Kristýna, Křtěnová Sonja, Oubramová Dominika, 
Szaková Veronika  

Pochvala ředitele školy za úspěšnou sportovní reprezentaci - 2. 
místo ve florbalovém turnaji škol Prahy 4. 

Davis Samuel Alfréd, Koutný Petr, Ngo Viet Trung, Nguyen Anh Duc, 
Sehors Jakub, Sehors Michal, Wagner Martin 

Pochvala ředitele školy za úspěšnou 
sportovní reprezentaci - 1.místo ve 
florbalovém turnaji škol Prahy 4. 

12 žáků Pochvala třídního učitele. 

7.B Mastíková Klára  
  

Pochvala ředitele školy za aktivní přístup při práci v 
Ekoparlamentu. 

Kotek Matouš, Kotek Ondřej  Pochvala ředitele školy za mimořádné pracovní úsilí a výborné 
studijní výsledky. 

Davisová Sára Josephina  
 

Pochvala ředitele školy za úspěšnou sportovní reprezentaci - 2. 
místo ve florbalovém turnaji škol Prahy 4. 

14 žáků Pochvala třídního učitele. 

8.A Zbožínková Monika  Pochvala ředitele školy za reprezentaci při pěveckých 
vystoupeních a tím šíření dobrého jména školy. 

10 žáků Pochvala třídního učitele. 

8.B Jančík Adam, Kořan David, Štěch Dominik, Diviš 
David  

Pochvala ředitele školy za reprezentaci školy na mimoškolní 
akci. 

9.A Mikulec Martin  Pochvala ředitele školy za aktivní přístup při práci v 
Ekoparlamentu. 

1 žák Pochvala třídního učitele 

9.B Dittrich Adam  
 

Pochvala ředitele školy za vzorné plnění školních povinností a 
mimořádný přístup ke studiu. 

 
BLAHOPŘEJEME. A ZA VYSVĚDČENÍ SI PŘEJTE KNÍŽKU. DĚKUJEME, RODIČE. 
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ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ - Číslo: 6 –  31. LEDEN 2012 

Zpravodaj pro vás připravili: Ing. Bc. Vít Beran, Mgr. Jitka Kopáčová, MgA. Olga Králová, Ing. Lenka Alinčová, lektoři CEDU, 
Renáta Linhová, Jiří Szebinovský 

Základní škola Kunratice, Předškolní 420, Praha 4 Kunratice 148 00, ředitelna: 261097212; školní jídelna: 261097258; 

 
 

Chystáme se na prázdniny – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V KUNRATICÍCH 

SVČ při Základní škole Kunratice, DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - DŮM  UM 
Předškolní 420, 148 00 Praha 4, Tel.: 261 097 240, mobil: 725 506 216 

e-mail: renata.linhova@zskunratice.cz, http://www.zskunratice.cz 

 

II. ročník příměstského tábora 

„Kunratické táborničení“ 
9. - 13. 7. 2012    /8,00 – 17,00 hodin/ 

 

pořádáme pro všechny holky a kluky od 9 do 15 let  

 
Program:  výlety po Kunraticích, sport v areálu školy a 
okolní přírodě, stolní hry, využití sportovní haly 
Cena:  1150,- Kč 
Cena zahrnuje: obědy, pitný režim, svačiny, materiál, 
odměny, pedagogický doprovod a pronájem sportovišť. 

 

Příchod: 
8:00 – 9:00 hodin 

Odchod:  
16:00 – 17:00 hodin 

 

O Vaše děti se budou starat pedagogové, kvalifikovaní vedoucí s dlouholetou praxí a personál školní jídelny. 
 

Rezervace na telefonním čísle: 725 506 216 nebo na renata.linhova@zskunratice.cz 
 

Přihlášky k vyzvednutí na recepci ZŠ Kunratice  
nebo ke stažení na www.zskunratice.cz / Středisko volného času 

Těšíme se! 
 

FLORBALOVÝ CAMP 
Kunratice 

16. - 20. 7. 2012 
Týden plný florbalu se zkušenými trenéry FBC Start 98. 

Je vám líto, že o prázdninách si nemůžete jít zastřílet nebo zahrát florbal do sportovní haly? Chcete se i o prázdninách 
zdokonalovat? Nabízíme vám týdenní florbalový příměstský tábor za 1150,- Kč včetně stravování ve školní jídelně 
v areálu ZŠ Kunratice. 

Určeno pro děti ze širokého okolí ve věku od 7 do 14 let. 
Příchod denně od 8,00 do 9,00 hodin, odchod mezi 16. a 17. hodinou. 

Další informace u pana Jiřího Szebinovského – tel: 724 543 403,   MAIL:  jiri.szebinovsky@zskunratice.cz. 
Přihlášky k dispozici na recepci školy a sportovní haly ZŠ Kunratice a ke stažení na stránkách školy – Aktivity / 

Sportoviště ZŠ Kunratice. 

Těšíme se! 
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