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Školní kalendář 2016 
 

Vážení rodiče a přátelé školy! 
 

Tak jako v předešlých letech, Vám představujeme náš 
tradiční, nyní již devátý školní kalendář ZŠ Kunratice, za 
jehož vytvořením stojí Kateřina Círová a Vojta Růžička. 
 

Letošní rok je pro naši školu velmi významným, 
jelikož slavíme 80 let od založení školy. Proto i tento 
školní kalendář je tematicky zaměřen na tuto krásnou 
událost, na jejíž počest se v červnu bude u nás v Kunrati-
cích konat Zahradní slavnost. 
 

Součástí kalendáře jsou kresby žáků ZŠ Kunratice i foto-
grafie představující historii naší školy. Kalendář vznikl za 
podpory spolku PATRON, žáků naší školy, Vás rodičů a 
dalších podporovatelů školy. Každý žák obdrží dva 
kalendáře a nás bude velmi těšit, pokud jedním z nich 
obdaruje někoho blízkého. 
 

Doufáme, že Vás školní kalendář potěší, bude Vám 
zároveň pomocníkem a inspiruje Vás i k další podpoře naší 
školy v letech budoucích. Jsme velice vděční za to, že máte 
zájem o  zpříjemnění a zkvalitnění naší školy a snažíte se 
o to, aby Vaše děti trávily čas v prostředí, které je pro ně 
obohacující, motivující. Moc Vám děkujeme. 
 

I nadále hledáme prostředky, které by právě dalšímu pedagogickému rozvoji školy 
dopomohly. Jsme škola aktivní, živá, která se snaží neustále rozvíjet, hledat projekty, s jejichž 
pomocí těchto cílů můžeme dostáhnout. 
 

Děkujeme Vám za případnou podporu a pomoc naší škole. Dále bychom velmi rádi 
poděkovali Marketingové společnosti S.E.N.  za pomoc při vydání devátého školního kalendáře. 
 

Prohlédněte si doposud vydané na webu školy 
- http://www.zskunratice.cz/skola/fotogalerie/skolni-kalendare-5365  
 
 

Bc. Kateřina Círová, DiS., předsedkyně Spolku PATRON  Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy 
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