
Vítání miminek – z vystoupení žáků II.B 
na kunratické radnici.

Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva základní školy
za školní rok 2007/2008

- podklady k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji podle
§ 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  

kterou zpracovává odbor školství MHMP.

1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí:

Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420

2. Zřizovatel (název, sídlo)

Městská část Praha - Kunratice, K Libuši 7, 148 23 Praha 4

3. Charakteristika školy 

Základní škola 
Kunratice = dobrá 
adresa
Kam  jsme  se  dostali  za 
rok a půl? 

Končí školní rok, který byl pro 
nové  vedení  školy  prvním  celým 
školním  rokem. Závěr  minulého  a  první 
čtvrtletí  tohoto  školního  roku  byly  ještě 
poznamenány  rekonstrukcí  a  dostavbou, 
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Brännbalový turnaj žáků II. stupně byl na 
Den dětí v pohodové atmosféře.

Fandové z VIII.B podporovali v naší 
sportovní hale české barvy na ME 

v sálovém fotbale veteránů.
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museli jsme dvakrát vystěhovat a nastěhovat celou školu, po zářijové škole v přírodě nás čekal velký úklid a teprve potom mohla začít 
pravidelná školní práce. Chtěl bych na tomto místě ještě jednou poděkovat všem, kteří byli zainteresováni do proměny Základní školy 
Kunratice – zřizovateli školy MČ Praha Kunratice, investorovi stavby MHMP, dodavatelům stavby – zejména firmě PRŮMSTAV a 
v neposlední  řadě  všem  zaměstnancům  školy.  Školní  chodby  a  třídy  se  zaplnily  žákovskými  pracemi  a  díky  firmě  S.O.S.  - 
DEKORACE, s.r.o. a panu Jakubu Olbertovi i vzrostlými pokojovými rostlinami. Jsem velice rád, že na proměně školy se spolupodílíte 
i vy, rodiče našich žáků. Od některých z vás jsme dostali finanční či věcný dar, od jiných dobrý nápad nebo konkrétní pomoc. Vyrostl 
školní areál, který je jistě jedním z nejmodernějších v Praze.

Je Základní škola Kunratice dobrou školou?  Věříme,  že  jsme vyšli  správnou cestou.  Podle  čeho  jsme to 
poznali? Je několik ukazatelů.  Naše škola se dostala do pozornosti  asistentů vysokých škol, které připravují  studenty na 
povolání učitel. V tomto školním roce nás navštívilo několik skupin studentů v rámci studia pedagogiky. Své dlouhodobé praxe zde 
absolvovali  studenti  z katedry primární pedagogiky,  budoucí učitelé zeměpisu, přírodopisu,  českého jazyka, občanské a výtvarné 
výchovy. Užší spolupráci jsme navázali i s katedrou výchovné dramatiky DAMU. Čím to je, že si vysokoškolští učitelé vybírají pro své 
studenty naši  školu? Jsem přesvědčen,  že máme mnoho vynikajících učitelů,  ale  současně musím konstatovat,  že  procházíme 
v některých předmětech jejich obměnou. Ve škole přibývá dětí i tříd, z patnácti kmenových tříd jich od září bude sedmnáct.  Poprvé 
se v Kunraticích otevírají tři první třídy v jednom ročníku. Současná čtvrtá třída bude mít v příštím školním roce více jak 35 žáků, 

proto ji rozdělíme na dvě třídy. Je dobře, že přibývá 
dětí, s nimi budeme potřebovat i více učitelů. Cílem 
vedení  školy  je  vytvořit  tým  kvalitních  a 
kvalifikovaných pedagogů, kteří dobře připraví děti 
pro další studium a pro život. 

Novinkou  tohoto  školního  roku  bylo 
zavedení týdenních plánů na prvním stupni. Tyto 
plány se staly součástí nových žákovských knížek a 
kromě  plánu  na  týden  obsahují  hodnocení  žáka 
učitelem  a  vlastní  sebehodnocení.  Rodiče  tak 
mohou lépe sledovat pokrok svých dětí. Na týdenní 
plány na druhém stupni  navázaly  nově  žákovské 
diáře.  V novém  školním  roce  připravujeme  i  pro 
druhý stupeň novou podobu žákovských knížek a 
jiný systém práce s diáři.

Školu nedělají jen lidé, kteří do ní chodí 
ale  i  její  vybavenost.  Současné  financování 
českého  školství  nepodporuje  růst  životní  úrovně 
učitelů  a  dalších  pracovníků  ve  školství  ani 
vybavování  škol  novými  pomůckami.  Rozpočet 

školy, který má zajistit nákup učebnic, učebních 
pomůcek, ochranných pracovních pomůcek pro 
všechny  zaměstnance  základní  školy  (např.  i 

pracovnic školní jídelny), plavecký kurz žáků třetích a šestých tříd, některé z cestovních náhrad, byl pro české základní školy snížen o 
26 procent. Pro naši školu to znamená, že například ze 171 tisíc korun k tomuto účelu přidělených jsme jenom za plavecký kurz utratili 
43 tisíc. Zbylé prostředky nám nestačí pokrýt zbývající potřeby. 

Potřebujeme nutně doplnit fond učebnic a vybavit školu pomůckami. V minulosti toto bylo dost zanedbáno. Proto jsme 
se  rozhodli  navázat  užší  spolupráci  s nakladatelstvím  Fraus  /www.fraus.cz/  a  stali  jsme  se  jejich  partnerskou  školou.  Toto 
nakladatelství  nabízí  jedny z nejmodernějších a nejefektivněji  uspořádaných učebnic  doplněných o pracovní  sešity,  manuály  pro 
učitele,  slovníky,  atlasy  a  interaktivní 
prezentační  a  vyučovací  systémy. 
Nakladatelství  Fraus  jako  jedno 
z mála  používá  při  výrobě  učebnic 
technologii,  kdy  učebnice  jsou 
v hřbetech  současně  šité  a  lepené, 
proto  si  myslíme,  že  nám  takového 
knihy  dlouho  vydrží.  Rádi  bychom 
v příštím roce pořídili komplet učebnic 
pro první třídy a současně kompletně 
vyměnili  učebnice  druhého  stupně 
základní  školy.  Tato  proměna  bude 
spojena  i  s dovybavením  školy 
některými  učebními  pomůckami  a 
interaktivními  tabulemi.  Zrealizování 
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26. června 2008 – z předávání knižních 
odměn – Jsme rádi, že jste naši žáci..
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tohoto plánu ale vyžaduje sdružit finanční prostředky, a proto chceme požádat vás rodiče o finanční dary a podporu. Jsme rádi, že 
nám  někteří  z vás  již  v minulosti  svou  pomoc  nabídli.  Celý  problém  učebnic  a  učebních  pomůcek  konzultujeme  i  s naším 
zřizovatelem, Městskou částí Praha Kunratice a současně se snažíme vytvářet prostor v rozpočtu základní školy.  Pokud budeme 
tento  plán financovat z více zdrojů,  určitě  se nám jej  podaří  zrealizovat.  Věříme,  že co není  v současné době schopen 
zabezpečit  stát ve prospěch dětí, se nám podaří společnými silami zajistit. 

V tomto školním roce jsme toho zvládli opravdu hodně. Zorganizovali jsme pro děti  řadu pobytových akcí, školních 
soutěží  a  projektů.  Celá  řada  dětí  úspěšně  reprezentovala  školu  jak  ve  znalostních  tak 
dovednostních soutěžích. Je prima, že v některých třídách prvního stupně, se rodiče zúčastnili i 
některých třídních akcí a jiné sami pomáhali organizovat, např. v prvních třídách. Školních akcí 
však  bylo  opravdu  mnoho.  Nahlédněte  do  KALENDÁRIA  školního  webu  – 
www.zskunratice.cz. Každý měsíc zde naleznete mnoho akcí tříd, které navštěvují vaše děti, i 
akcí jejich učitelů.

Jsem rád,  že  na  tomto  místě  můžu  poděkovat  jedné  ze  zakládajících členek  nově 
vytvořeného  Občanského  sdružení  Patron při  naší  základní  škole,  paní  Kateřině  Círové. 
Zejména díky ní vznikl skvělý projekt ZÍDKY. Děti navštěvující školní družinu společně se svými 
vychovatelkami pod vedením paní Círové oživily šedivé betonové zídky motivy z lesa, vody, louky 
a zoologické zahrady. Pomocnou ruku k tomuto projektu nám podali někteří rodiče.  Myslím, 
že je to velice pěkný příklad toho, že Základní škola Kunratice není školou, která se uzavírá před 
rodiči, která nepřijímá pomoc. 

Před nástupem nového vedení školy se počet dětí  ve škole snižoval.  V únoru 2007 
měla škola 335 žáků, nový školní rok budeme otvírat s počtem 390 - 400 žáků. Naplněné třídy 
prvního stupně budou postupně zaplňovat druhý stupeň školy.

Chceme  u  dětí  rozvíjet  dovednost  učit  se,  komunikovat  a  spolupracovat  –  kooperovat.  Toto  jsou  dovednosti 
dobrých lidí a kvalitních studentů. Proto se náš školní vzdělávací program jmenuje „KUK“. Od první třídy klademe velký důraz na 
rozvoj čtenářství. Chceme, aby děti uměly získávat informace, zpracovávat je a předávat. Proto jsme se rozhodli,  že od nového 
školního  roku  zahájíme  vedle  analyticko-syntetické  metody  výuky  čtení  alespoň  v jedné  první  třídě  výuku  čtení  genetickou 
metodou /více na www.zskunratice.cz/.  Nově jsme zavedli  předmět  Dramatická výchova.  Tento  předmět  není  součástí  školního 
vzdělávacího programu bezúčelně.  Chceme,  aby se děti  mimo jiné  naučily  vzájemné komunikaci,  aby  si  navzájem lidsky 
porozuměly a dokázaly si pomoci. Ve škole jsme od loňského školního roku zahájili výuku informatiky. Cílem tohoto vyučování není 
jen práce s počítačem ale ….  Čtenářství, komunikace a práce s informacemi je postupně zaváděna do všech předmětů na 
prvním a druhém stupni. Pro příští rok připravujeme řadu projektů, které budou zaměřeny na prezentaci uvedených dovedností 
žáků, např. literární soutěže, tematické projekty, žákovské konference … setkávání žáků spojené s prezentací a oceněním. Vše to 
vypadá jako hraní, ale pro děti, které potřebují více pozornosti, jsou připraveny jak vyučovací hodiny, které jim mají pomoci zdolat 
určitý  handicap  (např.  žákům  se  specifickými  poruchami  učení),  tak  vyučovací  hodiny,  které  nabídnou  něco  navíc  (např.  žáci 
talentovaní a s nadáním).  V rozšiřující nabídce pro žáky se zájmem, jsou semináře z českého jazyka a matematiky,  konverzace 
v cizím jazyce a volitelné předměty – přírodovědný seminář,  estetický seminář,  sportovní hry i  programování.  Žáci,  kteří  chtějí, 
mohou tedy získat více v předmětech, které si sami vyberou. 

K nabízeným předmětům si  na  naší  škole  mohou  žáci  vybrat  i  některý  z kroužků  Střediska  volného  času  ZŠ 
Kunratice. V nabídce je jich více jak 40 a přihlašovat se žáci mohou již nyní, ale i v prvních dnech nového školního roku. To, co 
Základní škola Kunratice poskytuje, je jistě zajímavou nabídkou. 

V tomto školním roce jsme se zaměřili i na integrační program školy - výrazně více se věnujeme dětem se specifickými 
poruchami  učení.  Daleko  více  jsme  o  potřebách  dětí  komunikovali  i  s Vámi  rodiči.  V tomto  školním roce  jsme nebyli  lhostejní 
k problémům dětí.  Novinkou v novém školním roce bude pravidelná přítomnost školní psycholožky ve škole. Kdo jí  bude? 
Denisa Schücková, kterou děti znají jako učitelku angličtiny. Paní psycholožka bude člověkem, na kterého se budou moci obrátit se 
svými problémy nejen děti, ale i jejich učitelé a také i Vy, rodiče. 

Jsme  si  vědomi,  že 
efektivní  vyučování  dělá  kvalitní 
učitel. Proto i pro příští rok plánujeme 
systematické  vzdělávání  celého 
pedagogického  sboru.  Snažíme  se 
umožnit  učitelům  jejich  odborný  růst 
nejen při společných seminářích, ale i 
podle vlastní volby. I z důvodu dalšího 
vzdělávání  učitelů,  ale  například  z 
důvodu  realizace  preventivních 
programů  a  environmentální  výchovy 
jsme  v tomto  roce  podali  několik 
projektů. Některé z nich byly přijaty a 
finančně  podpořeny,  na  přijetí  jiných 
doposud čekáme.
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26. června 2008 – deváťáci se loučí –  
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ.
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Proměna školy je proces. Jeho výsledky nejsou patrny ze dne na den. Každý školní rok však umožňuje udělat 
veliký krok kupředu.

Školní rok končí a začínáme jej vyhodnocovat. Nejlepší žáci naší školy získali ředitelskou pochvalu a další jsou navrženi 
na knižní odměnu svými třídními učiteli. Knihy věnovalo Grémium rodičů a sponzorsky pan Michal Suchánek, NEOLUXOR, s.r.o. – 
děkujeme.  Do dalšího života a let studia „vypouštíme“ třicetdevět „deváťáků“. Poslední školní den se na kunratickou radnici s nimi 
přijdou rozloučit  nejmladší  žáci  naší  školy  -  prvňáčci.  Našim absolventům přijdou zazpívat,  zatancovat,  předají  jim vlastnoručně 
vyrobený dáreček a předají jim i tradiční dárky – stříbrný přívěšek – dárek od školy a Grémia rodičů a kunratické růže od pana 
Václava Macháčka - děkujeme. Nejstarší  žáci již mají  po svém posledním zvonění a po pátečním rozloučení na radnici  je čeká 
poslední - slavnostní společný oběd se všemi zaměstnanci školy.

Právě končí další školní rok, ale uplynou dva měsíce prázdnin a prvního září 2008 zahájíme nový školní rok. A jak už se na 
naší škole stalo tradicí, přivítají 1. září noví „deváťáci“ 75 nových prvňáčků.

Přeji všem slunečné prázdniny, děkuji Vám za Vaši podporu Základní školy Kunratice a těším se na spolupráci s Vámi 
v novém školním roce 2008/2009.                                                        Vít Beran, ředitel školy /červen 2008/

Z kalendária  vyjímáme  celoškolní  projekty  –  fotografie  z nich  si 
můžete prohlédnout na webu školy – www.zskunratice.cz 
- Projekt "EKOŠKOLA"
- Halloween - projekt angličtinářů
- Mikulášský karneval školní družiny a I. stupně a Mikulášská diskotéka pro žáky 5. až 9. ročníku.
- VÁNOČNÍ TRHY - celoškolní projekt spojený s dnem otevřených dveří
- DEN TŘÍDY - třídní vánoční program
-TRADICE VÁNOC - návštěva kostela sv. Jakuba staršího - od 8,15 1. a 9. ročník, od 9,00 hodin 5. a 8. ročník, 
od 10,00 hodin VI.A a VII.A a od 11,00 hodin 2. ročník, 3. ročník a IV.A
- projekt ŠD – MASOPUST
- RECITAČNÍ SOUTĚŽ  - 1. až 3. ročník 4. a 5. ročník
- Malá policejní akademie - projekt  Policie ČR - 6. a 7. ročník
- projekt VELIKONOČNÍ TRHY - žáci I. a II. stupně  ve spolupráci s kunratickou tvrzí
- Mysterious trip to England May 2008 - STUDIJNÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE - Středověká a alžbětinská 
Anglie - přihlášení žáci, Karolína Košařová a Jitka Kopáčová
- DEN ZEMĚ - celoškolní projekt
- 4x4 dětské hry – florbalový turnaj
- BĚH NADĚJE + SPORTOVNÍ DEN ZŠ KUNRATICE

4. Vzdělávací program školy 

školní vzdělávací program počet tříd počet žáků
KUK – KOMUNIKACE – UČENÍ - KOOPERACE 4 69
Základní škola 11 285

5. Pedagogičtí pracovníci školy (včetně vychovatelů)

a) počet:  23,382 respektive 29 pedagogických pracovníků
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b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6. 2008

věk do 30 let
včetně 31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 60 let z toho 

důchodci
počet 8 3 12 4 1 1
z toho žen 6 1 11 4 1 1

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy:  40,724

c) kvalifikace pedagogických pracovníků (kvalifikovanost v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících, ve znění pozdějších předpisů)

kvalifikovaní pracovníci
počet + vyjádření v %

nekvalifikovaní pracovníci
počet + vyjádření v %

I. stupeň 12     100 % 0        0 %
II. stupeň 15       88 % 2      12 %
vychovatelé 4      100 % 0        0 %

6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků

V průběhu  školního  roku  se  pedagogičtí  pracovníci  účastnili  řady  seminářů  pořádaných  NIDV,  Kritickým 
myšlením, Službou škole  Mladá Bolesklav,  KC Modřany,  kurzu dramatické výchovy,  zdravotnického kurzu, 
v Toulcově dvoře … Z akcí chceme upozornit na akce, kterých se zúčastnila většina učitelského sboru:

1) Zahájili jsme dlouhodobý kurz Čtením psaním ke kritickému myšlení - Projekt ROVNOVÁHA – školní 
programy pro znalosti, životní dovednosti a funkční gramotnost - O.s. KRITICKÉ MYŠLENÍ
2) Konference pražských pedagogů k průřezovým tématům - ZŠ  Kunratice:
KONFERENCI PRO PRAŽSKÉ UČITELE PŘIPRAVILI:
Sdružení TEREZA • Projekt Odyssea, o. s. • Kritické myšlení, o.s. • GEMINI o.s. – sdružení dětí, mládeže a 
dospělých • Člověk v tísni – společnost při ČT o.p.s.
3) DVPP - Pokračování kurzu pro sborovnu - Čtením a psaním ke kritickému myšlení – výjezd učitelského 
sboru do Smržovky – hospitace v ZŠ Smržovka 
4) Seminář pro sborovnu - projekt SIPAU  - Průřezová témata - lektoři: Olga Králová a Vít Beran
5) Další dvě části dlouhodobého kurzu Čtením psaním ke kritickému myšlení - TYPOLOGIE I. a II. - 
lektorky Jiřina Stang a Šárka Miková - O.s. KRITICKÉ MYŠLENÍ
6) Hospitace, semináře a návštěva ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi v rámci projektu SIPAU

7. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2008/2009 a odkladů školní docházky na školní rok 2008/2009

Počet prvních tříd
Počet dětí zapsaných, které 

nastoupily do první třídy ve školním 
roce 2008/2009

Počet odkladů na školní rok 
2008/2009

3 76 23

K zápisu přišlo 114 dětí, z toho 23 rodičů požádalo o odklad školní docházky, odmítli jsme 15 dětí, které neměly 
trvalý pobyt v naší spádové oblasti.
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8. Školní družina – klub

počet oddělení počet žáků
Školní družina 4 115
Školní klub 0 0

Hodnocení činnosti:
Program školní družiny navazuje především na učivo I. stupně a to konkrétně na předměty prvouka, vlastivěda, 
přírodověda, výtvarná výchova, pracovní činnosti a tělesná výchova. Vychovatelky vytváří projekty k jednotlivým 
ročním obdobím, různým výročím a svátkům. V rámci programu navštěvují  rozličné kulturní akce a pořady, 
zapojují se s dětmi do soutěží. Úzce spolupracují s třídními učiteli. Účastní se pobytových akcí společně se 
třídou, jejíž žáci navštěvují jejich oddělení.

9. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost

Dlouhodobě spolupracujeme s odborným poradenským zařízením – Pedagogicko psychologickou poradnou 
(PPP) pro Prahu 2 - 4, ve škole od podzimu 2008 bude pracovat školní psycholog. V rámci rekonstrukce školy 
je pro něj připravena samostatná prostora.

Ve škole  máme speciální pedagožku, která se v rámci náprav věnuje dětem se specifickými vzdělávacími 
potřebami. Zahájili jsme spolupráci s psycholožkou školy. Postupně by měla být až dva dny v týdnu ve škole. 
Vše bude záležet na finančním zajištění její činnosti a spolupráci s PPP pro Prahu 1. – 4.

Vedení školy, výchovná poradkyně i další pedagogové úzce spolupracují s policií ČR a v rámci preventivních 
kroků a minimalizace nežádoucích jevů u dětí i  s kunratickou radnicí. V průběhu školního roku jsme museli 
řešit jeden závažnější problém. Opakoval se problém z června 2007 s alkoholem. 

V průběhu roku byly svolány výchovné komise s patnácti rodiči žáků převážně II. stupně školy.

Třídní a odborní učitelé tvoří IVP /Individuální vzdělávací plán/ na základě zprávy z PPP a ve spolupráci se 
specielními pedagogy Mgr. Lenkou Zelenou a Mgr. Olgou Drbalovou.  V každém ročníku školy je skupina 
žáků vyžadující individuální péči. 

Výsledky přijímacího řízení na střední školy

V. ročník        gymnázia - 8 žáků (7 soukromé, 1 státní)
VII. ročník      gymnázia - 2 žáci (1 soukromé, 1 státní)
IX. ročník       gymnázia - 1 žák (1 soukromé )
                      SŠ - 29 žáků (7 soukromých, 22 státních)
                      SOU s maturitou - 5 žáků 
                      SOU bez maturity - 5 žáků

Pedagogická rada doporučila řediteli školy povolit 10 rok školní docházky jednomu žákovi osmého ročníku.

  Akce preventivního programu   2007/08
6.- 9. roč. Zážitkový kurz v rámci podzimní  školy  v přírodě.  –  Institut  Filia,  o.s.  –  lektorka  Jarmila 

Honsová
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6. a 7. roč. projekt  „Malá  policejní  akademie“ ve  spolupráci  s Policií  ČR
5. - 8. roč. Soutěž „Paragraf  11/55“
5.- 9. roč. Každá třída se zúčastnila dvakrát dvouhodinového interaktivního semináře – Institut Filia, o.s. 

– lektorka Jarmila Honsová
4. a 5. roč. Policie ČR, dopravní výchova  ZŠ Jánošíkova
2. a 3. roč. projekt AJAX – Policie ČR, podporučík Michal

(1x za měsíc práce s pracovními listy- šikana,dopravní výchova, návykové látky)
9. roč. návštěva Psychiatrické léčebny v Bohnicích na oddělení závislostí.

10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, účast 
školy v rozvojových programech

Při škole pracuje školská rada a rodiče žáků školy mají své rodičovské sdružení a tzv. grémium rodičů. 
Rodiče podporují program školy a její rozvoj i sponzorsky. Díky rodičům škola rozšířila ve škole počet počítačů, 
získali jsme keramickou pec, pingpongové stoly … materiály pro výtvarnou výchovu a zájmové kroužky.

Vydáváme  „ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ“ a zrekonstruovali jsme  školní web.  Prostřednictvím zpravodaje i webu 
pravidelně informujeme o dění ve škole … Školní web denně navštíví  kolem 150 až 200 návštěvníků. Pro 
kalendářní rok jsme poprvé vydali školní kalendář a v prosinci světlo světa spatřil  i  školní bulletin, který od 
nového školního roku bude vydán vždy na začátku roku. 
Žáci školního parlamentu a redakční rada školního žákovského časopisu Soptík se v prosinci 2007 zúčastnili 
výjezdního zasedání do ekocentra Paleta Oucmanice. Na akci spolupracovali realizátoři projektu POLITEA - 
o.s. Gemini. 
Zahájili jsme spolupráci s Univerzitou Karlovou Pedagogickou fakultou, Filosofickou fakultou, přírodovědeckou 
fakultou a DAMU. Studenti z fakult nás navštěvují jak na jednodenní semináře, tak na dlouhodobé praxe. 
 
Sponzorujeme dva živočichy v pražské ZOO. Jsou to MAKI TRPASLIČÍ a KLOKAN PARMA. Na sponzoring 
si žáci školy vydělali sběrem starého papíru.

Zejména I. čtvrtletí školního roku 2007/2008 bylo ještě poznamenáno rekonstrukcí a dostavbou školy. 
Z tohoto důvodu trávili  žáci  na školách v přírodě v Borovici  u Mnichova Hradiště a ve Střelských Hošticích 
začátek školního roku. 

Chystáme se na projekty vyhlašované MŠMT, Magistrátem hlavního města Prahy a dalšími školskými 
partnery.

Při škole pracuje Středisko volného času. 
1. října 2007 zahájilo činnost Středisko volného času (SVČ) při Základní škole Kunratice. 
Nabízí dětem a rodičům velmi pestrou nabídku kroužků, která umožňuje smysluplně prožít volný čas. 
S modernizací  školy  nám přibylo  mnoho atraktivních  prostor,  které  mohou děti  využívat  ke všem možným 
zájmovým aktivitám (sportovní hala, divadelní a taneční sál, hudební učebna, keramická dílna, výtvarný atelier, 
herna…) 
Cílem práce s dětmi, žáky naší školy, ale i s mládeží z okolí, je nenechat je „toulat se po ulicích“, odlákat je od 
zahálčivého způsobu života a poskytnout zázemí, ve kterém nejen tráví aktivně svůj volný čas, ale hlavně pod 
odborným  vedením  rozvíjí  své  dovednosti  a  schopnosti.  Mají  možnost  v  mnoha  kroužcích  dotvářet  svou 
osobnost, usměrňovat tím nejvhodnějším způsobem temperament a využívat energii k uplatnění sebe sama. 
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SVČ organizuje také prezentace dílčích výsledků snažení všech zúčastněných:
Výtvarníci vystavují svá umělecká díla v prostorách školy, zúčastňují se výtvarných soutěží, připravují se ke 
zkouškám na odborné školy s výtvarným zaměřením. 
Zpěváci,  muzikanti,  tanečníci  a  herci  vystupují  na  celoškolních  akcích,  jako  jsou  Dny  otevřených  dveří, 
Mikulášský den, Vánoční trhy. Taneční kroužek Alldance Academy Jany Večerkové přivezl z taneční soutěže 
Dance Mania 2008 v Prachaticích diplom, který se stal pro žákyně 2. stupně velkým povzbuzením do další 
činnosti. 
Členové sportovních kroužků úspěšně reprezentují naši školu na sportovních akcích.
Nabídky všech 39 kroužků využilo 275 zájemců. Někteří účastníci navštěvovali i několik kroužků, někteří jen 
jeden. Celkem bylo v letošním školním roce obsazeno 360 míst. 
Bezpečné přecházení dětí z vyučování, nebo z družiny do kroužků a zpět je zajištěno vedoucím kroužku. Děti z 
1. stupně si lektorka vyzvedává v družině, nebo na vrátnici od rodičů a po skončení kroužku opět předává paní 
vychovatelce, nebo rodičům. 
Některé kroužky probíhají i po ukončení provozu družiny po 17. hodině do pozdních večerních hodin. Pak mají 
účastníci do školy přístup přes vrátnici ve sportovní hale. 
Kroužky probíhají od října do května 1x týdně 8 měsíců.
Září  je věnováno pečlivé přípravě rozvrhu kroužků, který se musí přizpůsobit  rozvrhu školy,  aby se mohlo 
zúčastnit  co  nejvíce  žáků  a  byla  maximálně  využita  kapacita  příslušných  prostor.  Červen  je  využíván  na 
případné náhradní hodiny, či prezentaci výsledků činnosti. 
Školné je vypočítáno na 16 lekcí za pololetí, 32 lekcí za školní rok. 
Cena kroužku zahrnuje hodinovou (60 minut) mzdu lektora, nájemné, energie, služby a případně i materiál 
(výtvarný ateliér, keramika a ruční práce).
Platby jsou vybírány v hotovosti 2x ročně. V říjnu na 1. pololetí, v únoru na 2. pololetí.
Kroužky jsou vedeny akreditovanými lektory. Z 20 lektorů je 9 kmenových učitelů ZŠ Kunratice a 11 lektorů jsou 
externí pedagogové s příslušnou odborností, kteří do naší školy docházejí.
Informace o kroužcích, včetně registrace písemných přihlášek a vybírání školného, zajišťuje kancelář SVČ v ZŠ 
Kunratice, paní Renáta Linhová. 
Pro děti, které ještě nenašly pro sebe ten pravý, připravujeme další, nové kroužky. 
Rádi bychom uspokojili poptávku po kroužku deskových her a folklórního tance. Navázali jsme spolupráci s 
klubem Mensa, který poskytne našemu „Hernímu klubu“ hry a hledáme dobrovolníka mezi rodiči, který by se 
zájemcům o deskové hry pár hodin v týdnu věnoval. Pro tancechtivé děti chystáme otevření kroužku irského 
stepu a skotských tanců pod vedením profesionálních tanečníků školy irského tance Coiscéim (koškém). Po 
letošní zkušenosti s údajně špatně zvoleným dnem v týdnu pro kunratické obyvatele, přizpůsobíme den konání 
tanečních kurzů pro dospělé a přesuneme lekci tanců ze čtvrtka na středeční večery. 
Středisko volného času při ZŠ Kunratice -  zajišťování komerčního využívání prostor školy.  

Dlouhodobě se pronajímá: 
• taneční sál (AULA) – B.D.S. Academy o.s. (škola HIP-HOPových tanců) - tréninky tance 
• učebna výpočetní techniky - mateřská školka British Gate - počítačové kurzy,
• učebna výchov – David Gore – lektor anglického jazyka  – kurz AJ,
• chodba v pavilonu 2A – Lukostřelecký klub CERE – výuka sportovní lukostřelby
• kancelář v pavilonu 2B 1.NP – TAXILLUS, s.r.o. – účetní firma
• kancelář v pavilonu 2F (sportovní hala) 2.NP – Projekt Odyssea – management projektu 

Ke krátkodobým pronájmům jsou využívány:
• taneční sál (AULA) – společenské a kulturní akce města, konference  
• chodby – výstavní expozice během konference
• učebny – semináře a školení soukromých subjektů
• cvičná kuchyňka – rauty a prezentace firem
• školní jídelna – schůze občanských organizací
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11. Zkušenosti s péčí o nadané žáky

V naší škole se věnujeme a cíleně pracujeme s nadanými žáky. Ve vyučování se snažíme volit takové učební 
strategie, které jim umožňují osobnostní rozvoj ve prospěch jeho osobnostního maxima. Snažíme se rozvíjet 
jejich talent a nadání. Také nabízíme volitelné a nepovinné předměty, opět nabídka dle zájmu a nadání. Tito 
žáci mají  možnost se zapojit  do různých soutěží,  ale i  aktivit  školy,  jako například do třídní samosprávy či 
školního parlamentu.

12. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 
do ZŠ

Co děláme pro budoucí prvňáčky?
Pro předškoláky jsme ve školním roce 2007/08 nabídli program „Hrajeme si na školu“. Tento projekt je určený 
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, kteří si mohou ověřit, zda je jejich dítě zralé pro školu. Setkání probíhají 
formou her, písniček a říkadel.

V jednotlivých  setkáních  si  děti  prostřednictvím her  a  cvičení  rozvíjely  psychické funkce,  jemnou motoriku, 
předčíselné představy, sociální dovednosti, případně probíhá logopedická náprava řeči. 
Setkání proběhla v následujících termínech a s uvedenými tématy: 
* Cvičení s gymnastickými míči
* Rozvoj matematických představ
* Jazyková a sluchová příprava
* Příprava na psaní
* Práce s počítačem
* Rozvoj fantazie a představivosti 

7. únor - Zima
6. březen - Domácí zvířata 
3. duben - Aprílové počasí
15. květen - Jaro 
5. červen - PŘEKVAPENÍ - začátek tohoto posledního setkání 
bylo společné se schůzkou rodičů 

UČÍME SE VE ŠKOLE
Také jsme pro předškoláky nabídli program „Učíme se ve škole“, který vedla speciální pedagožka naší školy 
paní učitelka Mgr. Olga Drbalová. Kurz začínal 27. února a následně každou středu. V tomto kurzu se 
prostřednictvím her a cvičení pomáhalo dětem  s nápravou logopedických nebo motorických vad. Děti si 
současně zvykaly na školní prostředí a kolektiv. 

13. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším 
začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 

Počet žáků cizinců ve škole je 23, a to národnosti 1x moldavské, 1x ruské, 3x ukrajinské, 1x kazachšské, 17x 
vietnamské.  Těmto  žákům  je  věnována  individuální  péče,  největší  pozornost  je  zaměřena  na  osvojování 
českého jazyka. V pozdější době je pro ně přínosem setrvání ve speciální skupině, kde je možnost neustálého 
opakování,  vysvětlování  pojmů  a  procvičování  učiva..  Vše  je  konzultováno  s rodiči.  Žákům,  zejména 
vietnamské národnosti, se věnuje zkušená učitelka. 

14. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP (ze kterých krajů dojíždějí)

Naši školu navštěvuje 69 žáků trvalým bydlištěm mimo území HMP, dojíždějí z Prahy západ a východ. 
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15. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.).

Informace ze Školní jídelny při ZŠ Kunratice
Celkem ve školním roce bylo uvařeno 70607 obědů, na obědy chodilo 381 žáků ZŠ a studentů Gymnázia Altis, 
48 zaměstnanců uvedených škol a 45 cizích strávníků.
V průběhu školního roku se postupně zaváděla možnost výběru ze dvou jídel – nejprve  bez objednávek. 
V druhé polovině školního roku byl zaveden objednávkový systém navazující na software a hardware donaný 
firmou Barda. Jejich objednávkový software má návaznost na program pro řízení školní jídleny,který je v naší 
školní jídelně dlouhodobě používán. Při skladbě jídelníčku byl naplněn tzv. „spotřební koš“. Pestrost jídel 
byla doplněna výběrem nápojů. Jeden z nabízených nápojů je vždy obohacen o vitamíny a minerály, další bývá 
většinou mléko nebo mléčný nápoj – nejméně třikrát týdně.
Pro placení obědů využívá bezhotovostní styk více jak polovina strávníků. Od února 2008 byla upravena výše 
stravného vzhledem k nárůstu cen potravin.
Technologie  školní  jídelny  a  její  zázemí  budou v následujících  letech vyžadovat  obměnu a  úpravy. 
Nedostatečné je zázemí pro zaměstnance a skladovací prostory.

I tento školní rok udělili učitelé mnoho pochval a ocenění žáci obdrželi pochvalný list . 
Jsme rádi, že jste žáky Základní školy Kunratice, 

a proto Vám byla na konci školního roku udělena knižní odměna a POCHVALNÝ LIST.
I.A Michaela Chlebcová Za první místo v soutěži „Pilňásek“.

Barbora Mlchová Za snahu píli a vzorné chování.
Martin Šnobr Za vzorné chování a práci pro třídu.
Petr Vocetka Za pomoc při úklidu v ranní ŠD. 

I.B Eliška Hrušková Vzorné chování a příprava na vyučování.
David Chrudimský
Valerie Knesplová
Veronika Krejčová

II.A Klára Hobzová Za příkladné chování a obětavou pomoc kamarádům.
Filip Kříž Za soustavnou a pečlivou práci ve škole a vzornou domácí přípravu.
Barbora Nocarová Za zvládnutí učiva 2. ročníku i přes dlouhodobou nemoc.
Madlenka Perint Pro hezkou vzpomínku na první dva roky školy v Kunraticích.

II.B Daniel Nguyen Za vzorné plnění školních povinností a příkladné chování.
Vojtěch Plaček Za vzornou přípravu na vyučování a práci pro třídu.
Jan Ron Za pomoc při formování třídního kolektivu a vzornou přípravu na vyučování.

III.A Václav Vondráček Za příkladnou pomoc.
III.B Nicole Langrová Za účast ve školním kole recitační soutěže.

Bao Long Duong Za vzornou práci pro třídu.
Klára Mastíková

IV.A Tomáš Bartoš Za vzorné plnění školních povinností.
Kryštof Drda
Barbora Šnobrová

V.A Marek Dobeš Za vzorné plnění školních povinností.
Adéla Gruberová
Jakub Mirwald Za práci pro kolektiv třídy, ochotu a pomoc.

V.B Magdalen
a

Hartová Za práci pro třídu.

Gabriela Hýžová Za práci ve školním parlamentu a pro třídní kolektiv.
Jan Smolík Za sběr starého papíru.

VI.A Jitka Brandejsová Za práci pro třídu a zodpovědný přístup ke školním povinnostem.
Tereza Hrušková
Filip Šmergl Za práci pro třídu a ve školním časopisu.
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VII.A Martin Bicko Za kamarádské chování a svědomitý přístup ke školním povinnostem.
Anička Nguyen Za příkladný přístup ke školním povinnostem a spolužákům.
Jakub Svoboda Za pracovitost, spolehlivost a férový přístup ke spolužákům i vyučujícím.

VIII.
B

Milan Janošík Za stabilně dobré studijní výsledky, mimořádně zodpovědný přístup ke studiu, 
dlouhodobá práce v redakční radě časopisu „Soptík“.

Michal Vaněk Za stabilně příkladný přístup k záležitostem třídním a zlepšení přístupu k záležitostem 
studijním.

Jana Zemanová Za stabilně dobré studijní výsledky, mimořádně zodpovědný přístup ke studiu.
IX.A Jakub Farkas Za práci ve školním parlamentu.

Karel Podhorský Za dlouhodobou práci pro školní parlament a pro třídní kolektiv.
Vojtěch Vorlíček Za dlouhodobou péči o květinovou výzdobu třídy a školy.

IX.B Kamila Buršová Za velmi obsažnou práci v redakční radě školního časopisu „Soptík“, aktivní účast ve 
školních sběrových akcích, příkladné plnění svých žákovských povinností.

Martin Siblík Za aktivní účast ve školních sběrových akcích, příkladné plnění žákovských 
povinností a pomoc učiteli se zprovozněním počítačové sítě.

Tomáš Viktora Za velmi dobré plnění žákovských povinností, za pomoc učiteli se zprovozněním 
počítačové sítě a za ochotu a snahu pomáhat třídnímu učiteli.

Co se událo ve školním roce 2008/2009

Srpen 2007

od 20 Předpřípravný týden - vedení školy - příprava  školního 
roku

23 Předpokládané datum kolaudace novostavby

23.-10.9. Dokončovací práce na staré budově i v areálu 
nových staveb, vybavování prostor školy, ...

od 27 Přípravný týden  - úklid, příprava tematických plánů ...

29 Školská rada - od 17,00 v areálu školy ZŠ Kunratice

30 Pedagogická porada, školení BOZP-PO-CO, příprava škol 
v přírodě

31 - 1.9. Zahájení dlouhodobého kurzu Čtením psaním ke 
kritickému myšlení - celá sborovna - Projekt ROVNOVÁHA – 
školní programy pro znalosti, životní dovednosti a funkční 

gramotnost - O.s. KRITICKÉ 
MYŠLENÍ

Září 2007

3 První školní den školního roku 2007/2008 - Slavnostní 
zahájení školního roku ... a opět do školy
Odjezd na školy v přírodě: 
2. - 4. ročník - Škola v přírodě - Borovice u Mnichova Hradiště 
- LITES - 3. září - 14. září 2007 
5. - 9. ročník - Škola v přírodě - Střelské Hoštice - OTAVA - 3. 

září - 11. září 2007 (páťáci se vrací až 14.9.)
Děti, které nebudou odjíždět na ŠvP - zahájení pravidelného 
vyučování v "malotřídce".
1.AB - zahájení pravidelného vyučování (ve třídách nad MŠ 
Kunratice)

10 Předání rekonstruovaného školního areálu ke školnímu 
vyučování

11 Návrat žáků II. stupně ze školy v přírodě - kolem 11,00 
hodin - ulice Za Parkem - řidiči nechte místo pro autobusy!!!

14 Návrat žáků I. stupně ze školy v přírodě - kolem 11,00 
hodin - ulice Za Parkem - řidiči nechte místo pro autobusy!!!

15-16 Rodiče dobrovolníci - prosíme - POJĎTE NÁM 
POMOCI. Dokončujeme stěhování, uklízíme třídy a na 
zahradě je také mnoho práce. Každá ruka je potřebná. Kýble, 
hadry a smetáky s sebou. Kolečka a hrábě se také budou 
hodit. Děkujeme!

17 Zahájení pravidelného vyučování v rekonstruovaném a 
dostavěném školním areálu

20 Jednání Školského výboru rady MČ Praha Kunratice na ZŠ 
Kunratice - od 17,00 hodin - vedení školy

21 Příprava pokračování 
Projektu POLITEA ve školním 
roce 2007/2008 - Eva Hilčerová, Vít Beran
26 První setkání školního parlamentu ve školním roce 
2007/2008 - plán setkání - třídní samosprávy, Eva Hilčerová, 
Vít Beran - velká přestávka - divadelní sál
600 let. od okamžiku, kdy Václav IV. zakoupil Kunratice - od 
17,00 hodin na radnici - přednáška a ražba pamětních medailí
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26-27 Bleskový sběr - PRVNÍ SBĚROVÉ DNY

Říjen 2007

4 Třídní schůzky

5 Jednání školního parlamentu - Jak budeme pracovat? - 
zástupci tříd, Eva Hilčerová, Vít Beran - třídnická hodina - 
divadelní sál
5-8 DVPP - Renata Čermáková - ....

8 Jednání školního parlamentu - Dělíme se do parlamentních 
skupin - zástupci tříd, Eva Hilčerová, Vít Beran - divadelní sál
Rozpočtové řízení - OŠ MČ Praha 4 - ředitel

11 Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární 
pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická 
výchova 2. a 3. vyučovací hodina - zahájení praxe zimního 
semestru - Olga Králová, Jana Kopecká
DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - 
Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 14,30 hodin 

12 Jednání školního parlamentu - od 7,00 hodin - Eva 
Hilčerová, Vít Beran
Příprava listopadové konference pražských pedagogů k 
průřezovým tématům  - od 8,30 hodin - Ř, ZŘ
Školská rada - od 17,00 v areálu školy ZŠ Kunratice 
(přesunuté jednání z 3.10.2007)

17 DVPP - Projekt "EKOŠKOLA" - zahajovací seminář 
projektu od 14,00 hodin - Eva Hilčerová, Vít Beran

DVPP – Pedagogická fakulta – Nové metody a formy - Lenka 
Veisová - od 14,00 hodin

18 Slavnostní otevření školního areálu ZŠ Kunratice - od 
16,00 hodin
Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární 
pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická 
výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana 
Kopecká
20 DVPP - Kurz projektového managementu - ředitel - 9,00 - 
18,00 hodin (Fakulta humanitních studií UK)

24-25 DVPP - Praktický výcvik v posuzování kvality ve 
vzdělávání – Vít Beran, Olga Králová

25 Oslava státního svátku v Kunraticích
DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - 
Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 14,30 hodin 

25-26 Podzimní prázdniny

29 Beseda se spisovatelem Zdeňkem Milerem - I. stupeň

29-30 Halloween - projekt angličtinářů
DVPP - Renata Čermáková - ...

31 ZOO - savci - VIII.AB + Eva Hilčerová, Vít Beran
DVPP – Pedagogická fakulta – Nové metody a formy - Lenka 
Veisová - od 14,00 hodin

Listopad 2007

1 Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární 
pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická 
výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana 
Kopecká

2 Schůzka výborů školního parlamentu
Dopravní výchova na dopravním hřišti - 4.A + Věra Kordíková, 
Marie Procházková - od 10,30 do 12,10 hodin

5 Dopravní výchova na dopravním hřišti - 5.A + Lenka Zelená 
- od 8,30 do 10,10 hodin, 5.B + Veronika Tomšů - od 10,30 do 
12,10 hodin
Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární 
pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Nataša Mazačová) - hospitace 
ve vyučování - motivační praxe - 2. a 3. vyučovací hodina - I. 
a II. stupeň + Olga Králová, Vít Beran

7 KC Novodvorská – 5.AB - divadlo
VII. Regionální setkání pedagogů se zájmem o ekologickou 
výchovu aneb „Pražská M.R.K.E.V.“ - Toulcův dvůr - Vít 
Beran, Eva Hilčerová - od 9,00 hodin
DVPP - POLYGLOT - Petra Wernischová

8 Jednání přípravného výboru OS při ZŠ Kunratice – od 8,00 
hodin
Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární 
pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická 
výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana 
Kopecká
DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - 
Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 14,30 hodin 

9 Schůzka výborů školního parlamentu od 7,00 hodin
Knihovna Opatov - 3.A

10 DVPP - Kurz projektového managementu - ředitel - 9,00 - 
18,00 hodin (Fakulta humanitních studií UK)

11 VELKÁ KUNRATICKÁ - ve školní jídelně vaříme pro VK 
čaj

14 DVPP – Pedagogická fakulta – Nové metody a formy - 
Lenka Veisová - od 14,00 hodin
Divadlo – YPSILONKA – HLAVA MEDÚZY - dospělí

15 Jednání přípravného výboru OS při ZŠ Kunratice – od 8,00 
hodin
Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární 
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pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická 
výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana 
Kopecká
Prezentace metodických materiálů pro OSV - projekt 
ODYSSEA– od 14,15 hodin a dále navazuje Pedagogická 
rada

16 Schůzka výborů školního parlamentu od 7,00 hodin

16-17 Konference pražských pedagogů k průřezovým 
tématům - ZŠ  Kunratice:
KONFERENCI PRO PRAŽSKÉ UČITELE PŘIPRAVILI:
Sdružení TEREZA • Projekt Odyssea, o. s. • Kritické myšlení, 
o.s. • GEMINI o.s. – sdružení dětí, mládeže a dospělých • 
Člověk v tísni – společnost při ČT o.p.s.

18 Divadlo – YPSILONKA – HLAVA MEDÚZY - dospělí

19 Testování SCIO - žáci devátých tříd - projekt HMP - 
Evaluace
Schůzka výchovných poradců an PPP - Eva Hilčerová od 
14,00 hodin

22-23 DVPP - Pokračování kurzu pro sborovnu - Čtením a 
psaním ke kritickému 
myšlení – výjezd 
učitelského sboru do Smržovky – hospitace v ZŠ Smržovka 
Ředitelské dny - školní družina a jídelna v provozu - včas 
odevzdejte přihlášku

22 DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - 
Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 14,30 hodin 

23-25 DVPP – Škola hrou – seminář – Blanka Chýlová, 
Renata Vondráková
SPORTY V PŘÍRODĚ - výprava ZVONIČKA - Krkonoše - 
přihlášení žáci + Katka Sottnerová, Karolína Košařová, Ondřej 
Černý

28 POPRASK – Florbal – III. kat. – od 8,15 hodin - 
reprezentace školy
DVPP – Pedagogická fakulta – Nové metody a formy - Lenka 
Veisová - od 14,00 hodin
Den otevřených dveří pro rodiče a žáky ze Šeberova
Informativní odpoledne od 16,00 hodin
GRÉMIUM RODIČŮ - od 18,00 hodin 

29 Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární 
pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická 
výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana 
Kopecká

29-2.12. Výjezd školního parlamentu - Ekocentrum PALETA, 
Oucmanice – žáci poslanci a zastupitelé tříd, Eva Hilčerová, 
Vít Beran, lektoři projektu POLITEIA - kořeny evropské 
demokracie - O.s. GEMINI - výjezd je spolufinancován z 

projektu podpořeného MŠMT

30 POPRASK – Florbal – IV. kat. – od 8,15 hodin - 
reprezentace školy

Prosinec 2007

3 Fotografování jednotlivců I. stupeň - vánoční fotografické 
dárky - www.fotokucera.cz

4 Podporujeme požadavky ČMOS na zvýšení rozpočtu pro 
školství o 3 miliardy korun, ale v úterý 4. prosince 2007 
učíme!  

5 Mikulášský den - celoškolní projekt /nadílka, setkání tříd/

6 Schůzka přípravného výboru občanského sdružení 
PATRON - od 18,00 hodin
Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární 
pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická 
výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana 
Kopecká
Mikulášský karneval školní družiny a I. stupně a Mikulášská 
diskotéka pro žáky 5. až 9. ročníku.
DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - 
Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 14,30 hodin 

7 EKOŠKOLA  - pracovní jednání ekotýmu + Eva Hilčerová a 
Vít Beran

9 Junácký oddíl ORIGAMI - vánoční besídka - školní 
kuchyňka

10 Havrani - exkurze - Eva Hilčerová a žáci - Veltrusy - 13,30 
- 18,00

11-12(13) SBĚROVÉ DNY - 11. a 12. a dle množství i 
13. prosince! Která třída vyhraje?

12 DVPP – Pedagogická fakulta – Nové metody a formy - 
Lenka Veisová - od 14,00 hodin
Pečení vánočního cukroví - 3.B od 8,00 do 13,00 a 7.A od 
14,00 hodin
EKOŠKOLA - výběr separačních nádob - ředitel + ekotým - 
IKEA
SIPAU  - řidící výbor - ředitel - od 15,00 hodin
ŠKOLSKÁ RADA - od 18,30 hodin - zasedací místnost 
radnice

13 Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární 
pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická 
výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana 
Kopecká
Vánoční posezení zaměstnanců školy - od 15,00 hodin

14 Den otevřených dveří nejen pro rodiče a budoucí prvňáky 
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od 8,00 hodin - přijďte se podívat do vyučování
Valdštejn a jeho doba - 8AB, a 9AB - 8,00 13,00 hodin
Odvoz kontejneru
Pečení vánočního cukroví - 5.A od 8,00 do 10,00 hodin

17 Olympiáda z ČJ - školní kolo - žáci 8. a 9. ročníku - Renata 
Čermáková, Michal Střítezský
STOLNÍ TENIS - reprezentace školy - výběr žáků 6. a 7. 
ročníku - Kateřina Sottnerová
Pečení vánočního cukroví - 5.B od 10,00 do 12,00 hodin

18 ŠD - návštěva kostela - od 14,30 hodin
STOLNÍ TENIS - reprezentace školy - výběr žáků 8. a 9. 
ročníku - Marek Pilař

19 Vánoční posezení s rodiči a dětmi - 1.B - L. Veisová - od 
18,00 hodin
ŠD -divadelní představení
Vycházka vánoční Prahou - 3.B - Olga Drbalová

20 VÁNOČNÍ TRHY - celoškolní projekt spojený s dnem 
otevřených dveří
Spaní ve škole - 3.B - Olga Drbalová
Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární 
pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická 
výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana 
Kopecká 

21 DEN TŘÍDY - třídní vánoční program
TRADICE VÁNOC - návštěva kostela sv. Jakuba staršího - od 
8,15 1. a 9. ročník, od 9,00 hodin 5. a 8. ročník, od 10,00 
hodin VI.A a VII.A a od 11,00 hodin 2. ročník, 3. ročník a IV.A

22-2.1.  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Leden 2008 

3 Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární 
pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická 
výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana 
Kopecká
Novoroční setkání pracovníků školy
Ustavující schůze občanského sdružení při ZŠ Kunratice 
PATRON - od 17,00 hodin - sborovna školy

4 Školení PO - vedení školy, školník, domovník

5 DVPP - Kurz projektového managementu - ředitel - 9,00 - 
18,00 hodin (Fakulta humanitních studií UK)

7 III.B - návštěva planetária

8 Novoroční setkání zaměstnanců školy - BOWLING - Vestec 
- od 18,00 hodin

10 DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - 
Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 14,30 hodin 

PEDAGOGICKÁ RADA
Beseda s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ Kunratice
Grémium rodičů
Třídní schůzky

11 VII.A -návštěva ZOO

14 Setkání Výchovných poradců

15 esf projekt – pracovní schůzka – od 17,00 do cca 19,00 
hodin - přípravný tým

16 Psycholožka PPP - Mgr. Zajíčková - od 8,00 hodin ve 
škole

16-17 Zápis do 1. tříd a zároveň Den otevřených dveří

17 DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - 
Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 14,30 hodin 

18 Komise MČ Praha 11 - od 9,00 hodin - ředitel
1.B – návštěva knihovny Opatov – 8,00 – 12,00 hodin
1.B - Popelčin ples 12,30 – 14,30 hodin

19-25 Lyžařský výcvikový kurz žáků sedmých a pátých tříd - 
Rakousko

22 Dopravní hřiště - IV.A - od 10,30 do 12,10 hodin /ZŠ 
Jánošíkova/ + TU
DVPP - Blanka Chýlová - celý den

24 Třídní schůzky I.A - od 17,30 hodin

25-31 DVPP -  Tvořivá dramatika - Olga Králová

28 Dějepisná olympiáda - obvodní kolo - reprezentace ZŠ 
Kunratice + Michal Střítezský

29 Školská rada - od 17,30 hodin

30 POPRASK - florbalový turnaj - reprezentace dívek VI. a 
VII. třídy - sportovní hala od 8,00 do 13,00 hodin
Seminář k projektům esf - MŠMT - Vít Beran

29-31 SBĚROVÉ DNY

31 Slavnostní ukončení I. pololetí školního roku 2007/2008

Únor 2008

1 POLOLETNÍ PRÁZDNINY

1-2 DVPP - Praktický výcvik v posuzování kvality ve 
vzdělávání – Vít Beran, Olga Králová
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4 Sokolníci – 9,00 -1.stupeň, 10,00 – 2.stupeň – 25,- Kč/žák

5 esf projekt ZŠ Kunratice - od 17,00 hodin - přípravný tým

6 Návštěva paní psycholožky ve škole - od 8,00 hodin
Řídící výbor - projekt SIPAU  - od 14,00 hodin na ZŠ Na 
Chodovci - Vít Beran

7 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová
Hrajeme si na školu – setkání budoucích prvňáčků ve 
škole tentokrát na téma ZIMA -  od 13,00 do 14,00 hodin
DVVP – Chemie – Eva Hilčerová

8 Zkrácení vyučování - viz žákovské knížky
Komise MČ Praha 11 - od 9,00 hodin - ředitel

8-9 Seminář pro sborovnu - projekt SIPAU  - Průřezová 
témata - lektoři: Olga Králová a Vít Beran

11 Malá policejní akademie - VII.A - 4. vyučovací hodina a 
VI.A - 6. vyučovací hodina
Komise MČ Praha 11 - od 12,30 hodin - ředitel

12 Fotografování 9.tříd – od 9,00 hodin

13 esf projekt ZŠ Kunratice - od 15,30 hodin - přípravný tým

14 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová
Porada zaměstnanců školy + školení CO od 14,15 hodin
DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - 
Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 8,00 hodin 

15 Florbal cup – výběr 1.stupeň + Renata Vondráková
Připravujeme velký úklid šatních skříněk!!!! Před prázdninami 
vyprázdnit všechny skříňky a nechat je otevřené - zodpovídají 
třídní učitelé!

16-22 Jarňáky s VTOKem - jarní lyžařský tábor

18-24 JARNÍ PRÁZDNINY

20 DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - 
Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 8,00 hodin 

26 Občan Havel – 8.B, 9.A, 9.B - od 11,00 hodin – kino Flóra 
– Petra Wernischová, Renata Čermáková, Michal Střítezský
esf projekt ZŠ Kunratice - od 17,00 hodin -  přípravný tým

27 IX.B - Národní muzeum - geologické sbírky - od 8,00 do 
12,00 hodin - Eva Hilčerová
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga 

Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
ŠD - MASOPUST - aula od 14,00 hodin - Zoja Zlonická, 
Helena Knoblochová
esf projekty - semninář na MHMP -  od 13,00 hodin - ředitel

28 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová
esf projekty - konzultace -  od 13,00 hodin - ředitel

29 III.B - VELIKONOCE - Toulcův dvůr - Olga Drbalová
esf projekty - konzultace -  od 9,00 hodin - ředitel
DVPP - Olga Králová - SŠ Mladá Boleslav a Univerzita 
Palackého v Olomouci - studium 

Březen 2008

3 RECITAČNÍ SOUTĚŽ  - 4. a 5. ročník
Malá policejní akademie - projekt  Policie ČR - 6. a 7. ročník

3-9 DVPP - Mamutí částicový urychlovač v CERNu - 
Švýcarsko - konference - Věra Koudelková

3, 4 a 6 Biologická olympiáda – kategorie C,D - Eva 
Hilčerová, Vít Beran 

4 RECITAČNÍ SOUTĚŽ  - 1. až 3. ročník
PROJEKT ODYSSEA – příprava pokračování projektu esf – 
8,00 – 10,00 hodin – na ZŠ Táborská – Olga Králová

5 Návštěva paní psycholožky ve škole - od 8,00 hodin – 
sociometrie u VIII.A a od 9,00 hodin – sociometrie u VIII.B
III.B - Knihovna Opatov - Olga Drbalová
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga 
Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
BESEDA O II. SVĚTOVÉ VÁLCE - VII. A a Eva Hilčerová - od 
14,00 hodin AULA
DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - 
Eva Jenšíková, Lenka Veisová

esf projekt ZŠ Kunratice - od 17,00 hodin -  přípravný tým

6 III.AB - plavaní - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová
Hrajeme si na školu – setkání budoucích prvňáčků ve škole 
tentokrát na téma DOMÁCÍ ZVÍŘATA -  od 13,00 do 14,00 
hodin
POPRASK - turnaj v basketbalu - sportovní hala - dívky 8. a 
9. ročník - 8,00 - 14,00 hodin - Marek Pilař
DVPP - Projekt Koordinátor – NIDV Karlovy Vary – od 9,00 
hodin - ředitel
Ředitelská porada s OŠ Ú MČ Praha 4 - od 13,00 hodin - 
JItka Kopáčová, Eva Hilčerová

7-9 KRKONOŠE - ZVONIČKA -  kroužek - sporty v přírodě a 
Katka Sottnerová - prohlédněte si foto z podzimní akce 
http://www.ksottnerova.blogspot.com/ 
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9 esf projekt ZŠ Kunratice - od 9,00 hodin -  přípravný tým

10 Praxe studentů Pedagogické fakulty UK Praha - náslechy - 
Dr. Nataša Mazačová, Olga Králová
POPRASK - turnaj v basketbalu - sportovní hala - dívky 6. a 
7. ročník - 8,00 - 14,00 hodin - Katka Sottnerová
Velikonoční slavnosti - organizační schůzka Olga Králová v 
11 hodin 
Komise MŠMT - od 13,00 hodin - ředitel
Termín pro odevzdání přihlášek na střední školy 
prostřednictvím základní školy - termín pro odeslání přihlášek 
ze školy

11 Studenti Pedagogické fakulty UK Praha - náslechy -  5.A 
HV u Lenky Zelené, a v 1.B Lenky Veisová
Školní kolo soutěže § 11/55 – od 13,00 hodin - celý II. stupeň
Školská rada - od 17,00 hodin - sborovna
DVPP - matematický seminář - Eva Jenšíková, Lenka 
Veisová, Blanka Chýlová

12 Studenti Pedagogické fakulty UK Praha- náslechy - Čj a 
Dě u Renaty Čermákové a Michala Střítezského
Přírodovědné praktikum – ZOO – od 13,00h – Eva Hilčerová
DVVP – Jana Kopecká a Renata Vondráková – od 13,30 
hodin
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga 
Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
Informativní odpoledne - II. B

13 III.AB - plavaní - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová
esf projekty - konzultace -  od 9,00 hodin - ředitel
esf projekt ZŠ Kunratice - od 18,00 hodin -  přípravný tým

Třídní schůzka VIII.A - rodiče - žáci - učitelé
Informativní odpoledne

14 Florbal cup – výběr 1.stupeň + Renata Vondráková

15 Termín pro doručení přihlášek na střední školy 
prostřednictvím základní školy

15-16 VELIKONOČNÍ TRHY v kunratické tvrzi - žáci I. a II. 
stupně - Olga Králová a třídní učitelé, výtvarníci

17-19 SBĚROVÉ DNY

17. března -10. dubna Praxe studentů Pedagogické fakulty 
UK Praha, katedry primární pedagogiky ve II.A

19 Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga 
Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - 
Eva Jenšíková, Lenka Veisová

20-21 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 
Další část dlouhodobého kurzu Čtením psaním ke kritickému 
myšlení - celá sborovna - TYPOLOGIE II. - lektorky Jiřina 

Stang a Šárka Miková - O.s. KRITICKÉ MYŠLENÍ

25 Olympiáda v Čj - od 8,00 hodin - Renata Čermáková
Studenti Pedagogické fakulty UK Praha - náslechy - Dr. 
Nataša Mazačová a Olga Králová
Minimální preventivní program ZŠ Kunratice .- semináře pro 
třídy - V.A /1.-2. vyučovací hodina/; V.B /3.-4. vyučovací 
hodina/

26 Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga 
Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
Olympiáda z Čj - od 8,00 hodin - Renata Čermáková
Minimální preventivní program ZŠ Kunratice .- semináře pro 
třídy - VIII.B /1. - 2. vyučovací hodina/; VI.A /3.-4. vyučovací 
hodina/ a VIII.A /5.–6. vyučovací hodina/

27 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová
TESTOVÁNÍ SCIO – 7. ročník – POTENCIÁLY
Minimální preventivní program ZŠ Kunratice .- semináře pro 
třídy - VII.A /1.-2. vyučovací hodina/
Poprask – kopaná – 8.-9.tř. – Pilař
FUNKČNÍ STUDIUM - praxe na ZŠ Kunratice u ředitele školy 
- NIDV
DAMU náslechy studentů v hodině dramatické výchovy u Olgy 
Králové

28 DEN UČITELŮ - Jan Amos Komenský
* 28. 3. 1592 Nivnice nebo Uherský Brod
† 15. 11. 1670 Amsterodam
Minimální preventivní program ZŠ Kunratice .- semináře pro 
třídy - IX.B /1.-2. vyučovací hodina/; IX.A /3.-4. vyučovací 
hodina/

30 Termín pro zveřejnění kritérií pro přijímání na střední školy 
- kritéria hledejte na webech jednotlivých středních škol nebo 
přímo ve školách.

31 Termín pro odevzdání esf projektů 

31 – 4 Projekt EVVA - worshop pro zúčastněné školy - Eva 
Hilčerová, Blanka Chýlová, Vít Beran

Duben 2008

1 Porada ředitelů škol Prahy 4 - od 13,00 hodin, ředitel

2 Návštěva paní psycholožky ve škole - od 8,00 hodin
II.AB - Malé vinohradské divadlo - Ferda Mravenec
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga 
Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin

3 III.AB - plavaní - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová
Hrajeme si na školu – setkání budoucích prvňáčků ve škole 
tentokrát na téma APRÍLOVÉ POČASÍ -  od 13,00 do 14,00 
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hodin
SZÚ Praha - jednání poradců programu "Škola podporující 
zdraví" - ředitel
Oslava "Dne učitelů" - sborovna

3-5 DVPP - Olga Králová - SŠ Mladá Boleslav a Univerzita 
Palackého v Olomouci - studium 

4 Dopravní hřiště - IV.A - 10,30 - 12,10 hodin - Věra 
Kordíková, Mária Procházková

4-6 PAU FEST - celostátní setkání učitelů na ZŠ Bílá, Praha 6 
- ředitel

7 Dopravní hřiště - V.A - 8,30 - 10,10 hodin, V.B - 10,30 - 
12,10 hodin - Lenka Zelená, Veroniky Tomšů
9 Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga 
Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
II.AB – Malé Vinohradské divadlo – divadelní představení 
Ferda Mravenec
I.B – pila Jílové – celodenní akce

10 III.AB - plavaní - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová
Ukončení praxe studentů z PedF UK ve II.A
Seminář pro studenty Pedagogické fakulty UK Praha - 
příprava projektu esf - Vít Beran, Olga Králová - od 9,00 hodin
Minimální preventivní program – místní šetření – Ú MČ Praha 
4 – Eva Hilčerová, Jitka Kopáčová od 13,30 hodin
Pedagogická rada 

11 Ředitelské volno - provoz školní jídelny a školní družiny 
zajištěn

11-12 Seminář pro sborovnu - Hospitace, semináře a 
návštěva ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi

14 MALÁ POLICEJNÍ AKADEMIE - projekt  Policie ČR - VII.A 
- 4.hodina, VI.A - 6. hodina

15 Školení k projektům esf – ředitel – od 13,00 do 17,30 - 
MHMP

16 Návštěva paní psycholožky ve škole - od 8,00 hodin
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga 
Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
Estetický seminář – NG – od 13,00h – Pilař
Návštěva paní psycholožky ve škole
I.B – pila Jílové – celý den
DVPP - Zdravé zuby – od 13,00hodin - Věra Kordíková

17 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová

18 FLORBAL CUP - výběr I. stupeň - Renata Vondráková - 
hala ZŠ Kunratice

17-18 DVPP - Praktický výcvik v posuzování kvality ve 

vzdělávání – Vít Beran, Olga Králová

21 První kolo přijímacích zkoušek na denní studium na 
středních školách

22 DEN ZEMĚ
FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD - od 8,00 hodin
Problematika průřezových témat na ZŠ a gymnáziích - VÚP 
Praha - seminář - od 8,30 - ředitel

23 Světový den knihy a autorských práv
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga 
Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
Informační schůzka - oddíl atletiky -od 17,00 hodin - Josef 
Tůma, Vít Beran a členové atletického oddílu "Dvojka".
IX.AB - výlet do Terezína
I.B - tiskárna Libeř
Školení k projektům esf – ředitel – od 9,00 do 13,30 - MHMP
DYSKORUNKA - výstava a vzdělávací akce DYScentra - 
Olga Drbalová, Zoja Zlonická

24 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová
SKAV – otevřená konference – ředitel

24-26 DVPP - Olga Králová - SŠ Mladá Boleslav a Univerzita 
Palackého v Olomouci - studium 
Návštěva ve škole – žáci a učitelé ze ZŠ Olomouc – Droždín 
– pražská exkurze + přespání + stravování

25 Koncert Marimba – Palác Hybernia – V.A,V.B, VI.A, VIII.A 
od 10,00 h – Marek Pilař 
RRUL - ZŠ Propojení, Sedlčany - od 9,00 hodin - ředitel
ŠANCE – DVPP – KVIC Nový Jičín – 16,00 – 18,00 hodin – 
prohlídka ZŠ Kunratice a seminář pro účastníky projektu – 
ředitel

26 Otvírání studánek - od 13,30 hodin - SOKOL Kunratice - 
Renata Vondráková + žáci
Inspirace z Mezinárodní školy v Praze - celodenní seminář na 
ISP v Praze Nebušicích

28-30 SBĚROVÉ DNY

28 Schůzka O.S. PATRON - od 17,30 hodin - sborovna
POPRASK - turnaj v odbíjené žáků 8. a 9. tříd
DVPP - supervizní přístup - od 14,00 hodin - Olga Králová, 
Eva Hilčerová, Hana Malinová, Kateřina Marková

29 Estetický seminář - VIII.AB, IX.AB - Kubistické proměny - 
od 10,00 hodin - Olga Králová
Mimořádná třídní schůzka VII.A.- od 17,00 hodin – rodiče, 
děti, učitelé učící v VII.A
Prezentace interaktivní tabule – ProjektMedia – od 13,45 do 
14,20 hodin – pro zájemce
SÍŤ EVVA - projekt environmentální výchovy - Eva Hilčerová, 
Vít Beran od 15,00 hodin

30 Čarodějné dílny – I.A -  Blanka Chýlová
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POPRASK - turnaj v odbíjené žáků 6. a 7. tříd
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga 
Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin

Květen 2008

2 Ředitelské volno - provoz školní jídelny a školní družiny 
zajištěn

2-3 DVPP - Praktický výcvik v posuzování kvality ve 
vzdělávání – Vít Beran, Olga Králová

3-8 Mysterious trip to England May 2008- STUDIJNÍ ZÁJEZD 
DO VELKÉ BRITÁNIE - Středověká a alžbětinská Anglie - 
přihlášení žáci, Karolína Košařová a Jitka Kopáčová
6 DEN ZEMĚ - celoškolní projekt
DVPP - Správní řád - Petra Vejběrová - od 8,00 do 14,00 
hodin
Porada učitelů - od 13,15 hodin

7 DEN ZEMĚ - celoškolní projekt - vyhodnocení
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga 
Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin

9 Ředitelské volno - provoz školní jídelny a školní družiny 
zajištěn

13 IX.A - Dramatická výchova - veletržní palác - od 9,00 hodin
PARAGRAF 11/55 - oblastní kolo - od 8,45 hodin
ŠKOLSKÁ RADA - od 17,30 hodin - radní, ředitel

14 Návštěva paní psycholožky ve škole - od 8,00 hodin
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga 
Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
Estetický seminář - Národní galerie - od 13,00 hodin - Marek 
Pilař
Návštěva ve škole – Sportovní SZŠ s.r.o., Pavel Škramlík + 4 
učitelé, ZŠ Poděbrady, Jindřich Monček + učitelé – hospitace 
a společný seminář s učiteli ZŠ Kunratice – Téma: hodnotící 
nástroje /žákovské knížky/

15 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová
Hrajeme si na školu – setkání budoucích prvňáčků ve škole 
tentokrát na téma JARO -  od 13,00 do 14,00 hodin

15-16 Valná hromada AŘZŠ - Plzeň

16 DRUHÉ KOLO ZÁPISU DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ spojený 
s DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Hodina animovaného filmu - premiéra projekce prací žáků 
devátého ročníku - od 8,00 hodin - aula - Marek Pilař
Turnaj v kopané - 8. a 9. ročník

19 Malé Vinohradské divadlo – I.AB – Blanka Chýlová, Lenka 
Veisová
BĚH NADĚJE - příprava červnové charitativní a sportovní 

akce

20 IX.B - Dramatická výchova - Hrad - od 9,00 hodin
ŠD – hostem je pan Jaroslav Němeček – Čtyřlístek – od 
14,00h - aula
SÍŤ EVVA - projekt environmentální výchovy - Eva Hilčerová, 
Vít Beran od 15,00 hodin

20-24 III. MISTROVSTVÍ EVROPY VETERÁNŮ V SÁLOVÉM  
FOTBALE

21 II.A - TEREZA - Za Ferdou Mravencem - Jana Kopecká
III.A a B - výlet - LOUČEŇ + BOTANICUS - Renata 
Vondráková a Olga Drbalová
Návštěva ve škole z kunratické a nuselské radnice - od 10,00 
hodin - ředitel, zástupci ředitele
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga 
Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
FOTOGRAFOVÁNÍ  - ŠD + provozní zaměstnanci + společná 
školní fotografie - od 11,00 hodin
KOLOBĚŽKY - ŠD
SIPAU – závěrečná konference řídícího výboru projektu v ZŠ 
Kunratice - od 15,00 hodin

22 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová
DVPP - od 9,00 hodin- environmentální výchova - Eva 
Hilčerová

22-23 Ředitelská porada ředitelů ZŠ a MŠ v Roztokách u 
Křivoklátu - Vít Beran

23 Florbalový turnaj – chlapci 9.tř. – sportovní hala – 8,00 – 
14,00h

23-24 DVPP – KM – seminář pro ZŠ Hradec Králové – Olga 
Králová, Vít Beran 

26 Bobříkova škola zdravých zoubků – program pro 1. a 2. 
třídy – od 9,00 hodin

27 Setkání výchovných poradců - od 14,00 hodin - Eva 
Hilčerová
Besídka pro maminky - I.B

28 II.B - TEREZA - Za Ferdou Mravencem - Eva Jenšíková
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga 
Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
POPRASK - přehazovaná - žákyně VI. a VII. tříd
Za Ferdou Mravencem - II.B

29 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová
Výlet do Hrusic – I.AB – Blanka Chýlová, Lenka Veisová 
Grémium rodičů a třídní schůzky

29-30 POHÁR ROZHLASU
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30 DĚTSKÝ DEN

Červen 2008

1 DĚTSKÝ DEN

1-22  4 x 4 letní hry základních škol v Praze 4 a Kunraticích

2 BĚH NADĚJE - příprava červnové charitativní a sportovní 
akce

3 IX.AB - Národní divadlo - Olga Králová, Renata Čermáková

3-4 SBĚROVÉ DNY

4-5 DVPP - Praktický výcvik v posuzování kvality ve 
vzdělávání – závěrečná konference projektu - Smržovka - Vít 
Beran, Olga Králová

5 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová
Světový den životního prostředí
Schůzka rodičů a budoucích prvňáčků s vedením školy a s 
učiteli prvních tříd + Hrajeme si na školu – setkání budoucích 
prvňáčků ve škole a tentokrát čeká PŘEKVAPENÍ -  od 17,00 
hodin
PREZENTACE KROUŽKŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU - 
od 18,00 hodin
OS PATRON – 17,30 hodin – schůzka - sborovna

9 Dopravní hřiště - IV.A - od 10,30 do 12,00 hodin - Věra 
Kordíková a Marie Procházková
II.A - FERDA MRAVENEC - Jana Kopecká
VI.A, VII.A – Malá policejní akademie – od 11,00hodin

- florball, basketbal

10 Dopravní hřiště - V.A - od 8,10 do 10,10 hodin - TU - V.B - 
od 10,30 do 12,00 hodin - TU
I.B - třídní schůzky - od 17,30 hodin

- florball, atletika

11 Návštěva paní psycholožky ve škole - od 8,00 hodin
Vítání miminek - radnice MČ Praha Kunratice od 16,00 hodin 
- II.B a Eva Jenšíková

- florball, atletika

12 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová
IV.A - Třídní schůzky - od 17,00 hodin

- semifinálové zápasy, šachy

13 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová

- FINÁLE

13-19 DVPP - Dětská scéna - Trutnov - Jana Kopecká

14-22 Týden sportů, turistiky a kultury - třídní pobytové a 
pražské programy - II. stupeň

16 Vítání miminek - radnice MČ Praha Kunratice od 16,00 
hodin - II.B a Eva Jenšíková
BĚH NADĚJE - příprava červnové charitativní a 
sportovní akce
17 IV.A + V.B - výlet Kutná Hora - Věra Kordíková, Veronika 
Tomšů

18 II.AB - výlet  - BOTANICUS
IX.A a B - návštěva psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích

19 Pedagogická rada - 1. část

22 IX.AB - Národní divadlo - od 19,00 hodin - Olga Králová, 
Renata Čermáková

23 Vybírání učebnic
Prezentace BDS – hip hop – velká přestávka - 
hala

24 BĚH NADĚJE + SPORTOVNÍ DEN ZŠ KUNRATICE
Letiště Chotusice – VI.A,VII.A
ZÍDKY - od 15,00 hodin - prezentace projektu O.S. PATRON 
a ŠD
III.AB – plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová
Pedagogická rada – 2. část

25 VIII.AB - výběr žáků - dramatická výchova - představení 
posluchačů DAMU - ANTIKA - od 10,00 hodin

25-26 SBĚROVÉ DNY

26 III.AB – plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, 
Olga Drbalová
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ žáků devátých tříd

27 Slavnostní ukončení II. pololetí školního roku 2007/2008

30 Uzavření dokumentace školního roku

Červenec 2008

od 1 P R Á Z D N I N Y začínají ... a ve škole se opravuje, 
uklízí a buduje

9-12 5. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO MLÁDEŽNICKÉHO 
FLORBALOVÉHO TURNAJE - sportovní hala - Jiří 
Szebinovský
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Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008

21-27 ŘEKY 2008 - puťák vodáckého kroužku a VTOK 31-3 16. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FLORBALOVÉHO 
TURNAJE - sportovní hala - Jiří Szebinovský 

Výroční zprávu školy zpracoval z podkladů zaměstnanců školy a za rok 2007/2008 sestavil Ing. Vít Beran.
Praha Kunratice, 5.10.2008.

Výroční zpráva byla projednána s učitelským sborem v 16. října 2008 
a v týdnu od 6. do 10. října baly Výroční zpráva korespondenčně projednána i se Školskou radou ZŠ Kunratice.
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	- podklady k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji podle
	§ 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterou zpracovává odbor školství MHMP.
	1) Zahájili jsme dlouhodobý kurz Čtením psaním ke kritickému myšlení - Projekt ROVNOVÁHA – školní programy pro znalosti, životní dovednosti a funkční gramotnost - O.s. KRITICKÉ MYŠLENÍ
2) Konference pražských pedagogů k průřezovým tématům - ZŠ  Kunratice:
KONFERENCI PRO PRAŽSKÉ UČITELE PŘIPRAVILI:
Sdružení TEREZA • Projekt Odyssea, o. s. • Kritické myšlení, o.s. • GEMINI o.s. – sdružení dětí, mládeže a dospělých • Člověk v tísni – společnost při ČT o.p.s.
3) DVPP - Pokračování kurzu pro sborovnu - Čtením a psaním ke kritickému myšlení – výjezd učitelského sboru do Smržovky – hospitace v ZŠ Smržovka 
4) Seminář pro sborovnu - projekt SIPAU  - Průřezová témata - lektoři: Olga Králová a Vít Beran
5) Další dvě části dlouhodobého kurzu Čtením psaním ke kritickému myšlení - TYPOLOGIE I. a II. - lektorky Jiřina Stang a Šárka Miková - O.s. KRITICKÉ MYŠLENÍ
6) Hospitace, semináře a návštěva ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi v rámci projektu SIPAU
	UČÍME SE VE ŠKOLE
Také jsme pro předškoláky nabídli program „Učíme se ve škole“, který vedla speciální pedagožka naší školy paní učitelka Mgr. Olga Drbalová. Kurz začínal 27. února a následně každou středu. V tomto kurzu se prostřednictvím her a cvičení pomáhalo dětem  s nápravou logopedických nebo motorických vad. Děti si současně zvykaly na školní prostředí a kolektiv. 
	Co se událo ve školním roce 2008/2009

	Srpen 2007
	od 20 Předpřípravný týden - vedení školy - příprava  školního roku
	23 Předpokládané datum kolaudace novostavby
	23.-10.9. Dokončovací práce na staré budově i v areálu nových staveb, vybavování prostor školy, ...
	od 27 Přípravný týden  - úklid, příprava tematických plánů ...
	29 Školská rada - od 17,00 v areálu školy ZŠ Kunratice
	30 Pedagogická porada, školení BOZP-PO-CO, příprava škol v přírodě
	31 - 1.9. Zahájení dlouhodobého kurzu Čtením psaním ke kritickému myšlení - celá sborovna - Projekt ROVNOVÁHA – školní programy pro znalosti, životní dovednosti a funkční gramotnost - O.s. KRITICKÉ MYŠLENÍ

	Září 2007
	3 První školní den školního roku 2007/2008 - Slavnostní zahájení školního roku ... a opět do školy
Odjezd na školy v přírodě: 
2. - 4. ročník - Škola v přírodě - Borovice u Mnichova Hradiště - LITES - 3. září - 14. září 2007 
5. - 9. ročník - Škola v přírodě - Střelské Hoštice - OTAVA - 3. září - 11. září 2007 (páťáci se vrací až 14.9.)
Děti, které nebudou odjíždět na ŠvP - zahájení pravidelného vyučování v "malotřídce".
1.AB - zahájení pravidelného vyučování (ve třídách nad MŠ Kunratice)
	10 Předání rekonstruovaného školního areálu ke školnímu vyučování
	11 Návrat žáků II. stupně ze školy v přírodě - kolem 11,00 hodin - ulice Za Parkem - řidiči nechte místo pro autobusy!!!
	14 Návrat žáků I. stupně ze školy v přírodě - kolem 11,00 hodin - ulice Za Parkem - řidiči nechte místo pro autobusy!!!
	15-16 Rodiče dobrovolníci - prosíme - POJĎTE NÁM POMOCI. Dokončujeme stěhování, uklízíme třídy a na zahradě je také mnoho práce. Každá ruka je potřebná. Kýble, hadry a smetáky s sebou. Kolečka a hrábě se také budou hodit. Děkujeme!
	17 Zahájení pravidelného vyučování v rekonstruovaném a dostavěném školním areálu
	20 Jednání Školského výboru rady MČ Praha Kunratice na ZŠ Kunratice - od 17,00 hodin - vedení školy
	21 Příprava pokračování Projektu POLITEA ve školním roce 2007/2008 - Eva Hilčerová, Vít Beran
26 První setkání školního parlamentu ve školním roce 2007/2008 - plán setkání - třídní samosprávy, Eva Hilčerová, Vít Beran - velká přestávka - divadelní sál
600 let. od okamžiku, kdy Václav IV. zakoupil Kunratice - od 17,00 hodin na radnici - přednáška a ražba pamětních medailí
	26-27 Bleskový sběr - PRVNÍ SBĚROVÉ DNY

	Říjen 2007
	4 Třídní schůzky
	5 Jednání školního parlamentu - Jak budeme pracovat? - zástupci tříd, Eva Hilčerová, Vít Beran - třídnická hodina - divadelní sál
5-8 DVPP - Renata Čermáková - ....
	8 Jednání školního parlamentu - Dělíme se do parlamentních skupin - zástupci tříd, Eva Hilčerová, Vít Beran - divadelní sál
Rozpočtové řízení - OŠ MČ Praha 4 - ředitel
	11 Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická výchova 2. a 3. vyučovací hodina - zahájení praxe zimního semestru - Olga Králová, Jana Kopecká
DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 14,30 hodin 

	12 Jednání školního parlamentu - od 7,00 hodin - Eva Hilčerová, Vít Beran
Příprava listopadové konference pražských pedagogů k průřezovým tématům  - od 8,30 hodin - Ř, ZŘ
Školská rada - od 17,00 v areálu školy ZŠ Kunratice (přesunuté jednání z 3.10.2007)
	17 DVPP - Projekt "EKOŠKOLA" - zahajovací seminář projektu od 14,00 hodin - Eva Hilčerová, Vít Beran

DVPP – Pedagogická fakulta – Nové metody a formy - Lenka Veisová - od 14,00 hodin
	18 Slavnostní otevření školního areálu ZŠ Kunratice - od 16,00 hodin
Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana Kopecká
20 DVPP - Kurz projektového managementu - ředitel - 9,00 - 18,00 hodin (Fakulta humanitních studií UK)
	24-25 DVPP - Praktický výcvik v posuzování kvality ve vzdělávání – Vít Beran, Olga Králová

	25 Oslava státního svátku v Kunraticích
DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 14,30 hodin 

	25-26 Podzimní prázdniny
	29 Beseda se spisovatelem Zdeňkem Milerem - I. stupeň
	29-30 Halloween - projekt angličtinářů
DVPP - Renata Čermáková - ...
	31 ZOO - savci - VIII.AB + Eva Hilčerová, Vít Beran
DVPP – Pedagogická fakulta – Nové metody a formy - Lenka Veisová - od 14,00 hodin

	Listopad 2007
	1 Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana Kopecká
	2 Schůzka výborů školního parlamentu
Dopravní výchova na dopravním hřišti - 4.A + Věra Kordíková, Marie Procházková - od 10,30 do 12,10 hodin
	5 Dopravní výchova na dopravním hřišti - 5.A + Lenka Zelená - od 8,30 do 10,10 hodin, 5.B + Veronika Tomšů - od 10,30 do 12,10 hodin
Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Nataša Mazačová) - hospitace ve vyučování - motivační praxe - 2. a 3. vyučovací hodina - I. a II. stupeň + Olga Králová, Vít Beran
	7 KC Novodvorská – 5.AB - divadlo
VII. Regionální setkání pedagogů se zájmem o ekologickou výchovu aneb „Pražská M.R.K.E.V.“ - Toulcův dvůr - Vít Beran, Eva Hilčerová - od 9,00 hodin
DVPP - POLYGLOT - Petra Wernischová
	8 Jednání přípravného výboru OS při ZŠ Kunratice – od 8,00 hodin
Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana Kopecká
DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 14,30 hodin 

	9 Schůzka výborů školního parlamentu od 7,00 hodin
Knihovna Opatov - 3.A
	10 DVPP - Kurz projektového managementu - ředitel - 9,00 - 18,00 hodin (Fakulta humanitních studií UK)
	11 VELKÁ KUNRATICKÁ - ve školní jídelně vaříme pro VK čaj
	14 DVPP – Pedagogická fakulta – Nové metody a formy - Lenka Veisová - od 14,00 hodin
Divadlo – YPSILONKA – HLAVA MEDÚZY - dospělí
	15 Jednání přípravného výboru OS při ZŠ Kunratice – od 8,00 hodin
Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana Kopecká
Prezentace metodických materiálů pro OSV - projekt ODYSSEA– od 14,15 hodin a dále navazuje Pedagogická rada
	16 Schůzka výborů školního parlamentu od 7,00 hodin
	16-17 Konference pražských pedagogů k průřezovým tématům - ZŠ  Kunratice:
KONFERENCI PRO PRAŽSKÉ UČITELE PŘIPRAVILI:
Sdružení TEREZA • Projekt Odyssea, o. s. • Kritické myšlení, o.s. • GEMINI o.s. – sdružení dětí, mládeže a dospělých • Člověk v tísni – společnost při ČT o.p.s.

	18 Divadlo – YPSILONKA – HLAVA MEDÚZY - dospělí
	19 Testování SCIO - žáci devátých tříd - projekt HMP - Evaluace
Schůzka výchovných poradců an PPP - Eva Hilčerová od 14,00 hodin
	22-23 DVPP - Pokračování kurzu pro sborovnu - Čtením a psaním ke kritickému myšlení – výjezd učitelského sboru do Smržovky – hospitace v ZŠ Smržovka 
Ředitelské dny - školní družina a jídelna v provozu - včas odevzdejte přihlášku
	22 DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 14,30 hodin 

	23-25 DVPP – Škola hrou – seminář – Blanka Chýlová, Renata Vondráková
SPORTY V PŘÍRODĚ - výprava ZVONIČKA - Krkonoše - přihlášení žáci + Katka Sottnerová, Karolína Košařová, Ondřej Černý
	28 POPRASK – Florbal – III. kat. – od 8,15 hodin - reprezentace školy
DVPP – Pedagogická fakulta – Nové metody a formy - Lenka Veisová - od 14,00 hodin
Den otevřených dveří pro rodiče a žáky ze Šeberova
Informativní odpoledne od 16,00 hodin
GRÉMIUM RODIČŮ - od 18,00 hodin 
	29 Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana Kopecká
	29-2.12. Výjezd školního parlamentu - Ekocentrum PALETA, Oucmanice – žáci poslanci a zastupitelé tříd, Eva Hilčerová, Vít Beran, lektoři projektu POLITEIA - kořeny evropské demokracie - O.s. GEMINI - výjezd je spolufinancován z projektu podpořeného MŠMT

	30 POPRASK – Florbal – IV. kat. – od 8,15 hodin - reprezentace školy

	Prosinec 2007
	3 Fotografování jednotlivců I. stupeň - vánoční fotografické dárky - www.fotokucera.cz
	4 Podporujeme požadavky ČMOS na zvýšení rozpočtu pro školství o 3 miliardy korun, ale v úterý 4. prosince 2007 učíme!  
	5 Mikulášský den - celoškolní projekt /nadílka, setkání tříd/
	6 Schůzka přípravného výboru občanského sdružení PATRON - od 18,00 hodin
Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana Kopecká
Mikulášský karneval školní družiny a I. stupně a Mikulášská diskotéka pro žáky 5. až 9. ročníku.
DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 14,30 hodin 

	7 EKOŠKOLA  - pracovní jednání ekotýmu + Eva Hilčerová a Vít Beran
	9 Junácký oddíl ORIGAMI - vánoční besídka - školní kuchyňka
	10 Havrani - exkurze - Eva Hilčerová a žáci - Veltrusy - 13,30 - 18,00
	11-12(13) SBĚROVÉ DNY - 11. a 12. a dle množství i 13. prosince! Která třída vyhraje?
	12 DVPP – Pedagogická fakulta – Nové metody a formy - Lenka Veisová - od 14,00 hodin
Pečení vánočního cukroví - 3.B od 8,00 do 13,00 a 7.A od 14,00 hodin
EKOŠKOLA - výběr separačních nádob - ředitel + ekotým - IKEA
SIPAU  - řidící výbor - ředitel - od 15,00 hodin
ŠKOLSKÁ RADA - od 18,30 hodin - zasedací místnost radnice
	13 Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana Kopecká
Vánoční posezení zaměstnanců školy - od 15,00 hodin
	14 Den otevřených dveří nejen pro rodiče a budoucí prvňáky od 8,00 hodin - přijďte se podívat do vyučování
Valdštejn a jeho doba - 8AB, a 9AB - 8,00 13,00 hodin
Odvoz kontejneru
Pečení vánočního cukroví - 5.A od 8,00 do 10,00 hodin
	17 Olympiáda z ČJ - školní kolo - žáci 8. a 9. ročníku - Renata Čermáková, Michal Střítezský
STOLNÍ TENIS - reprezentace školy - výběr žáků 6. a 7. ročníku - Kateřina Sottnerová
Pečení vánočního cukroví - 5.B od 10,00 do 12,00 hodin
	18 ŠD - návštěva kostela - od 14,30 hodin
STOLNÍ TENIS - reprezentace školy - výběr žáků 8. a 9. ročníku - Marek Pilař
	19 Vánoční posezení s rodiči a dětmi - 1.B - L. Veisová - od 18,00 hodin
ŠD -divadelní představení
Vycházka vánoční Prahou - 3.B - Olga Drbalová
	20 VÁNOČNÍ TRHY - celoškolní projekt spojený s dnem otevřených dveří
Spaní ve škole - 3.B - Olga Drbalová
Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana Kopecká 
	21 DEN TŘÍDY - třídní vánoční program
TRADICE VÁNOC - návštěva kostela sv. Jakuba staršího - od 8,15 1. a 9. ročník, od 9,00 hodin 5. a 8. ročník, od 10,00 hodin VI.A a VII.A a od 11,00 hodin 2. ročník, 3. ročník a IV.A
	22-2.1.  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

	Leden 2008 
	3 Praxe studentů pedagogické fakulty katedry primární pedagogiky (vedoucí praxe Dr. Anna Tomková) - dramatická výchova 2. a 3. vyučovací hodina - Olga Králová, Jana Kopecká
Novoroční setkání pracovníků školy
Ustavující schůze občanského sdružení při ZŠ Kunratice PATRON - od 17,00 hodin - sborovna školy
	4 Školení PO - vedení školy, školník, domovník
	5 DVPP - Kurz projektového managementu - ředitel - 9,00 - 18,00 hodin (Fakulta humanitních studií UK)
	7 III.B - návštěva planetária
	8 Novoroční setkání zaměstnanců školy - BOWLING - Vestec - od 18,00 hodin
	10 DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 14,30 hodin 

PEDAGOGICKÁ RADA
Beseda s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ Kunratice
Grémium rodičů
Třídní schůzky
	11 VII.A -návštěva ZOO
	14 Setkání Výchovných poradců
	15 esf projekt – pracovní schůzka – od 17,00 do cca 19,00 hodin - přípravný tým

	16 Psycholožka PPP - Mgr. Zajíčková - od 8,00 hodin ve škole
	16-17 Zápis do 1. tříd a zároveň Den otevřených dveří
	17 DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 14,30 hodin 

	18 Komise MČ Praha 11 - od 9,00 hodin - ředitel
1.B – návštěva knihovny Opatov – 8,00 – 12,00 hodin
1.B - Popelčin ples 12,30 – 14,30 hodin
	19-25 Lyžařský výcvikový kurz žáků sedmých a pátých tříd - Rakousko
	22 Dopravní hřiště - IV.A - od 10,30 do 12,10 hodin /ZŠ Jánošíkova/ + TU
DVPP - Blanka Chýlová - celý den
	24 Třídní schůzky I.A - od 17,30 hodin
	25-31 DVPP -  Tvořivá dramatika - Olga Králová
	28 Dějepisná olympiáda - obvodní kolo - reprezentace ZŠ Kunratice + Michal Střítezský
	29 Školská rada - od 17,30 hodin
	30 POPRASK - florbalový turnaj - reprezentace dívek VI. a VII. třídy - sportovní hala od 8,00 do 13,00 hodin
Seminář k projektům esf - MŠMT - Vít Beran
	29-31 SBĚROVÉ DNY
	31 Slavnostní ukončení I. pololetí školního roku 2007/2008

	Únor 2008
	1 POLOLETNÍ PRÁZDNINY
	1-2 DVPP - Praktický výcvik v posuzování kvality ve vzdělávání – Vít Beran, Olga Králová

	4 Sokolníci – 9,00 -1.stupeň, 10,00 – 2.stupeň – 25,- Kč/žák
	5 esf projekt ZŠ Kunratice - od 17,00 hodin - přípravný tým

	6 Návštěva paní psycholožky ve škole - od 8,00 hodin
Řídící výbor - projekt SIPAU  - od 14,00 hodin na ZŠ Na Chodovci - Vít Beran

	7 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, Olga Drbalová
Hrajeme si na školu – setkání budoucích prvňáčků ve škole tentokrát na téma ZIMA -  od 13,00 do 14,00 hodin
DVVP – Chemie – Eva Hilčerová
	8 Zkrácení vyučování - viz žákovské knížky
Komise MČ Praha 11 - od 9,00 hodin - ředitel
	8-9 Seminář pro sborovnu - projekt SIPAU  - Průřezová témata - lektoři: Olga Králová a Vít Beran

	11 Malá policejní akademie - VII.A - 4. vyučovací hodina a VI.A - 6. vyučovací hodina
Komise MČ Praha 11 - od 12,30 hodin - ředitel
	12 Fotografování 9.tříd – od 9,00 hodin
	13 esf projekt ZŠ Kunratice - od 15,30 hodin - přípravný tým
	14 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, Olga Drbalová
Porada zaměstnanců školy + školení CO od 14,15 hodin
DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 8,00 hodin 

	15 Florbal cup – výběr 1.stupeň + Renata Vondráková
Připravujeme velký úklid šatních skříněk!!!! Před prázdninami vyprázdnit všechny skříňky a nechat je otevřené - zodpovídají třídní učitelé!
	16-22 Jarňáky s VTOKem - jarní lyžařský tábor
	18-24 JARNÍ PRÁZDNINY
	20 DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - Eva Jenšíková, Lenka Veisová - od 8,00 hodin 

	26 Občan Havel – 8.B, 9.A, 9.B - od 11,00 hodin – kino Flóra – Petra Wernischová, Renata Čermáková, Michal Střítezský
esf projekt ZŠ Kunratice - od 17,00 hodin -  přípravný tým

	27 IX.B - Národní muzeum - geologické sbírky - od 8,00 do 12,00 hodin - Eva Hilčerová
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
ŠD - MASOPUST - aula od 14,00 hodin - Zoja Zlonická, Helena Knoblochová
esf projekty - semninář na MHMP -  od 13,00 hodin - ředitel
	28 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, Olga Drbalová
esf projekty - konzultace -  od 13,00 hodin - ředitel
	29 III.B - VELIKONOCE - Toulcův dvůr - Olga Drbalová
esf projekty - konzultace -  od 9,00 hodin - ředitel
DVPP - Olga Králová - SŠ Mladá Boleslav a Univerzita Palackého v Olomouci - studium 

	Březen 2008
	3 RECITAČNÍ SOUTĚŽ  - 4. a 5. ročník
Malá policejní akademie - projekt  Policie ČR - 6. a 7. ročník
	3-9 DVPP - Mamutí částicový urychlovač v CERNu - Švýcarsko - konference - Věra Koudelková
	3, 4 a 6 Biologická olympiáda – kategorie C,D - Eva Hilčerová, Vít Beran 
	4 RECITAČNÍ SOUTĚŽ  - 1. až 3. ročník
PROJEKT ODYSSEA – příprava pokračování projektu esf – 8,00 – 10,00 hodin – na ZŠ Táborská – Olga Králová
	5 Návštěva paní psycholožky ve škole - od 8,00 hodin – sociometrie u VIII.A a od 9,00 hodin – sociometrie u VIII.B
III.B - Knihovna Opatov - Olga Drbalová
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
BESEDA O II. SVĚTOVÉ VÁLCE - VII. A a Eva Hilčerová - od 14,00 hodin AULA
DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - Eva Jenšíková, Lenka Veisová

esf projekt ZŠ Kunratice - od 17,00 hodin -  přípravný tým

	6 III.AB - plavaní - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, Olga Drbalová
Hrajeme si na školu – setkání budoucích prvňáčků ve škole tentokrát na téma DOMÁCÍ ZVÍŘATA -  od 13,00 do 14,00 hodin
POPRASK - turnaj v basketbalu - sportovní hala - dívky 8. a 9. ročník - 8,00 - 14,00 hodin - Marek Pilař
DVPP - Projekt Koordinátor – NIDV Karlovy Vary – od 9,00 hodin - ředitel
Ředitelská porada s OŠ Ú MČ Praha 4 - od 13,00 hodin - JItka Kopáčová, Eva Hilčerová
	7-9 KRKONOŠE - ZVONIČKA -  kroužek - sporty v přírodě a Katka Sottnerová - prohlédněte si foto z podzimní akce http://www.ksottnerova.blogspot.com/ 
	9 esf projekt ZŠ Kunratice - od 9,00 hodin -  přípravný tým

	10 Praxe studentů Pedagogické fakulty UK Praha - náslechy - Dr. Nataša Mazačová, Olga Králová
POPRASK - turnaj v basketbalu - sportovní hala - dívky 6. a 7. ročník - 8,00 - 14,00 hodin - Katka Sottnerová
Velikonoční slavnosti - organizační schůzka Olga Králová v 11 hodin 
Komise MŠMT - od 13,00 hodin - ředitel
Termín pro odevzdání přihlášek na střední školy prostřednictvím základní školy - termín pro odeslání přihlášek ze školy
	11 Studenti Pedagogické fakulty UK Praha - náslechy -  5.A HV u Lenky Zelené, a v 1.B Lenky Veisová
Školní kolo soutěže § 11/55 – od 13,00 hodin - celý II. stupeň
Školská rada - od 17,00 hodin - sborovna
DVPP - matematický seminář - Eva Jenšíková, Lenka Veisová, Blanka Chýlová
	12 Studenti Pedagogické fakulty UK Praha- náslechy - Čj a Dě u Renaty Čermákové a Michala Střítezského
Přírodovědné praktikum – ZOO – od 13,00h – Eva Hilčerová
DVVP – Jana Kopecká a Renata Vondráková – od 13,30 hodin
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
Informativní odpoledne - II. B
	13 III.AB - plavaní - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, Olga Drbalová
esf projekty - konzultace -  od 9,00 hodin - ředitel
esf projekt ZŠ Kunratice - od 18,00 hodin -  přípravný tým

Třídní schůzka VIII.A - rodiče - žáci - učitelé
Informativní odpoledne
	14 Florbal cup – výběr 1.stupeň + Renata Vondráková
	15 Termín pro doručení přihlášek na střední školy prostřednictvím základní školy
	15-16 VELIKONOČNÍ TRHY v kunratické tvrzi - žáci I. a II. stupně - Olga Králová a třídní učitelé, výtvarníci
	17-19 SBĚROVÉ DNY
	17. března -10. dubna Praxe studentů Pedagogické fakulty UK Praha, katedry primární pedagogiky ve II.A
	19 Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
DVPP- Kurz čtením a psaním ke KRITICKÉMU MYŠLENÍ - Eva Jenšíková, Lenka Veisová

	20-21 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 
Další část dlouhodobého kurzu Čtením psaním ke kritickému myšlení - celá sborovna - TYPOLOGIE II. - lektorky Jiřina Stang a Šárka Miková - O.s. KRITICKÉ MYŠLENÍ

	25 Olympiáda v Čj - od 8,00 hodin - Renata Čermáková
Studenti Pedagogické fakulty UK Praha - náslechy - Dr. Nataša Mazačová a Olga Králová
Minimální preventivní program ZŠ Kunratice .- semináře pro třídy - V.A /1.-2. vyučovací hodina/; V.B /3.-4. vyučovací hodina/
	26 Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
Olympiáda z Čj - od 8,00 hodin - Renata Čermáková
Minimální preventivní program ZŠ Kunratice .- semináře pro třídy - VIII.B /1. - 2. vyučovací hodina/; VI.A /3.-4. vyučovací hodina/ a VIII.A /5.–6. vyučovací hodina/
	27 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, Olga Drbalová
TESTOVÁNÍ SCIO – 7. ročník – POTENCIÁLY
Minimální preventivní program ZŠ Kunratice .- semináře pro třídy - VII.A /1.-2. vyučovací hodina/
Poprask – kopaná – 8.-9.tř. – Pilař
FUNKČNÍ STUDIUM - praxe na ZŠ Kunratice u ředitele školy - NIDV
DAMU náslechy studentů v hodině dramatické výchovy u Olgy Králové
	28 DEN UČITELŮ - Jan Amos Komenský
* 28. 3. 1592 Nivnice nebo Uherský Brod
† 15. 11. 1670 Amsterodam
Minimální preventivní program ZŠ Kunratice .- semináře pro třídy - IX.B /1.-2. vyučovací hodina/; IX.A /3.-4. vyučovací hodina/
	30 Termín pro zveřejnění kritérií pro přijímání na střední školy - kritéria hledejte na webech jednotlivých středních škol nebo přímo ve školách.
	31 Termín pro odevzdání esf projektů 

	31 – 4 Projekt EVVA - worshop pro zúčastněné školy - Eva Hilčerová, Blanka Chýlová, Vít Beran

	Duben 2008
	1 Porada ředitelů škol Prahy 4 - od 13,00 hodin, ředitel
	2 Návštěva paní psycholožky ve škole - od 8,00 hodin
II.AB - Malé vinohradské divadlo - Ferda Mravenec
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
	3 III.AB - plavaní - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, Olga Drbalová
Hrajeme si na školu – setkání budoucích prvňáčků ve škole tentokrát na téma APRÍLOVÉ POČASÍ -  od 13,00 do 14,00 hodin
SZÚ Praha - jednání poradců programu "Škola podporující zdraví" - ředitel
Oslava "Dne učitelů" - sborovna
	3-5 DVPP - Olga Králová - SŠ Mladá Boleslav a Univerzita Palackého v Olomouci - studium 
	4 Dopravní hřiště - IV.A - 10,30 - 12,10 hodin - Věra Kordíková, Mária Procházková
	4-6 PAU FEST - celostátní setkání učitelů na ZŠ Bílá, Praha 6 - ředitel
	7 Dopravní hřiště - V.A - 8,30 - 10,10 hodin, V.B - 10,30 - 12,10 hodin - Lenka Zelená, Veroniky Tomšů
9 Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
II.AB – Malé Vinohradské divadlo – divadelní představení Ferda Mravenec
I.B – pila Jílové – celodenní akce
	10 III.AB - plavaní - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, Olga Drbalová
Ukončení praxe studentů z PedF UK ve II.A
Seminář pro studenty Pedagogické fakulty UK Praha - příprava projektu esf - Vít Beran, Olga Králová - od 9,00 hodin
Minimální preventivní program – místní šetření – Ú MČ Praha 4 – Eva Hilčerová, Jitka Kopáčová od 13,30 hodin
Pedagogická rada 
	11 Ředitelské volno - provoz školní jídelny a školní družiny zajištěn
	11-12 Seminář pro sborovnu - Hospitace, semináře a návštěva ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi

	14 MALÁ POLICEJNÍ AKADEMIE - projekt  Policie ČR - VII.A - 4.hodina, VI.A - 6. hodina
	15 Školení k projektům esf – ředitel – od 13,00 do 17,30 - MHMP
	16 Návštěva paní psycholožky ve škole - od 8,00 hodin
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
Estetický seminář – NG – od 13,00h – Pilař
Návštěva paní psycholožky ve škole
I.B – pila Jílové – celý den
DVPP - Zdravé zuby – od 13,00hodin - Věra Kordíková
	17 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, Olga Drbalová
	18 FLORBAL CUP - výběr I. stupeň - Renata Vondráková - hala ZŠ Kunratice
	17-18 DVPP - Praktický výcvik v posuzování kvality ve vzdělávání – Vít Beran, Olga Králová

	21 První kolo přijímacích zkoušek na denní studium na středních školách
	22 DEN ZEMĚ
FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD - od 8,00 hodin
Problematika průřezových témat na ZŠ a gymnáziích - VÚP Praha - seminář - od 8,30 - ředitel
	23 Světový den knihy a autorských práv
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
Informační schůzka - oddíl atletiky -od 17,00 hodin - Josef Tůma, Vít Beran a členové atletického oddílu "Dvojka".
IX.AB - výlet do Terezína
I.B - tiskárna Libeř
Školení k projektům esf – ředitel – od 9,00 do 13,30 - MHMP
DYSKORUNKA - výstava a vzdělávací akce DYScentra - Olga Drbalová, Zoja Zlonická
	24 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, Olga Drbalová
SKAV – otevřená konference – ředitel
	24-26 DVPP - Olga Králová - SŠ Mladá Boleslav a Univerzita Palackého v Olomouci - studium 
Návštěva ve škole – žáci a učitelé ze ZŠ Olomouc – Droždín – pražská exkurze + přespání + stravování
	25 Koncert Marimba – Palác Hybernia – V.A,V.B, VI.A, VIII.A od 10,00 h – Marek Pilař 
RRUL - ZŠ Propojení, Sedlčany - od 9,00 hodin - ředitel
ŠANCE – DVPP – KVIC Nový Jičín – 16,00 – 18,00 hodin – prohlídka ZŠ Kunratice a seminář pro účastníky projektu – ředitel
	26 Otvírání studánek - od 13,30 hodin - SOKOL Kunratice - Renata Vondráková + žáci
Inspirace z Mezinárodní školy v Praze - celodenní seminář na ISP v Praze Nebušicích
	28-30 SBĚROVÉ DNY
	28 Schůzka O.S. PATRON - od 17,30 hodin - sborovna
POPRASK - turnaj v odbíjené žáků 8. a 9. tříd
DVPP - supervizní přístup - od 14,00 hodin - Olga Králová, Eva Hilčerová, Hana Malinová, Kateřina Marková
	29 Estetický seminář - VIII.AB, IX.AB - Kubistické proměny - od 10,00 hodin - Olga Králová
Mimořádná třídní schůzka VII.A.- od 17,00 hodin – rodiče, děti, učitelé učící v VII.A
Prezentace interaktivní tabule – ProjektMedia – od 13,45 do 14,20 hodin – pro zájemce
SÍŤ EVVA - projekt environmentální výchovy - Eva Hilčerová, Vít Beran od 15,00 hodin
	30 Čarodějné dílny – I.A -  Blanka Chýlová
POPRASK - turnaj v odbíjené žáků 6. a 7. tříd
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin

	Květen 2008
	2 Ředitelské volno - provoz školní jídelny a školní družiny zajištěn
	2-3 DVPP - Praktický výcvik v posuzování kvality ve vzdělávání – Vít Beran, Olga Králová

	3-8 Mysterious trip to England May 2008- STUDIJNÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE - Středověká a alžbětinská Anglie - přihlášení žáci, Karolína Košařová a Jitka Kopáčová
6 DEN ZEMĚ - celoškolní projekt
DVPP - Správní řád - Petra Vejběrová - od 8,00 do 14,00 hodin
Porada učitelů - od 13,15 hodin
	7 DEN ZEMĚ - celoškolní projekt - vyhodnocení
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
	9 Ředitelské volno - provoz školní jídelny a školní družiny zajištěn
	13 IX.A - Dramatická výchova - veletržní palác - od 9,00 hodin
PARAGRAF 11/55 - oblastní kolo - od 8,45 hodin
ŠKOLSKÁ RADA - od 17,30 hodin - radní, ředitel
	14 Návštěva paní psycholožky ve škole - od 8,00 hodin
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
Estetický seminář - Národní galerie - od 13,00 hodin - Marek Pilař
Návštěva ve škole – Sportovní SZŠ s.r.o., Pavel Škramlík + 4 učitelé, ZŠ Poděbrady, Jindřich Monček + učitelé – hospitace a společný seminář s učiteli ZŠ Kunratice – Téma: hodnotící nástroje /žákovské knížky/
	15 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, Olga Drbalová
Hrajeme si na školu – setkání budoucích prvňáčků ve škole tentokrát na téma JARO -  od 13,00 do 14,00 hodin
	15-16 Valná hromada AŘZŠ - Plzeň
	16 DRUHÉ KOLO ZÁPISU DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ spojený s DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Hodina animovaného filmu - premiéra projekce prací žáků devátého ročníku - od 8,00 hodin - aula - Marek Pilař
Turnaj v kopané - 8. a 9. ročník
	19 Malé Vinohradské divadlo – I.AB – Blanka Chýlová, Lenka Veisová
BĚH NADĚJE - příprava červnové charitativní a sportovní akce

	20 IX.B - Dramatická výchova - Hrad - od 9,00 hodin
ŠD – hostem je pan Jaroslav Němeček – Čtyřlístek – od 14,00h - aula
SÍŤ EVVA - projekt environmentální výchovy - Eva Hilčerová, Vít Beran od 15,00 hodin
	20-24 III. MISTROVSTVÍ EVROPY VETERÁNŮ V SÁLOVÉM  FOTBALE
	21 II.A - TEREZA - Za Ferdou Mravencem - Jana Kopecká
III.A a B - výlet - LOUČEŇ + BOTANICUS - Renata Vondráková a Olga Drbalová
Návštěva ve škole z kunratické a nuselské radnice - od 10,00 hodin - ředitel, zástupci ředitele
Učíme se ve škole - kurz pro budoucí prvňáčky – Olga Drbalová - od 15,15 do 16,15 hodin
FOTOGRAFOVÁNÍ  - ŠD + provozní zaměstnanci + společná školní fotografie - od 11,00 hodin
KOLOBĚŽKY - ŠD
SIPAU – závěrečná konference řídícího výboru projektu v ZŠ Kunratice - od 15,00 hodin

	22 III.AB - plavání - 9,30 - 12,00 hodin - Renata Vondráková, Olga Drbalová
DVPP - od 9,00 hodin- environmentální výchova - Eva Hilčerová
	22-23 Ředitelská porada ředitelů ZŠ a MŠ v Roztokách u Křivoklátu - Vít Beran
	23 Florbalový turnaj – chlapci 9.tř. – sportovní hala – 8,00 – 14,00h
	23-24 DVPP – KM – seminář pro ZŠ Hradec Králové – Olga Králová, Vít Beran 
	26 Bobříkova škola zdravých zoubků – program pro 1. a 2. třídy – od 9,00 hodin
	27 Setkání výchovných poradců - od 14,00 hodin - Eva Hilčerová
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