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De ˇkujeme za pomoc, 
spolupráci a podporu!

 MČ Praha Kunratice – 
 www.praha-kunratice.cz

 Hl. M. Praha – 
 www.praha-mesto.cz

 Zdravá škola 
 ZŠ Kunratice je zařazena v síti škol  

 programu Státního zdravotního  
 ústavu „Škola podporující zdraví“ -  
 http://www.szu.cz/czzp/projekty/

Našimi nejbližšími partnery jsou:

The Kellner 
Family Foundation 
Jako jedni z prvních 
se zapojili do projektu 
podporující rozvoj 

osobního maxima žáků „Pomáháme školám 
k úspěchu” - www.pomahameskolam.cz 

    DDM Praha 10 – 
DŮM UM - 
www.dumum.cz 

MŠ Kunratice - 
www.mskunratice.cz 

FBC START98 PRAHA - 
www.start-nusle.cz
 

Jsem rádi, že spolupracujeme s:
Kritické myšlení - www.kritickemysleni.cz - 
Cílem programu Čtením a psaním ke kritické-
mu myšlení (RWCT) je, aby se žáci stali samo-
statnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou 
na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou 
zvídaví, cítí lásku k vědění a zodpovědnost 
za svět, ve kterém žijí. 

H-mat – www.h-mat.cz – Díky matematice 
Prof. Milana Hejného děti objevují matematiku 
samy a baví je to.

Spolupracujeme s vysokými školami vzdělá-
vajícími budoucí učitele. Jsme Fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické 
fakulty - www.pedf.cuni.cz a Přírodovědecké 
fakulty  www.natur.cuni.cz 

Pedagogický rozvoj školy je podpořen 
z prostředků Evropského sociálního fondu, 
rozpočtu MŠMT ČR a hlavního města Prahy 
ESF – Evropský sociální fond v ČR - 
www.esfcr.cz V předcházejících letech pod-
pořil funkčnost a rozvoj Školního poraden-
ského pracoviště naší školy - RAMPS – VIP III 
– Rozvoj a metodická podpora poradenských 
služeb - http://www.nuv.cz/ramps současně 
s projektem OPPA - OPERAČNÍ PROGRAM 
PRAHA – ADAPTABILITA - 
http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html 
a rozvojovým programem MŠMT ČR a MHMP.

Na podzim 2015 závěrečnou konferencí končí 
projekt Univerzity Karlovy v Praze, Pedago-
gické fakulty - Koncepce a ověření nového 
modelu klinické školy v procesu pregraduální 
přípravy studentů učitelství – Klinická škola – 
(Projekt CZ.2.17/3.1.00/36246). 

Evropské prostředky podporují také projekty 
Terezy - www.terezanet.cz. Jsme zapojeni 
do projektů EKOŠKOLA a PROJEKT GLOBE 
logo Ekoškoly a projektu GLOBE

Spolupracujeme s MŠMT - 
www.msmt.cz a národními agenturami NIDV 
- Národní institut pro další vzdělávání - 
www.nidv.cz, NUV - Národní ústav pro vzdě-
lávání, školské poradenské zařízení a zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracovní-
ků – www.nuv.cz a NAEP - Národní agentu-
rou pro evropské vzdělávací programy – 
www.naep.cz. 

Rozvoj školy také podporují: MICROSOFT - 
www.microsoft.cz projektem Vzděláváme 
pro budoucnost a Nadace partnerství - 
www.nadacepartnerstvi.cz podporou 
projektu Využití části školní zahrady k envi-
ronmentální výchově a k podpoře množství 
a různorodosti hmyzu a drobných živočichů 
na školní zahradě.
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PATRON o.s. - www.zskunratice.cz/rodice/patron-sdruzeni-rodicu 

Děkujeme za podporu a pomoc všem rodičům jako i novému 
rodičovskému portálu Rodiče vítání - www.rodicevitani.cz 

Středisko volného času při ZŠ Kunratice

Základní škola Kunratice
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 

Praha 4, Předškolní 420 

Zkrácený název: Základní škola Kunratice 
Adresa: Předškolní 420/5 
148 00 Praha 4 – Kunratice 
IČO: 62931377 
Bankovní účet: PPF banka a.s. - č.ú.: 2016970000 / 6000

Zřizovatel: 
Městská část Praha – Kunratice, K Libuši 7, 148 23cPraha 4 

Webová stránka: www.zskunratice.cz 

Děkujeme rodičům našich prvňáčků, druháčků a třeťáčků za podporu 
„párové výuky“, projektu podporujícího individualizaci výuky. 
„Párová výuka“ byla na ZŠ Kunratice zahájena v roce 2010/2011 jako 
nástroj profesního rozvoje pedagogů s projektem „Pomáháme školám 
k úspěchu“. Díky projektu přijatého Českou bankovní asociací 
„Kolegiální podpora formou párové výuky“ budeme ověřovat 
zkušenosti z naší školy na sedmi zapojených školách v ČR.

Pro podporu pedagogického řízení školy využíváme Škola OnLine - 
http://portal.skolaonline.cz/, která je interaktivní školský informač-
ní systém, umožňující 24 hodin denně zpracovávat prostřednictvím 
sítě Internet potřebné školní agendy a data. Ve Škole OnLine má 
každý svůj kalendář s rozvrhem a plánem akcí, ale i elektronickou 
žákovskou knížku.
Jsme rádi za podporu od:
Alena Kopecká - grafi cký design; AKCENT International House Prague - http://www.akcent.cz; 
AV MEDIA – www.avmedia.cz; Cambridge University Press - www.cambridge.org; CEDU 
– O.S. Gemini - www.cedu.cz; CK Neon – www.ckneon.cz; Divadlo v parku – Jan Andelt - 
www.divadlovparku.cz; Jiva Jirák – www.jiva.cz; Josef Melen - http://www.josefmelen.cz; 
KB a.s. – www.kb.cz; Lesy hl.m. Prahy - www.lhmp.cz; Nakladatelství Fraus, s.r.o. - 
www.fraus.cz; O.S. Projekt Odyssea - www.odyssea.cz; PARKS.cz - www.parks.cz; 
Pilotmedia s.r.o. - www.pilotmedia.cz; PPF Banka – http://www.ppfbanka.cz/; 
Průmstav, a.s. – www.prumstav.cz; ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ FRANTIŠEK DOLEJŠ - 
www.reznictvidolejs.cz; Radek Šubrt – www.radek-subrt.cz; Richtrovy boudy - 
www.richtrovyboudy.cz; SANTAL s.r.o. – www.santal.cz; S.E.N. Marketing - 
www.sen-marketing.cz; S.O.S. DEKORACE- www.dekorace-sos.cz; SVP solar, s.r.o. – 
www.svp-solar.cz; Škola první pomoci - www.skolaprvnipomoci.cz; Taneční skupina ADA - 
www.ada-ts.cz; VAŠITRUHLAŘI.cz – www.vasitruhlari.cz; VDC – www.vdc.cz; Zátiší Catering 
Group, a.s. - http://www.zatisigroup.cz/; BOBO Blok, spol. s.r.o. – www.bobo.cz

Dále děkujeme za podporu: 
4baby; Actus Gastro s.r.o.; Aktivnidovolena.cz; Alena Fáčková; Alice Škvárová; Alltoys s.r.o.; 
Alltraining.cz; AMBULANCE MEDITRANS s.r.o.; Blažek Praha a.s.; Brigita Waning; BYBY 
OFFICE; Cid Agricola s.r.o.; CK Růžový panter s.r.o.; Cukrárna Polanecká; DetskyDum.cz; 
DSGNRZ Graphic studio; EVITA - zdravá výživa; fi rma Chudárek; Fly for Fun; Hamé s.r.o.; 
Hana Apolloniová; Hewllett-Packard; Jana Svocáková; Jiří Hart; Jitka Klembarová; Kunra-
tická stodola; Květinářství Pálková; Květinka Kunratice; Lekárna Cedr Jesenice; Magic Ca-
stle Kunratice; MARANATHA o.s.; Marek Fischer: ovoce – zelenina; Marie Koubková; Martin 
Prokopius; Martina Konrádová; RC Dům pro motýlky; MEDIAKOM; MŠ Kindergarten; O2; 
PAPÍRNICTVÍ A HRAČKY NIKI; Pegas s.r.o.; Pragoelast s.r.o.; PRE; ProLogis s.r.o.; RC Dům 
pro motýlky; Renata Springerová; SK Krč Praha – EAGLES; Sonja Koubová; Zora Nováková. 3



Vážení rodiče, prarodiče, pamětníci…
… děvčata a chlapci.

Tento školní rok chceme naplnit 
akcemi, které nás mají vrátit do historie 
naší školy. V průběhu školního roku se 
uskuteční řada akcí a projektů vztahují-
cích se k její minulosti. Zejména si při-
pomeneme dobu, kdy byla slavnostně 
otevřena Masarykova měšťanská škola, 
dnešní ZŠ Kunratice. Vyučování bylo v 
nové školní budově zahájeno 1. 9. 1935.
Takové narozeniny se musí řádně osla-
vit a na oslavy je důležité se připravit. 
Prosíme všechny rodiče, prarodiče 
a další pamětníky, prosím, pomozte nám. 
Rádi si v průběhu tohoto školního roku 
od Vás okopírujeme fotografi e, vysvěd-
čení… Budeme moc rádi, když nám 
zapůjčíte své školní sešity, učebnice, 
kalamář… 
a třeba máte někde na půdě starou 
školní lavici. Vše, co nám můžete na-
bídnout, prosím, směřujte na kancelář 
školy. Rád se s Vámi i se svými 
kolegy dějepisci a výtvarníky setkám 
a i díky Vám připravíme se žáky ve škole 
výstavu a důstojné oslavy narozenin. 
Průběžně zveřejňujeme informace 
o historii školy na webu ZŠ Kunratice 
/http://www.zskunratice.cz/ v sekci 
Historie školy. Již dnes zde najdete řadu 
digitalizovaných materiálů. Například 

„Pamětní knihu obce Kunratice 
u Prahy“ vedenou místními kronikáři 
od 26. července 1914 do 25. března 1945 
nebo všechny články, které byly o škole 
zveřejněny v Kunratickém zpravodaji. 
Ve fotogalerii si můžete prohlédnout 
historickou brožuru vydanou 
u příležitosti otevření nové školní budovy 

a řadu dobových fotografi í a pohlednic. 
Před osmdesáti lety zasedli první stu-
denti do lavic Masarykovy měšťanské 
školy, učitelé přistoupili k tabuli a spo-
lečně napsali první stránky historie nové 
školy v Kunraticích. Vzpomeňte si na své 
školní roky v naší anketě, kterou jsme 
umístili také na web školy – „žlutá část 
webu – Škola“ – do sekce ANKETY. 
Děkujeme všem, kteří do ankety přispějí.
Školní rok jsme zahájili vytištěním škol-
ního čtrnáctidenního kalendáře. Zde na-
jdete nejen historické dokumenty a za-
jímavé informace, ale také kalendárium 
většiny školních akcí, které nás v tomto 
roce čekají. Vyvrcholení oslav plánujeme 
na závěr školního roku. Již dnes však 
chystáme setkání absolventů a bývalých 
i současných učitelů na „Den učitelů“ 
v březnu 2016.

Děkuji. Vít Beran, ředitel školy
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KUNRATICKÁ ÓDA NA RADOST
Hymna ZŠ Kunratice 

Hudba: Ludwig van Beethoven
Text: Dana Haladová

1)

Naše dětství rychle letí, brzy budem dospělí

Chceme řešit velké věci, nebýt stranou, 

nesmělí

Matika i český jazyk, chemie i ájina

Do hlavy se všechno vejde a pak půjdem 

do kina

2)

Dvojka, čtyřka, to to lítá, žákajda to unese

Školník nás po ránu vítá, pan ředitel směje se

Matika i český jazyk, chemie i ájina

Do hlavy se všechno vejde a pak půjdem 

do kina

3)

Inženýři, učitelky, prodavačky, letušky

Já to zvládnu, já si věřím, nebude to bez fušky

Na paměti vždycky mějme svoji lásku k učení

Kunratice opěvujme, škola není mučení!

Nahlédněte do školního řádu
ŠKOLNÍ ŘÁD v nadpisech

Práva a povinnosti žáků
1) Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Kunratice, 
kterou sis vybral. 
2) Jsi osobností, která chce být spravedlivým 
partnerem ostatním. 
3) Aktivně se zúčastňuj školní práce. 
4) Žádné dveře ve škole ti nezůstanou 
uzamčeny. Využívej vybavení školy. 
5) Dodržuj školní pravidla: 
Vstoupil jsi – pozdrav. 
Odcházíš - rozluč se. 
Chceš-li - řekni prosím. 
Dostaneš-li - řekni děkuji. 
Neskákej nikomu do řeči, každý má právo 
vyjádřit svůj názor. 
Nikomu neubližuj - nečiň jiným to, co ne-
chceš, aby bylo činěno tobě, nebo vadí jiným! 
Nenič - každou věc, která Ti posloužila, 
mohou využít i druzí. 
Netrap se - všechny dveře jsou zde otevřené, 
proto se přijď rozdělit o každou bolest 
i radost. 
Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi 
nepatří. 
Važ si sám sebe i druhých – neomezuj svým 
chováním ostatní! 
Neboj se překonávat překážky, i neúspěch 
Tě posílí a můžeš se z něj poučit. 

Uvědom si, že nejen chování, ale i tvá řeč do-
tváří prostředí, ve kterém všichni žijeme, tudíž 
by ses měl vyvarovat používání nevhodných 
slov ve své řeči. 
6) Chraň svoji školu i své věci. 
7) Jsi svobodný žák, který se rozhoduje o tom, 
jak stráví čas určený k odpočinku. 
8) Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který 
musíš dodržovat. 
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9) Ve škole a na školních akcích za tebe 
zodpovídáme. Pomoz nám!
10) I vyučování má svá pravidla. 
11) Starej se o své školní dokumenty. 
12) Kdy do školních kanceláří. 
13) Školní jídelna je tu nejen pro tebe. 
14) Využívej školní demokracie ve škole i ve 
třídě. 
15) Nezapomeň dát o sobě vědět. 
16) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. 
STOP návykovým látkám! 
17) Dodržuj školní řád 
18) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

„i - DEVATERO“ - PRAVIDLA PRO 
POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČŮ A MOBILNÍCH 
ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLE
A NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH

1. POČÍTAČ TI POMÁHÁ VE ŠKOLNÍ PRÁCI - 
NENÍ TO HRAČKA, SLOUŽÍ TI K UČENÍ! 
ODPOVÍDÁŠ ZA NĚJ! 
2. CHRAŇ POČÍTAČ PŘED POŠKOZENÍM
3. NASTAVENÍ SVÉHO POČÍTAČE SVĚŘ 
ODBORNÍKOVI 
4. PŘIPOJENÍ POČÍTAČŮ DO SÍTĚ ŠKOLY je 
umožněno zaregistrovaným uživatelům - 
žákům a zaměstnancům školy. 
5. DODRŽUJ PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČŮ 
VE VÝUCE. 
6. POČÍTAČOVÉ HRY edukativního charakteru, 
které neobsahující násilí ti může vyučující 
povolit. 
7. O PŘESTÁVCE AKTIVNĚ ODPOČÍVEJ – 
POČÍTAČ ODLOŽ! 
8. DODRŽUJ PRAVIDLA BEZPEČNÉHO IN-
TERNETU NA VŠECH SVÝCH ZAŘÍZENÍCH! 
9. SVŮJ MOBILNÍ TELEFON MÁŠ PŘI VYUČO-
VACÍ HODINĚ VŽDY VYPNUTÝ a uschovaný 
v tašce nebo uzamčený ve skříňce, 
popřípadě v trezoru na recepci. 

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka 
(dále rodiče)

1) Znáte žákovský řád? 
2) Rodiče se mohou zúčastnit vyučování 
a mají právo být seznámeni s hodnocením 
svých dětí.
3) Rodiče odpovídají za školní docházku 
svých dětí. 
4) Dodržujte pravidla omlouvání nepřítom-
nosti žáka ve škole a na školních akcích. 
5) Škola má oznamovací povinnost - 
chráníme děti! 
6) Třídní schůzky a konzultace jsou pravidelně 
svolávány. Každý pedagog má i své 
konzultační hodiny. 
7) Máme školskou radu, spolupracujeme 
se spolkem PATRON. 
8) Rodiče, podporujte školu, kam chodí vaše děti. 

Práva a povinnosti učitelů a dalších 
zaměstnanců školy

1) Zásadně dodržovat partnerský vztah 
k žákům a k jejich rodičům, respektovat 
Úmluvu o právech dítěte.
2) Dbát a dodržovat zásady bezpečnosti prá-
ce, požární a civilní ochrany. Před akcemi 
vyžadujícími poučení žáků vždy toto prokaza-
telným způsobem provést.
3) Při hodnocení a klasifi kaci žáků se řídit 
vnitřní normou: Pravidla pro hodnocení vý-
sledků vzdělávání žáků v souladu se Školním 
vzdělávacím programem pro základní vzdělá-
vání „KUK“.
4) Dodržovat Pracovní povinnosti a pracovní 
náplně pedagogických a nepedagogických 
pracovníků školy.
5) Dodržovat plán školy a akce své i žáků 
cestou vedení školy zanést do plánu školy 
minimálně 14 dní předem.

6) Být informován o veškerém dění ve škole 
a tohoto dění se účastnit.
7) Vyjádřit své názory ke všem problémům 
ve škole.

Více informací o škole získáte ve školním 
bulletinu a na internetu – 
http://www.zskunratice.cz. 
Úplný text a další dokumenty naleznete 
ke stažení na www.zskunratice.cz. 

Zvoníme i nezvoníme
0. vyučovací hodina – 7:05 – 7:50 hodin
1. vyučovací hodina – 8:00 – 8:45 hodin
2. vyučovací hodina – 8:55 – 9:40 hodin
3. vyučovací hodina – 10:00 – 10:45 hodin
4. vyučovací hodina – 10:55 – 11:40 hodin
5. vyučovací hodina – 11:50 – 12:35 hodin
6. vyučovací hodina – 12:45 – 13:30 hodin
7. vyučovací hodina – 13:40 – 14:25 hodin
8. vyučovací hodina – 14:35 – 15:20 hodin
9. vyučovací hodina – 15:30 – 16:15 hodin
10. vyučovací hodina – 16:20 – 17:10 hodin

Pokud nám budete telefonovat, volejte 
o přestávkách přímo do kanceláří a kabinetů. 
0. přestávka – 7:50 – 8:00 hodin
1. přestávka – 8:45 – 8:55 hodin 
2. VELKÁ přestávka – 9:40 – 10:00 hodin
3. přestávka – 10:45 – 10:55 hodin
4. přestávka – 11:40 – 11:50 hodin
5. přestávka – 12:35 – 12:45 hodin
6. přestávka – 13:30 – 13:40 hodin
7. přestávka – 14:25 – 14:35 hodin
8. přestávka – 15:20 – 15:30 hodin
9. přestávka – 16:15 – 16:25 hodin 

Svou návštěvu ve škole předem ohlaste 
a objednejte se. Rádi si na vás uděláme čas.
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Základní škola 
Kunratice – dobrá adresa

Také v letošním školním roce se zvyšuje 
počet žáků v naší škole, což nás opět 
velmi těší. Otvíráme tři nové první třídy 
a také do vyšších ročníků jsme přijali 
nové kunratické děti. Tento zájem o naší 
školu těší všechny učitele, vedení školy 
a ty, kteří se o děti starají i ve volném 
čase či školní jídelně. 
Jsme však rádi, že kladně hodnotí práci 
školy i Česká školní inspekce. Zpráva 
z institucionální kontroly ČŠI je k pročte-
ní na stránkách ČŠI /www.csicr.cz/ a její 
text jsme umístili i na web školy 
/www.zskunratice.cz/. 
Ve škole se neustále zvyšuje počet žáků. 
Z původních 15 tříd s 337 žáky ve škol-
ním roce 2006/2007 jsme se rozrostli 
na současných 24 tříd s počtem 640 
žáků, z toho 16 tříd na I. stupni a 8 tříd 
na II. stupni. O škole se můžete 
informovat na ředitelství školy. 

Školní kurikulum
Řídíme se zásadami programu SZU 
Praha „Škola podporující zdraví“. Filozo-
fi e programu považuje zdraví za podmín-
ku umožňující udržitelnost hodnotného 
života. Koncepce je obsažena ve třech 
pilířích:

OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ (OP): nabí-
zíme komunitní vzdělávání, programy 
pro volný čas, diskuze o dění ve škole, 
řešení problémů na úrovni samosprávné 
demokracie;

ZDRAVÉ UČENÍ (ZU): realizujeme skrze 
smysluplné stanovení cílů, aktivní zapo-
jení žáků, nejvhodnější metody a formy 
práce učitele, vhodnou evokaci a moti-
vaci, tvorbu školního vzdělávacího pro-
gramu, rozvíjení klíčových kompetencí, 
vyhledávání mezipředmětových vztahů, 
kooperaci, efektivní učení, evaluační 
nástroje, individualizaci a respektování 
osobního maxima dítěte, motivující hod-
nocení;

POHODA PROSTŘEDÍ (PP): školní pro-
story, lidé a jejich vztahy, společná čin-
nost, komunikace, kooperace, relaxační 
aktivity, klima, efektivní organizace jsou 
pro nás důležité.

N A Š E V I Z E 
Jsme přesvědčeni, že každý žák se 
může díky naší pomoci denně naplno 
učit a zažívat úspěch. 
Chceme být školou, ve které …
… nabízíme vysokou kvalitu vzdělávání, 
uplatňujeme individuální přístup, a tak 
umožňujeme úspěšnost v životě kaž-
dého člověka a dosažení jeho osobního 
maxima (ZU)
 

… se podporuje rozvoj, předávají se 
kompetence, očekává se zodpovědnost 
a je oceňována kvalitní práce (ZU) 
… se respektují jasná předem společně 
vytvořená pravidla a sdílené hodnoty 
(PP, ZU) 
… fungují vyvážené, spokojené vztahy 
a uplatňují se otevřené způsoby komu-
nikace (PP, ZU) 
… je podporována týmová práce 
(PP, ZU) 
… jsou nastaveny kvalitní pracovní 
podmínky a dodržují se zásady 
psychohygieny (PP, ZU) 
… se podporuje pozitivní přístup 
ke vzdělávání a vnitřní motivaci všech 
zúčastněných (ZU) 
… jsou zaměstnanci školy díky svým 
kvalitám společností uznáváni 
a respektováni (PP, OP) 
… je zřejmá její transparentnost 
a otevřenost, ve které existují dobré 
vztahy mezi všemi partnery ve vzdě-
lávání a myslí i na komunitní projekty 
(OP)

Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání „KUK“ - učíme se pro život
Komunikace – Učení – Kooperace
Od 1. září 2007 učíme podle vlastního 
vzdělávacího programu v dostavěných 
a rekonstruovaných prostorách 
ZŠ Kunratice.
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Orientujeme se na každého žáka a jeho 
osobnost, respektujeme jeho osobní 
maximum, individuální potřeby a snaží-
me se, aby se každý žák mohl maximál-
ně v rámci svých možností rozvíjet. 
Rozvíjíme žáky ve čtenářské, matema-
tické, jazykové, ICT, badatelské a etické 
gramotnosti. To vše pro podporu žákova 
učení a osobnostního růstu.
Pečujeme o sociální vztahy mezi žáky, 
učiteli, rodiči.
Klademe důraz na efektivní, profesio-
nální a promyšlenou práci učitele, která 
využívá metod konstruktivistické 
pedagogiky.
Školní práci plánujeme a směřujeme 
ji ke konkrétním cílům.
Využíváme hodnocení žáka učitelem 
i jeho sebehodnocení.

Kromě povinných předmětů nabízíme 
volitelné a nepovinné předměty z oblasti 
estetické, sportovní a jazykové. 
Věnujeme se průřezovým tématům. 
Osobnostní a sociální výchova 
je realizována především v předmětech 
Dramatická výchova, Výchova k občan-
ství a zdraví a dále v aktivitách jako jsou 
třídnické hodiny, dny třídy, projektové 
a oborové dny, adaptační výjezdy 
a pobytové akce.
Environmentální výchovu realizujeme 
v projektu Ekoškola, který organizuje 
školní Ekoparlament. 

Hledáme optimální energetická řešení, 
třídíme odpady, zapojujeme se do pro-
jektu Bezpečné cesty do školy, vymě-
ňujeme si informace o kvalitě životního 
prostředí v Projektu Globe.
Multikulturní výchovu realizujeme 
především v rámci výuky cizích jazyků. 
Hledáme partnery v zahraničí, pořádáme 
např. výchovně poznávací zájezdy 
do Velké Británie…
Mediální výchova se realizuje především 
ve Čtenářském projektu školy, který roz-
víjí čtenářské dovednosti. Dále ve tvorbě 
autorských textů, v žákovských časopi-
sech… Chceme zahájit projekt školního 
internetového rádia a televize…
Výchova demokratického občana probí-
há ve všech třídách. Třídní učitelé spo-
lupracují se třídní samosprávou. Vedení 
školy je partnerem školního 
Ekoparlamentu, demokratizujeme 
vyučování a život školy.
Výchova v evropských a globálních 
souvislostech – učíme se poznávat život 
a kulturu v okolních evropských zemích, 
rozvíjíme dovednosti v oblasti fi nanční 
gramotnosti, hledáme přátele 
na komunikaci nejen v ČR a Evropě.

Spolupracujeme s fakultami vzdělávají-
cími budoucí učitele

Od školního roku 2010/2011 jsme 
Fakultní školou Univerzity Karlovy 
v Praze, Pedagogické fakulty a od roku 
2015/2016 přírodovědné fakulty. Navazu-
jeme na spolupráci s Divadelní akademií 
múzických umění, Katedrou výchovné 
dramatiky. Studenti se účastní vyučování 
jako pozorovatelé i jako aktivní pedago-
gové. Jsme rádi, že si fakulty vybírají pro 
své praxe ZŠ Kunratice. 

Jsme zapojeni do projektů fi nancovaných 
z prostředků hlavního města Prahy 
a ESF. Sami se snažíme o podávání 
vlastních projektů. Jsme řešiteli rozvojo-
vých projektů vyhlašovaných MŠMT 
a MHMP zaměřených na vzdělávání uči-
telů, environmentální výchovu, prevenci 
asociálních jevů atd.

Ve škole máme školní poradenské pra-
coviště (ŠPP). Na vybudování ŠPP mají 
velký podíl projekty RAMPS-VIP III, pro-
jekt OPPA „Nastavení funkčního modelu 
integrace dětí se SVP (speciálními vzdě-
lávacími potřebami) s cílem dosáhnout 
jejich osobního maxima a začlenit 
je úspěšně do třídních kolektivů“ 
a rozvojové programy MŠMT a MHMP. 
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ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTE ˇ 
- integrace – speciální pedagog – 
výchovný poradce – prevence – 
psycholog – sociální pedagog

Nenecháváme nikoho na holičkách. 
Od první do deváté třídy provází školní 
docházku péče našich odborníků. 
Připravujeme se na nové prvňáčky. 
Po zápisu do prvních tříd startujeme 
program „Hrajeme si na školu“ a „Učí-
me se ve škole“. Tyto programy seznámí 
děti s prostředím školy, budoucím prv-
ňáčkům se budou věnovat elementaris-
té, speciální pedagožka a psycholožka 
školy. Metoda „Dobrého startu“ pomůže 
prvňákům s jejich adaptací na školu.
Integrační program školy je zajištěn 
jak speciálním pedagogem, tak všemi 
učiteli, kteří jsou povinni dodržovat indi-
viduální vzdělávací plán pro integrované 
žáky. Ti, kteří potřebují pomoci, mohou 
navštěvovat logopedku a speciální pe-
dagožku Olgu Drbalovou, nebo si dojít 
zacvičit zdravotní tělesnou výchovu 
s našimi tělocvikáři.
Odbornou radu, konzultaci a pomoc 
dětem, rodičům i pedagogům poskytuje 
školní psycholožka Kateřina Fořtová. 
Další podporu pro žáky i jejich rodiče 
poskytuje sociální pedagog 
Kostadin Petrov Panushev.

Nejen s volbou budoucí školy pomůže 
výchovná poradkyně Eva Hilčerová. 
Na celé škole je realizován Minimální 
preventivní program, koordinovaný 
Kateřinou Círovou. Jeho součástí jsou 
nejen preventivní akce a besedy s od-
borníky, ale zejména každodenní práce 
třídních učitelů i ostatních pedagogů. 
Významnou složkou ŠPP jsou asistenti 
pedagoga přímo ve vyučovacích hodi-
nách. Asistent pedagoga zajišťuje speci-
ální výuku žáka s SVP, poskytuje žákovi, 
učiteli i rodičům zpětnou vazbu o pokro-
ku žáka a plnění IVP.

Studijní a informační centrum 
školy a knihovna
Každý den odpoledne, obvykle do 17:00 
hodin mají žáci možnost využít ke svému 
studiu, napsání domácích úkolů, získá-
ní informací z knih a internetu zázemí 
Studijního a informačního centra školy 
a knihovny. Upřesnění o otvíracích hodi-
nách najdete na internetových stránkách 
školy a na informační nástěnce. 
O knihovnu se starají paní učitelky 
Lucie Samlerová a Tereza Doudová.

Na aktivity ŠPP navazuje Školní nízko-
prahový klub pro žáky 2. stupně, který 
poskytuje žákům poradenství ohledně 
volby povolání, kolektivní hry s cílem 
integrace a socializace a individuální 

nápravy. Významnou roli ve škole zastá-
vá i sociální pedagog podporující práci 
třídních učitelů. Pro primárně preventiv-
ní působení v třídních kolektivech tvoří 
základ adaptační kurzy v 1. a 6. ročníku, 
kdy je potřeba zformovat nové třídní 
kolektivy.

To, co nastartoval projekt OPPA, 
přispělo ke zdravému školnímu 
klimatu. Všichni odborníci zainteresova-
ní do projektu mají prostor pro vzájemné 
konzultace a další odborný rozvoj, čímž 
se prohlubuje diskuze o kvalitě vzdělá-
vání žáků s SVP. Školní psycholog sesta-
vil pro pedagogy přehlednou metodiku 
práce s SVP, která je využívána pedago-
gy napříč ročníky a předměty. Studijní 
centrum je materiálně i odborně zabez-
pečeno pro plnohodnotné využití žáky. 
Jeho návštěvnost v loňském školním 
roce oproti předchozím letům narůstala. 

Další projekty podporované z prostřed-
ků ESF, MŠMT, hlavního města Prahy 
a další realizované projekty:
Projekt EKOŠKOLA (o.s. Tereza) obhájili 
jsme udělený titul, šetříme přírodu, 
budujeme „školní demokracii“.
Preventivní projekty ŠKOLA BEZ DROG 
(MHMP) podporují bezpečí dětí a jejich 
schopnost jednat SPRÁVNĚ.
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Používáme nástroje národního projektu 
CESTA KE KVALITĚ, jehož výstupy - 
nástroje jsou zaměřeny na vlastní hod-
nocení školy a hodnocení pedagogického 
rozvoje školy. 

„Zelené“ projekty v ZŠ Kunratice
Spolupracujeme se Sdružením TEREZA 
a navštěvujeme ekologické programy 
i v Toulcově dvoře
Od počátku 90. let TEREZA vytváří ekolo-
gické projekty pro školy z celé republiky. 
Její činnost se postupně zaměřila na 
realizaci tří dlouhodobých vzdělávacích 
programů s mezinárodním zastřešením: 
Ekoškola, GLOBE a Les ve škole. Stře-
disko ekologické výchovy hlavního města 
Prahy Toulcův dvůr poskytuje ekologické 
výukové programy v unikátním přírodním 
prostředí a doplňuje je výukou praktické 
ekologické výchovy. Spolupracujeme i s 
lektory LESŮ hlavního města Prahy.

Mezinárodní program EKOŠKOLA a náš 
Školní EKOparlament

Školní EKOparlament jsme pojmenovali 
ŠEPT. Jsme držitelé mezinárodního titu-
lu Ekoškola od roku 2011. V červnu 2014 
jsme titul opět obhájili. Snažíme se 

pečovat o svou školu a snižovat ekologic-
ký dopad provozu školy a svého jednání 
na životní prostředí. Podílíme se na 
grafi cké výzdobě stěn prostor školy 
a na zlepšení prostředí v okolí školy. 
Ve spolupráci s rodiči a Nadací Part-
nerství jsme vybudovali ekologickou 
expozici v části školní zahrady. Pečujeme 
o rostliny. Dbáme na šetření energií a 
vody. Máme na starosti třídění různých 
druhů odpadů. Pravidelně sbíráme papír, 
hliník, plasty, staré baterie, víčka, staré 
mobily a vysloužilé elektrospotřebiče. 
Pomáháme v různých charitativních 
akcích. Například prodejem pohledů 
pomáháme získat fi nanční pomoc 
na výcvik koní pro hippoterapii. Také 
z výtěžku školního sběru sponzorujeme 
zvířata v pražské ZOO. Sponzorujeme 
tato zvířata v pražské ZOO - MAKI 
TRPASLIČÍ a KLOKAN PARMA. 
Od října do března můžeme do ZOO 
se školní permanentkou!

Mezinárodní program GLOBE

Od roku 2010 je naše škola zapojena do 
mezinárodního programu Globe. Globe 
je zaměřen na přírodovědná pozorování 
v terénu a zkoumání přírody v okolí své 

školy prostřednictvím badatelsky orien-
tovaného vyučování. Sledujeme životní 
prostředí ve čtyřech oblastech: meteoro-
logie, hydrologie, fenologie a pedologie. 
Svá zjištění konzultujeme s odborníky 
a navrhujeme řešení environmentálních 
problémů. Řešení, která jsou pro nás 
dosažitelná, se snažíme uskutečňovat. 
Námi naměřená data slouží také vědcům 
k ověřování různých hypotéz a modelů 
a jsou k dispozici i široké veřejnosti na 
adrese www.globe.gov. Globetým úzce 
spolupracuje se školním EKOparlamen-
tem. Letos se náš tým rozšířil nově 
o žáky prvního stupně - Gloubík. Každý 
rok se účastníme s ostatními Globetýmy 
celostátního setkání Globe Games. 
Ve školním roce 2014/2015 jsme hostili 
Globe Games u nás v Kunraticích.

V našem školním Projektu pedagogic-
kého rozvoje školy (PPRŠ) se v současné 
době zaměřujeme na využití metod 
Badatelsky orientovaného vyučování.

Projekt rozvoje informačních a komu-
nikačních technologií „Vzdělání 21“ 
– ÚSPĚŠNÝ ŽÁK V DIGITÁLNÍ ŠKOLE 
(Nakladatelství Fraus, HP, AV Media, 
Microsoft, Intel) rozvíjí dovednosti žáků 
a učitelů v používání ICT technologií ve 
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vyučování. Tento projekt byl v červnu 
2013 ukončen. I v tomto roce mohou žáci 
na II. stupni školy používat i-učebnice ve 
vlastních počítačích. Ve škole máme jed-
nu pevnou a zatím jednu mobilní učebnu 
a ve více jak 24 učebnách interaktivní 
tabule SMART. Od září 2013 podporuje 
rozvoj ICT technologií program společ-
nosti Microsoft Partneři ve vzdělávání 
- Vzděláváme pro budoucnost. 

ICT PODPORA
IT technik pan Radek Ivanov /radek.
ivanov@zskunratice.cz/ je připraven Vám 
pomoci, informujte se a domluvte 
schůzku s ním na mobilním telefonu 
607 272 759 nebo pevné lince 
267 097 221 v kanceláři IT (2. patro vedle 
školní knihovny). Žáci mohou osobně 
navštívit kancelář IT o velké přestávce 
od 9:40 do 10:00 hodin. 

V čem Vám náš IT technik pomůže?
- se zapomenutými hesly do Školy 
ONLine, FlexiBooks, Moodle či do škol-
ního poštovního e-úřadu u Microsoftu 
(Outlook, OneDrive, Offi ce365)

- s instalací i-učebnic do Vašich počítačů
- s připojením do školní sítě

PROJEKT „POMÁHÁME ŠKOLÁM 
K ÚSPĚCHU“

Co je cílem projektu?
Efektivně podpořit veřejné základní 
školy, aby rozvíjely schopnost každého 
žáka dosahovat 
co nejlepších vzdělávacích výsledků.  
Vytvořit za tímto účelem síť 14 mode-
lových škol (jedna škola v každém kraji 
ČR). Podporovat vznik regionálních sítí 
dalších spolupracujících škol, které 
budou spolupracovat s modelovými ško-
lami a budou se dlouhodobě učit od sebe 
navzájem.

Zajištění projektu
Projekt iniciovala a fi nancuje 
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, 
rodinná nadace Renáty 
a Petra Kellnerových, která jej připravila 
ve spolupráci s expertní radou projektu 
(Vít Beran, David Greger, Martin Chvál, 
Hana Košťálová, Květa Krüger, Šárka 
Miková, Jiřina Majerová, Jana Straková, 
Bohumil Zmrzlík, Kateřina Žežulová) 
a realizuje jej prostřednictvím obecně 
prospěšné společnosti Pomáháme ško-
lám k úspěchu o.p.s. (Vladimír Srb, 
Eva Luhanová…).

Charakteristika podpory pro projektové 
školy
Podpora zaměřená výhradně na zvyšová-
ní kvality pedagogické práce. 
Dlouhodobá (projektový cyklus v mode-
lové škole trvá 5 let, v pilotní spolupra-
cující škole 3 roky). 
Šitá škole na míru (celý pedagogický 
sbor si společně vytváří vlastní plán 
pedagogického rozvoje). 
Postupná (náběh projektových aktivit 
podle vstřebávací kapacity školy). 
Založená na důvěře v pedagogickou 
autonomii a zodpovědnost školy 
i každého pedagoga. 
Očekávající ochotu předávat získané 
zkušenosti dalším veřejným školám.

Vybrané formy podpory pro školy
Praktické poradenství zaměřené na 
individualizaci výuky (pedagogický kon-
zultant). 
Individuální podpora pedagogům i ředi-
teli formou koučování a mentoringu. 
Trénink pedagogických a sociálních 
dovedností učitelů. 
Poskytování nástrojů pro zjišťování 
výsledků vzdělávání jednotlivých žáků 
(mapy učebního pokroku ve čtenářství 
a matematice). 
Sdílení zkušeností mezi učiteli projekto-
vých škol a spolupracujících škol, 
exkurze apod.
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Projektové školy
Projekt byl doposud zahájen ve čtyřech 
modelových školách:
• ZŠ Kunratice, Hl. město Praha, rok 
2010 (ředitel Ing. Bc. Vít Beran) – pilotní 
škola projektu
• ZŠ Mendelova, Karviná, Severomorav-
ský kraj, rok 2010 (ředitel Mgr. Bohumil 
Zmrzlík) – pilotní škola projektu
• ZŠ Zdice, Středočeský kraj, rok 2012 
(ředitelka Mgr. Eva Fiřtová)
• ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, 
Olomoucký kraj, rok 2012 (ředitelka 
Mgr. Kateřina Glosová)

V září 2013 byl zahájen projekt 
„Pilotní síť spolupracujících škol“ 
ve třech školách:
• ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, Olomo-
ucký kraj (ředitel Mgr. Radomír 
Habermann)
• 2. ZŠ – Škola Propojení Sedlčany, 
Středočeský kraj (ředitel Mgr. Jaroslav 
Nádvorník)
• ZŠ a MŠ Dobronín, Kraj Vysočina 
(ředitel Mgr. Ivo Mikulášek)

V září 2015 byl zahájen projekt ve třech 
nových modelových školách v těchto 
krajích:
• ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek, Jihočeský 
kraj (ředitel Mgr. Jaroslav Volf)
• ZŠ Staňkov, Plzeňský kraj 
(ředitelka Mgr. Jitka Suchá)

• ZŠ Liberec, Křížanská 80, Liberecký 
kraj (Ing. Radek Vystrčil)

Projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ 
v Kunraticích

Jako jedni z prvních jsme se v září 2010 
zapojili do projektu „Pomáháme školám 
k úspěchu“ jako pilotní škola. Získáváme 
tak významnou podporu pro naše učite-
le, aby uměli co nejlépe rozvíjet každého 
jednotlivého žáka a spoluvytvářet pro to 
přátelské a motivující podmínky. Projekt 
realizuje obecně prospěšná společnost 
„Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.“ 
z prostředků nadace „THE KELLNER 
FAMILY FOUNDATION“. V rámci projektu 
se všichni pedagogové podílejí na tvorbě 
a realizaci Projektu pedagogického 
rozvoje školy (PPRŠ). Ze školního pro-
jektu vychází pedagogové při sestavování 
svých Plánů osobního pedagogického 
rozvoje (POPR). Cíle POPRu pedagogové 
mapují ve svém Pedagogickém portfoliu.

Jsme opravdu rádi, že se cíle projektu 
„Pomáháme školám úspěchu“ a vize, 
které jsme formulovali v roce 2007 do 
Školního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání „KOMUNIKACE – 
UČENÍ – KOOPERACE“ (KUK) a které 
jsme upřesňovali v roce 2011, prolínají. 

Dosavadní cesta projektem:
První rok v projektu „Pomáháme školám 
k úspěchu“ nám ukázal, že pedagogický 
rozvoj školy může probíhat zcela jinak, 
než jak jsme si doposud mysleli. Cesta 
rozvoje musí být vedena k jasným cílům 
s jejich porozuměním, v bezpečném 
a inspirativním prostředí, s možností 
si vyžádat zpětnou vazbu. Uvnitř školy je 
potřeba promyšleně tvořit nástroje 
a podporovat mechanismy, které rozvoj 
školy dlouhodobě udrží. Cesta k pro-
speritě školy vyžaduje spolupráci všech 
partnerů ve vzdělávání.

Druhý rok projektu byl ve znamení na-
plňování cílů první verze PPRŠ a reali-
zace prvních POPR. Jedno ze zásadních 
zjištění v konci druhého roku bylo to, že 
formulace cílů v první verzi PPRŠ nebyly 
vždy dostatečně výstižné a že špatná 
formulace cílů znesnadňuje jejich eva-
luaci. Toto konstatování se stalo velkou 
výzvou při tvorbě PPRŠ pro školní rok 
2012/2013. Po dlouhých diskusích jsme 
upravili strukturu celého díla i jednotli-
vých kapitol. Chtěli jsme, aby inovovaný 
dokument byl průvodcem na cestě 
pedagogického rozvoje školy, byl pro nás 
přehledný, přiměřeně náročný a stal 
se i materiálem, který nám pomůže 
formulovat cíle v našich osobních 
pedagogických rozvojových plánech. 
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Proto jsme hledali cestu, jak využít pod-
pory projektu k další kvalitativní změně 
jak při inovaci PPRŠ, tak zejména ve 
vlastní pedagogické práci, jejíž rozvoj 
školní projekt rozvoje podporuje. 

Třetí rok projektu byl rokem kvalita-
tivního skoku. Proměnu bylo vidět na 
přemýšlení, diskuzích a zejména pe-
dagogické práci všech. Mezi pedagogy 
funguje vysoká otevřenost a vzájemnost 
a sdílení zkušeností se stalo nedílnou 
součástí jejich každodenní práce. 
Na každém pedagogovi je pozorovatelný 
jeho osobní růst. V tomto roce vstoupili 
do podpory svých kolegů výraznějším 
způsobem mentoři. Jejich 15 otevřených 
hodin, bylo nejen hojně navštěvovaných 
kolegy a ukazovalo dobrou praxi efektiv-
ního učení v duchu cílů projektu. 
Seminární dny, ve kterých na vedení dí-
len spolupracovali mentoři a někteří dal-
ší učitelé s odbornými lektory, se ukázali 
jako ideální forma interního vzdělávání. 
Celkově lze konstatovat, že představy 
o tom, co je ve výuce možné, se výrazně 
posunuly. Co je podstatné? Jednoznačně 
to, co se učíme a zavádíme do vyučování. 
V průběhu seminárních dní jsme vzdě-
lávání pedagogů zaměřili na plánování 
učení, jak se od formulace cílů dostávat 
k výsledkům vzdělávání, jak rozpoznávat 
důkazy učení. Řada výborných vyučova-
cích hodin byla natočena pro studijní 

účely a díky pedagogickému vedení naší 
pedagogické konzultantky více jak tucet 
učitelů zkušenosti ze svého vyučování 
publikovalo v pedagogickém čtení ve 
čtvrtletníku Kritické listy. PPRŠ se stalo 
dokumentem, který nám začal sloužit 
- místo abychom sloužili my jemu. Ze 
školního projektu vychází pedagogové 
při sestavování svých Plánů osobního 
pedagogického rozvoje (POPR). 

Čtvrtý rok projektu přinesl inovovanou 
strukturu PPRŠ, kdy jsme PPRŠ roz-
členili na kapitoly věnované: 1 - Kvalitě 
vzdělávání; 2 - Pedagogickému rozvoji; 
3 - Pedagogické podpoře; 4 - Volno-
časovému vzdělávání a 5 - Systému 
komunikace. V průběhu roku jsme si 
uvědomili, že směr, kterým se ubíráme, 
má pro nás logiku. V průběhu čtyřech let 
jsme dosáhli popsatelné kvality peda-
gogické podpory (např. Jak má fungovat 
mentorská a kolegiální podpora, párové 
učení, školní poradenské pracoviště …) 
a současně se ukázalo, že prostor pro 
pedagogický rozvoj je potřeba rozšířit 
především v oblastech jednotlivých 
gramotností. 
Co je podstatné? Jednoznačně to, co se 
učíme a zavádíme do vyučování. V prů-
běhu seminárních dní jsme vzdělávání 
pedagogů zaměřili na plánování učení, 
jak se od formulace cílů dostávat k vý-
sledkům vzdělávání, jak rozpoznávat 
důkazy učení. 

Pátý rok projektu se zaměřil na rozvoj 
čtenářské, matematické, jazykové, bada-
telské, ICT gramotnosti a životním do-
vednostem. Vznikl popis již fungující pe-
dagogické podpory. Rozvoj čtenářských 
a jazykových dovedností, ale 
i matematického a badatelského myšlení 
si dnes můžeme doložit jak na vnitřní 
motivaci dětí pro čtení, tvořivé psaní 
či počítání a obhajování svého řešení, 
ale i změnách, ke kterým muselo dojít 
uvnitř nás učitelů, při promýšlení jed-
notlivých lekcí, vedení žáků, přípravě 
materiálů pro vyučovací hodinu a podob-
ně. V portfoliích mnohých učitelů je toto 
doloženo důkazy učení žáků. 
Bezpečná podpora pedagogického roz-
voje vede k tomu, aby si každý pedagog 
uvědomil svoji kvalitu. Věříme, že popis 
ověřené a efektivně fungující pedagogic-
ké podpory nám bude sloužit do dalších 
let. Ověřili jsme si, že sdílení povede 
k pedagogickému a osobnímu rozvoji 
jednotlivých učitelů a k vyladění pohledů 
jednotlivců při řešení určitých situací. 
Proto ve škole podporujeme vzájemné 
výměny zkušeností, porovnávání s vlastní 
činností a získávání nových úhlů pohle-
du, sdílení v rámci předem domluvených 
témat, sdílení při vzájemných návštěvách 
pedagogů i asistentů ve vyučování. Jako 
novou formu vytváříme podmínky pro 
vytváření podpory „učitelskými mentory“ 
a vzájemnou kolegiální podporu. 
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Významnou součástí podpory je i naše 
školní poradenské pracoviště, zapojení 
asistentů pedagoga… 

Šestý rok otvírá nové pětileté období, ve 
kterém se budeme soustředit na vytvo-
ření nového školního kurikula – školního 
vzdělávacího programu.

Pro pedagogický rozvoj školy využíváme 
i sdílení s dalšími školami, týmy peda-
gogů i jednotlivými odborníky a spolu-
pracujeme s fakultami vzdělávajícími 
budoucí učitele. Bezpečná forma 
podpory nesmí mít nikdy nic společné-
ho s kontrolou. Je na každém jednotliv-
ci, aby si pro svůj osobní rozvoj našel tu 
formu podpory, která mu bude nejbližší 
a nejefektivnější.

Příklad jednoho z důkazů 
učení našich žáků:

OBOROVÉ A PROJEKTOVÉ DNY - 
„OBOROVÉ“, „MAGISTERSKÉ“ 
A „BAKALÁŘSKÉ“ PRÁCE
Co je cílem Oborových dnů? Žáci si 
mají prohloubit dovednosti a znalosti 
ve zvoleném oboru a zejména se naučit 
pracovat s informacemi, zpracovávat je 
a prezentovat. Do projektu se zapojují 
všichni žáci II. stupně a vybírají si 
z nabídky všech svých učitelů. 

Vyhlášení Oborových dní se uskuteční 
17. září 2015. Zapisování do OD bude 
pouze 22. září 2015 dopoledne. 
Tři oborové dny jsou organizovány 
v duchu činnostního učení (14.10., 
10.12.2015 a 5. 4. 2016). Závěrečný 
oborový den je dnem prezentací obo-
rových prací, které žáci v průběhu roku 
vypracovávají a které fi nalizovali čtvrtý 
a pátý oborový den (28. a 29. 4. 2016). 
Konzultantem žákům jsou jejich uči-
telé, vedoucí oborových dnů (termíny 
konzultací – 25. 9., 27. 11. 2015, 5. 2., 
1. 4. 2016). Důležité datum je 5. května 
2016, kdy je termín odevzdání vytištěné a 
svázané práce na recepci školy do 17:00 
hodin. V průběhu celého školního roku si 
žáci vedou Sběrné portfolio OD. 
Po oborových dnech při veřejné obha-
jobě obhajují deváťáci před komisí svou 
malou »magisterskou« práci. Úspěšní 
řešitelé mohou získat titul „Magistr 
z Kunratic“ ve zkratce „MrK.“. Oborové 
práce mají v šestém a sedmém ročníku 
vazbu na předmět Informatika,
v osmém ročníku na Český jazyk 
a v devátém ročníku na předmět Svět 
práce – volba povolání. Termín obha-
job »magisterských« prací - 9. červen 
2016. Hodnotí se vše - od formální úpra-
vy práce přes její věcný obsah, ústní pre-
zentaci až po celkové vystupování žáka. 
Je to velká příležitost pro zpětnou vazbu 
nejen pro žáky, ale i pro nás učitele. 

Žáci pátých tříd se účastní Projektových 
dnů. Obsah Projektových dnů má vazbu 
na celoroční projekt I. stupně. Pátý roč-
ník ukončí sepsáním a prezentací malé 
»bakalářské« práce. Úspěšní předklada-
telé mohou získat titul „Bakalář 
z Kunratic“ ve zkratce „BrK.“. 
Termín obhajob »bakalářských« - 
8. červen 2016.
Žáci, kteří v termínu neodevzdají své 
práce a následně je neprezentují, nemají 
uzavřenou klasifi kaci v předmětu, který 
má vazbu na oborovou - projektovou 
práci. Předložit práci mohou v náhrad-
ním termínu, tedy například v srpnu 
před zahájením nového školního roku. 
Podrobné informace o Oborových 
a Projektových dnech jsou i na webu 
školy.
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P. Č.
NÁZEV 

OBOROVÉHO 
DNE

VYUČUJÍCÍ VSTUPENKA

1
KNIHA 

POKAŽDÉ 
JINAK

Lucie Samlerová 
Tereza Doudová 

Milovníci knih si v našem oboru přijdou na své. Co děláte s knihami, 
které jsou již staré, a už je nikdo nečte? Se špetkou nápaditosti z nich 

společně vytvoříme nábytek a dekorace. Knihu použijeme jako materiál. 
Kde získáváte knihy? Kupujete je nebo si je raději půjčujete v knihovně? 

Jak taková knihovna funguje? Tedy objevíme kouzlo knihy cestující. Ovšem 
spousta příběhů z knih se dočkalo svého přepracování, ať už fi lmového nebo 

divadelního. Jaké to má výhody? Jak moc se příběhy v různých podobách 
liší? Třetí setkání bude s knihou jako předlohou. 

Kniha do školní 
knihovny jako dar 

(Kniha, kterou doma 
už nevyužijete. 

Kniha, kterou byste 
doporučili ostatním. 
Kniha, která nalezne 

své místo v naší 
knihovně. Kniha, 

kterou na její cestě 
posunete dál.)

2
MATEMATIKA 

VE VÝTVARNÉM 
UMĚNÍ

Kateřina Círová 
Petra Dvořáková

Matematika, především jedna z matematických disciplín geometrie, 
obklopuje celý náš svět. Všechno obrazy kolem nás, které lidské oko 

vnímá, se dají rozložit do geometrických linií a tvarů. Znalost základních 
matematických principů nám umožňuje přenést tento svět na papír. Zachytit 
a zaznamenat skutečnost na plochu papíru tak, jak v trojrozměrném světě 

opravdu vypadá. Když to umíme, cítíme se skutečnými malíři. Malování 
a kreslení není jen talent, je to také znalost lineární perspektivy, osové 

souměrnosti, prostorového vnímání a dalších praktických věcí, které nás 
může naučit matematika. V našem oboru se budeme učit malovat a kreslit 

s využitím všech matematických principů tak, jak to dělali staří mistři, 
například Leonardo da Vinci.

obrázek (fotografi e 
či kopie obrazu), ve 
kterém si myslíte, 

že by mohla 
být znázorněna 
matematická 

souvislost.

3

GENIUS 
LOCI PRVNÍ 
REPUBLIKY 

ANEB…

Jan Mazůrek
Michal Střítezský

Oborového dne by se měli zúčastnit všichni Ti, kteří si chtějí připomenout 
atmosféru 30. let 20. století a poznat výjimečnost doby, kdy žili vaši 

pradědečkové a prababičky. Pokusíme se společně položit si otázku 
a hledat na ni odpovědi: 

Mohl se malý ekonomicky, vojensky, společensky a kulturně vyspělý 
 stát ubránit rozpínavosti diktátorského režimu 

nacistické Třetí říše?

Odpovědi na 3 zadané 
otázky

Více o projektech na webu školy.
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4 iKID Jakub Zvěřina 
Martin Suchánek

Tyto oborové dny jsou založeny na projektu jménem Innovative Kid. Tento 
projekt má za hlavní cíl rozvíjet žákovskou kreativitu a sebevědomí. Vaším 

úkolem bude si během školního roku vymyslet nějaký „vynález nebo 
zlepšovák“, který v nejlepším případě dotáhnete do fáze prototypu. Celý 

projekt je rozfázovaný na několik částí. Nejprve si budete hledat inspiraci, 
poté bude následovat brainstorming nápadů, dále prozkoumáme trh, zda-li 

je pro ten Váš nápad na trhu místo. Po výrobě prototypu, se kterým Vám 
pomůžou odborníci, bude následovat „brand marketing“ a vše vyvrcholí 
prezentací Vašeho produktu před odbornou porotou. Odměnou Vám pak 

bude (za předpokladu, že Vás výrobek vyhraje) cesta s překvapením. 

 ČTYŘI 3-5 ČLENNÉ 
TÝMY (nejlépe jeden 
tým z jedné třídy – 

není ale podmínkou), 
kteří již přijdou 

s nějakým zajímavým 
nápadem, který je 
popsán a načrtnut 

(max. jedna A4 
i s obrázkem) a hlavně 

podepsán CELÝM 
TÝMEM.

5 AŤ ŽIJÍ 
DUCHOVÉ

Martina Macháčková 
Věra Nedvědová 

Zajímáte se o stará šlechtická sídla, hrady a zámky?Jezdíte rádi na 
výlety?Putujete rádi do minulosti dávné i nedávné?Naše oborové dny budou 

o cestování, o historii královských a šlechtických rodů a o jejich sídlech. 
Těšit se na Vás budou Hraběnky z Nemanic

Obrázek či foto zámku 
- hradu, který jsem 
navštívil a líbil se mi

6
ŠKOLA ZA 

ČASŮ NAŠICH 
BABIČEK

Eva Hilčerová 
Helena Staňková 

Jako detektivové budeme pátrat po tom, jak se učili naši předkové, které 
měli předměty, jaká získali ocenění či kázeňské tresty. Porovnáme učebnice 
dříve a nyní. Porovnáme prostředí třídy a pokusíme se zjistit, zda se měnil 
i vztah mezi učitelem a žákem. Budeme se snažit získat i informace o naší 

škole, která letos slaví 80 let od svého založení.

Okopírované 
vysvědčení mého 
předka nebo jiný 
historický školní 

dokument

7
PO STOPÁCH 
SLAVNÝCH 
OSOBNOSTÍ

Markéta Nováková 
Pavlína Rosická

Letos jsme pro vás všechny s paní učitelkou Rosickou připravily radostné 
putování za významnými osobnostmi, které se buď narodily v České 

republice, nebo zde nějakou delší dobu působily. Během našich zážitkových 
dnů vždy najdeme nějaké významné místo, galerii apod. k prohlídce. 

Společně na to místo vyrazíme a budeme mít dostatek času na povídání.

Popis osobnosti, 
kterou máte nejradši 
a vysvětlení, proč je 

ona dotyčná osoba tou 
vaší nejoblíbenější.

8

VŠECHNY 
CHUTĚ SVĚTA 
ANEB VÍM, CO 

JÍM

Alena Fáčková
Petra Wernischová 
Linda Tagwerkerová 

Oborový den Všechny chutě světa je určen tomu, komu není zrovna 
lhostejné to, co jí, tedy kolik má jeho jídlo „ béček, céček, déček či éček“, 

a také tomu, kdo rád objevuje nové chutě z různých koutů světa. A nebude 
se tedy bát ochutnat třeba humus, Tom Kha Kai nebo jiná exotická jídla.

Vlastnoručně uvařený 
výrobek, který předáte 
Lindě Tagwerkerové, 
Petře Wernischové 
nebo Aleně Fáčkové

9 S.P.O.R.T. Martin Skýva 
Jana Kerzelová

Během tří oborových dnů navštívíme, vyzkoušíme si a také se dozvíme 
informace o tréninku a pohybových programech tělesně postižených lidí, 

záchranných a bezpečnostních složek ČR a vrcholových sportovců nebo lidí 
s nadváhou a obezitou.

Napiš - charakterizuj 
svými slovy, co 
znamená slovo 

S.P.O.R.T.
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Bezpečné cesty do školy – JEZDĚTE 
DO ŠKOLY NA KOLE ČI NA KOLOBĚŽCE!
Díky projektu občanského sdružení 
Pražské matky a MHMP vznikla studie 
Bezpečných cest do školy a úprav na 
komunikacích v Kunraticích. Z prostřed-
ků projektu a sponzorského daru rodičů 
žáků školy byla v areálu školy postavena 
uzamykatelná kolárna. Kolárnu můžete 
využívat po celý školní rok. Elektronický 
zámek se odemyká pomocí „kartičky 
na obědy“ (Open Card nebo kartičky 
výhradně k tomuto účelu zakoupené za 
130,- Kč na recepci školy nebo ve školní 
jídelně). Kartičku je nutné předem akti-
vovat na recepci školy. Kolárna je moni-
torována kamerovým systémem.

RODIČE A ŠKOLA

ZŠ Kunratice úzce spolupracuje s rodi-
či. Vzájemná spolupráce a komunikace 
mezi rodiči a školou je důležitým před-
pokladem k úspěšnému vzdělávání dětí. 
Rodiče se mohou zapojit do všeho, co se 
na škole děje. Mohou se účastnit vyučo-
vání i školních akcí. Některé akce jako 
je Zahradní slavnost nebo Rodičovské 
kavárny rodiče sami organizují. Rodiče 

mohou školu podporovat materiálně, 
fi nančně nebo svým pozitivním přístu-
pem k dění a aktivitám na škole. Každá 
pomoc je vítána. Zájem rodičů o školu 
oceňují nejen pedagogové školy, ale 
rodiče tím dělají radost i svým dětem. 
Děkujeme všem rodičům, kteří školu 
podporují!

V roce 2008 vznikla při škole rodičovská 
organizace – spolek PATRON 
Kateřina Círová, předsedkyně sdružení 
rodičů spolku Patron

Cílem činnosti spolku je:
• spolupráce se ZŠ Kunratice, zejména 
podpora a rozvoj podmínek pro úspěš-
nou výuku
• zprostředkovávat přenos informací 
mezi školou a rodiči, vytvářet podmínky 
a možnosti pro rozvoj v poskytování vše-
stranných informací pro potřeby žáků
• příprava a pořádání kulturních akcí 
a komunitních programů
• spoluvytvářet nabídky volnočasových 
a vybraných aktivit pro děti 
• spolupráce se školou při přípravě 
a organizaci vzdělávacích projektů 
a programů školy
• výchova dětí k participaci, ke vzájemné 
toleranci a pochopení

Jsme rádi, že rodiče iniciovali projekt 
na podporu individualizace výuky 
v prvních, druhých a třetích třídách – 
„Párová výuka“. Párová výuka je práce 
dvou a více vyučujících, kteří společně 
plánují, vedou a vyhodnocují výuku pro 
stejnou skupinu učících se ve stejném 
čase. Pokud výuka dokáže reagovat na 
žákovy jedinečné potřeby, každý žák se 
může učit a být ve škole úspěšný. 

Nezbytné kroky, které je třeba učinit na 
straně učitele pro dosažení tohoto cíle, 
jsou: 1 - poznat každého žáka; 2 - vytvořit 
náležité učební klima ve třídě a 3 - 
diferencovat výuku podle potřeb žáků. Pá-
rová výuka může být účinným nástrojem 
k naplňování potřeb jednotlivých žáků. 

Více o spolku PATRON a jeho aktivitách 
najdete v rodičovské části webu školy - 
www.zskunratice.cz.

Rodiče vítáni 
Na základě splnění kritérií partnerské 
komunikace a přátelské spolupráce 
mezi školou a rodiči, škola i v tomto roce 
získala certifi kát pro značku Rodiče vítá-
ni. Značku pro školy otevřené rodičům. 
Více na www.rodicevitani.cz
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Rozvoj školy podporovaný Městskou 
částí Praha Kunratice
Díky za podporu, která umožňuje další 
rozvoj školy v oblasti vybavenosti a pe-
dagogického rozvoje … V květnu a září 
2007 byla kolaudována rozsáhlá dostavba 
školního areálu o nové pavilony a sportov-
ní halu. Ve školním roce 2010/2011 byla 
ukončena rekonstrukce školní jídelny, od 
listopadu 2010 je v provozu solární elekt-
rárna a bylo modernizováno školní spor-
toviště a dvě učebny. Od nového školního 
roku otvíráme dvě nové učebny, kabinet 
a šatnové centrum. Již dnes se chystá 
3. etapa dostavby školy výstavbou nového 
pavilonu směrem k ulici Za Parkem. Pa-
vilon by měl být dvoupodlažní o zastavěné 
ploše 213 m2 se čtyřmi kmenovými učeb-
nami. Původně měla mít škola 18 kmeno-
vých tříd a 4 oddělení školní družiny 
a školní klub. Dnes máme již 24 tříd 
a 10 oddělení školní družiny a školní klub.

Děkujeme, 
zaměstnanci a žáci ZŠ Kunratice

 
Bezpečnost dětí před školou
Před školou a na přechodech pro chodce 
ráno před vyučováním a v době obědů 

a odchodů dětí ze školy střeží hlídky stráž-
níků Městské policie tzv. „školní policie“. 
Novinkou od 1. 9.2015 je monitorování areá-
lu a okolí školy kamerovým systémem. Ten 
zajistilo vedení radnice. Kamery monitorují 
prostor mezi školní jídelnou a hlavním 
vchodem do základní školy a jsou zapojené 
do Městského kamerového systému. Cíl je 
jasný - zvýšit bezpečnost našich žáků. 

Ivan Hýža, zástupce starostky

Vážení rodiče,
poslední rok byla Vaše trpělivost, ale 
i dětí a učitelského sboru, vystavena nároč-
né zkoušce, kdy za plného provozu školy 
probíhaly dvě etapy dostavby školy. Díky 
Hlavnímu městu Praha, které poskytlo 
dotaci v celkové výši 16 milionů korun (za 
spoluúčasti městské části téměř 5 milionů 
korun) se nám podařilo dostavět dvě nové 
třídy s kabinetem v prostorách nad spojova-
cím krčkem mezi hlavní chodbou 
a sportovní halou a dále i nové šatnové cen-
trum vedle vchodu do staré školní budovy. 
Nyní pracujeme na stavebním povolení na 
dostavbu čtyř tříd, které by měly navázat na 
konec pavilonu odborných učeben. Jestliže 
se nám podaří zajistit fi nanční prostředky 
ve výši cca 20 milionů korun na tuto etapu, 
zakončí se tak kompletní dostavba školy. 
Více již ji „nafouknout“ nelze.
Zaznamenala jsem již otázky typu, zda je 
nutné veškeré uspořené fi nanční prostřed-

ky městské části dávat pouze na rozvoj ško-
ly, když chybí na opravu komunikací a další 
investice. Odpověď však zní jednoznačně 
ano. Máme zpracovanou demografi ckou 
studii, podle které víme, že minimálně 
dalších deset let poroste počet obyvatel 
Kunratic. Pohledem na platný územní plán 
Kunratic je vidět, že zde máme území urče-
ná k nové výstavbě. Realizovaná a projekto-
vaná dostavba ZŠ Kunratice je tak nutnou 
investicí pro umístění kunratických dětí do 
základní školy. Osobně si myslím, 
že Kunratice by spíše potřebovaly dvě 
menší základní školy komornějšího rázu 
s maximálním počtem žáků cca 600, ale ani 
naše městská část ani Hlavní město Praha 
nemají v Kunraticích vhodný pozemek 
na takovou výstavbu.
Dostavba základní školy na kapacitu 
810 žáků klade velké nároky na organizaci 
výuky, výběr zaměstnanců školy na všech 
úrovních, výdej obědů a další. 
To leží výhradně na vedení školy. Proto nás 
všechny velmi potěšila závěrečná zpráva 
hloubkové školní inspekce, která se na naši 
školu zaměřila v posledním školním roce. 
Naše škola byla hodnocena jako škola 
s vysokou úrovní po všech stránkách. 
Za to patří poděkování především panu 
řediteli, ale i celému týmu zaměstnanců 
školy.

Ing. Lenka Alinčová, starostka 
MČ Praha-Kunratice
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Školská rada
Kdo má přehled o tom, co se děje 
ve škole?
PŘEDSEDA ŠKOLSKÉ RADY 
Petr Rybín - skolskarada@zskunratice.cz;
ZA RODIČE  
Veronika Doležilová, Iva Pirníková, 
Luděk Šantora
ZA ZŘIZOVATELE
Lenka Alinčová, Ivan Hýža, Petr Rybín
ZA ŠKOLU
Jitka Kopáčová, Kateřina Círová, 
Anna Havelková

Termíny

Zápis do prvních tříd
Zápis do prvních tříd se uskuteční ve 
středu 20. a ve čtvrtek 21. ledna 2016. 
Registrace zájemců s trvalým bydlištěm 
v Kunraticích bude probíhat od úterý 
1. prosince 2015 do pátku 18. prosince 
2015 na recepci školy. Zaregistrované 
děti pak budou zvány k zápisu na kon-
krétní čas. Pokud bude místo pro ne-
spádové žáky, vypíše ředitel školy další 
termín zápisu po prvním kole zápisu 
do prvních tříd.
Dny otevřených dveří jsou stanoveny na 
2. prosinec 2015 a ve dnech zápisu do 
prvních tříd, tedy 20. a 21. ledna 2016.

Pokud se chcete přijít podívat do školy, 
prosím, objednejte se. Rádi vás v naší 
škole uvítáme.

Pedagogické rady
Pedagogické rady se konají v termínech 
31. srpna 2015, 5. listopadu 2015, 
14. ledna 2016, 7. dubna 2016, 2. června 
2016 a 1. července 2016. 

Porady vedení školy jsou každé pondělí 
od 8:00 hodin.
Pracovní schůzky, porady, semináře… 
pedagogů se konají ve čtvrtek 
od 14:15 hodin.
Konzultační hodiny si vypisuje každý uči-
tel individuálně, jejich přehled najdete 
v osobním blogu každého pedagoga na 
www.zskunratice.cz.

Třídní schůzky:
24. září 2015, 7. leden 2016, 26. května 
2016 - začátky: 17:30 hodin – I. stupeň 
a 18:15 hodin – II. stupeň. Obvykle se 
před třídními schůzkami schází 
O.s. PATRON.

Informativní odpoledne:
12. listopad 2015, 21. dubna 2016 
od 16:30 hodin.
Každý pedagog má vypsány své konzul-
tační hodiny /doplňte si čas konzultač-
ních hodin do ŠK!/. Další konzultační 
hodiny si určují jednotliví učitelé pro 

rodiče individuálně a naopak i rodič si je 
kdykoli může vyžádat – objednat se na 
konzultační hodinu.

Ředitelské dny
z důvodu plánovaného vzdělávání peda-
gogického sboru, celostátního setkání 
pedagogů (Festival pedagogické inspi-
race 2015 v ZŠ Kunratice) a ve vazbě na 
vedlejší prázdniny a státní svátky jsou 
ŘD plánovány na: 26. a 27. říjen 2015, 
6. a 16. listopad 2015 a 6. květen 2016.

Přijímací zkoušky na střední školy: 
Upravuje školský zákon a vyhláška 
č. 671/2004 Sb. a § 60 odst. 16 a 17 
školského zákona.

Přijímací řízení SŠ: 
- do 30. 10. 2015 odevzdání přihlášky 
na SŠ do oborů vzdělání s talentovou 
zkouškou;
- 2. až 15. 1. 2016 talentové zkoušky 
na SŠ do oboru vzdělání s talentovou 
zkouškou;
- do 31. 1. 2016 ředitel SŠ vyhlásí 1. kolo 
(s výjimkou oborů vzdělání s talentovou 
zkouškou);
- do 15. 3. 2016 odevzdání přihlášky 
do denní formy vzdělávání řediteli 
střední školy;
- 22. až 30. 4. 2016 přijímací zkoušky 
do 1. ročníku střední školy a víceletých 
gymnázií.
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K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělává-
ní na střední škole je zaveden zápisový 
lístek, který si žák vyzvedne u paní zá-
stupkyně Jitky Kopáčové. Více informací 
získáte u výchovné poradkyně školy 
Mgr. Evy Hilčerové a na webu školy 
a MŠMT (vzory tiskopisů na http://www.
msmt.cz/vzdelavani/stredni-skolstvi/
nove-formulare-prihlasek-vzory).

Tradiční akce
Z TRADIČNÍCH ŠKOLNÍCH AKCÍ 
VYBÍRÁME
• První školní den – „deváťáci“ vítají 
„prvňáčky“: 1. září 2015
• Adaptační výjezdy – 6. ročník: 
7. až 11. září 2015; 1. ročník: 
29. září – 3. říjen 2015
• Jazykový projekt Halloween
• Vánoční trhy: 3. prosince 2015
• Mikulášský den: 4. prosince 2015
• Projekt Edison – jazykový a multikul-
turní projekt s rodilými mluvčími v týdnu 
od 7. prosince 2016
• Vánoční zpívání: 
16. a 17. prosince 2015
• Dny třídy: 18. prosince 2015, 
28. ledna 2016 a 28. června 2016
• Třídní oslavy Vánoc
• Zápis do 1. tříd: 20. a 21. ledna 2016
• Lyžařské kurzy a tábory v Čechách - 
tábor a rodinná rekreace 
LVZ pro žáky sedmých tříd Poniklá 
(7.- 12. února 2016)

LVZ pro žáky pátých tříd Paseky 
(14. - 19. února 2016)
O jarních prázdninách pořádáme 
2 výjezdy. Jeden bude v Čechách, druhý 
v zahraničí (28. února – 5. března 2016)
Výběrový zimní ozdravný a lyžařský pobyt 
pro žáky prvních až třetích tříd na 
Moravské boudě v Krkonoších 
(13. – 18. března 2016)
• TEREZČIN MERMORIÁL – fl orbalový 
maraton – 27. ledna 2016
• Masopust školní družiny: konec zimy
• Společenský večer pro všechny 
dospěláky, kteří mají rádi ZŠ Kunratice 
a prima zábavu: 11. března 2016
• Věneček tanečních kurzů – 18. března 
2016
• Vítání jara 19. března 2016
• Literární kavárna - autorské čtení 
žákovských prací jaro 2016
• Kunratická jahůdka a kunratická 
jahoda – poetické setkání jaro 2016
• Celoškolní projekt Den Země: I. stupeň 
20. a 21. dubna 2016, II. stupeň 
22. dubna 2016
• Otvírání studánek: 17. dubna 2016
• Ples „deváťáků“ – 13. května 2016 
po ukončení tanečních kurzů 
• Poznávací a jazykový zájezd 
do Velké Británie – jaro 2016
• OFTOP - Florbalový turnaj škol o cenu 
starostky MČ Praha Kunratice a ředitele 
školy: jaro 2016
• Oborové dny žáků II. stupně: vyhlášení 
OD - 17. září 2015, zapisování do OD - 

23. září 2015, 1. konzultace a setkání 
skupin OD 25. září 2015, I. zážitkový OD 
– 14. říjen 2015, 2. konzultace /závazné 
zadání témat oborových prací/ - 
27. listopadu 2015, II. zážitkový OD - 
10. prosinec 2015, 3. konzultace - 
5. února 2016, 4. konzultace - 1. dubna 
2016, III. zážitkový OD - 5. duben 2016, 
sestavování oborových prací – 28. 
a 29. dubna 2016, prezentace 
OD 27. května 2016 
Projektové dny pro žáky I. stupně: 
14. říjen 2015, 10. prosinec 2015, 
5. duben 2016 a v termínu Dne Země 
(20. a 21. dubna 2016)
• Den dětí: 1. červen 2016
• Obhajoby projektových bakalářských 
prací žáků pátých tříd: 8. června 2016
• Obhajoby oborových magisterských 
prací žáků devátých tříd: 9. června 2016
• Ozdravný pobyt žáků I. stupně a Týden 
sportu, turistiky a objevů pro žáky 
II. stupně od 18. do 28. června 2016 
• Zahradní slavnost se závěrečným 
ohňostrojem: úterý 28. června 2016
• Den školy - ocenění nejlepších žáků: 
27. června 2016
• Poslední zvonění „deváťáků“: 
29. června 2016
• Rozloučení s absolventy školy 
a slavnostní společný oběd se zaměst-
nanci školy: 30. června 2016
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• Vodácko-turistický tábor s hudebním 
programem – ŘEKY a HORY 2016 .
• Příměstský tábor - Kunratické 
„táborničení“ a Florbalový a basketballový 
camp: prázdniny – červenec 2016
• Projekt pro I. stupeň Zdravé zuby
• Projekty ekologické výchovy koordino-
vané školním žákovským 
Ekoparlamentem: celoročně
Minimální preventivní program ve spolu-
práci s o.s. Institut Filia 
• Hrajeme si na školu a Učíme se ve 
škole – adaptační programy pro před-
školáky

Organizace školního roku 2015/2016 
v základních školách, středních ško-
lách, základních uměleckých školách 
a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním 
roce 2015/2016 začne ve všech základ-
ních školách, středních školách, základ-
ních uměleckých školách a konzerva-
tořích v pondělí 1. září 2015. Vyučování 
bude v prvním pololetí ukončeno ve 
čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního 
vyučování ve druhém pololetí bude ukon-
čeno v pátek 30. června 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na 
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny 
v sobotu 19. prosince 2015 a skončí 
v neděli 3. ledna 2016. 
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.

Jednodenní pololetní prázdniny připad-
nou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 
jsou stanoveny od pondělí 29. února 
do pátku 4. března 2016.
Velikonoční prázdniny připadnou 
na čtvrtek 24. března a pátek 
25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 
1. července 2016 do středy 31. srpna 
2016.

Podrobné informace o školních prázdni-
nách naleznete na stránkách MŠMT ČT – 
www.msmt.cz, v KALENDÁRIU na strán-
kách ZŠ Kunratice www.zskunratice.cz 
v sekci ŠKOLA, v žákovských diářích 
a žákovských knížkách.

Středisko volného času (SVČ) při ZŠ 
Kunratice a komunitní programy školy
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU při ZŠ 
Kunratice (SVČ) ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže-DŮM UM 
(DDM-DŮM UM) organizuje pro děti 
z Kunratic a okolí přes 40 kroužků, spo-
lečenské akce, příměstské i pobytové 
tábory pro žáky naší školy i pro zájemce 
ze širokého okolí a dospělé. 
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KROUZ ˇKY
Většina kroužků je již pravidelnou 
součástí tradiční nabídky a bývají zcela 
zaplněny. Jedním z nejatraktivnějších 
je Taneční skupina START98 a kroužek 
malých roztleskávaček CHEERLEADERS, 
které se se svými formacemi stal vel-
kou oporou našeho fl orbalového týmu 
Start98 i našich „baskeťáků“ BK Kunra-
tice, nové členky stále přijímá! Trénuje 
každý pátek odpoledne ve školní aule! 
Výjimečné zážitky čekají i členy 
DIVADELNÍ DÍLNY S LJUBOU, TVOŘIVĚ 
MODELÁŘSKÉ DÍLNY a VÝTVARNÉHO 
ATELIÉRU A MALBY.
Máme však i připraveno několik žhavých 
novinek! Nepřehlédněte kroužek pro 
dívky, které se rády hezky oblékají: MÓD-
NÍ NÁVRHÁŘSTVÍ A STROJOVÉ ŠITÍ. Pro 
všechny, kteří chtějí zvládat neagresivní 
sebeobranu, může docházet lektor 
bojového sportu KRAV MAGA. Dospělí 
milovníci společenského tance si užijí ta-
nečních hodin ve středečních večerních 
TANEČNÍCH KURZECH v taneční škole 
Ing. Jana Černého. 
Slečny, máte-li zájem vyzkoušet si různé 
styly a rytmy moderního tance a přitom 
nemuset být členkou soutěžního týmu, 
vyhledejte kroužek DANCE & FUN. 
Aktuální nabídku kroužků SVČ-DŮM UM 
i externích spolupracovníků, najdete 
v Přiložených souborech na webových 
stránkách školy www.zskunratice.cz 

pod „fi alovou“ záložkou aktivity / Stře-
disko volného času / Kroužky SVČ-DŮM 
UM a na informačních tabulích přímo 
v ZŠ Kunratice na adrese Předškolní 
420/5, Praha 4. Zde najdete i informace 
o přihláškách. 
Budeme se na Vás těšit! 

TÁBORY
Oblíbené jsou příměstské tábory, kte-
ré SVČ pořádá v areálu školy o letních 
prázdninách. Děti od 7 let do 15 let věku 
jsou v péči proškolených vedoucích 
a trenérů. 
SVČ-DŮM UM navíc využívá i táborovou 
základnu Tři Studně na Vysočině. Tento 
areál poskytuje skvělé podmínky pro 
bohatou nabídku táborů, pro víkendové 
a prázdninové akce http://www.dumum.
cz/o-nas-pracoviste-tri-studne. Naše 
škola vyjíždí do tohoto střediska hlavně 
na tábor o jarních prázdninách. 
Děti zde mohou strávit pod vedením 
profesionálních oddílových vedoucích 
týden na lyžích a na běžkách v blízkosti 
lyžařských areálů. Děti bez lyžařského 
vybavení si užijí krásné dny v zimní pří-
rodě v péči nelyžujících vedoucích. 
Další lyžařský tábor se jako každý rok 
uskuteční v zahraničí. Střídáme 
Slovinsko, Rakousko a Slovensko. 
Kam to bude tento rok? 

OTEVR ˇENÉ AKCE - DÍLNY
Tradičně otevíráme nepravidelné nedělní 
odpolední dílny pro rodiče s dětmi! Prv-
ní dílnu v tomto školním roce otevřeme 
poslední listopadovou neděli výrobou 
adventních věnců. Další následující 
termíny budou zveřejňovány průběžně. 
Rezervace míst nutná do středy před 
každou akcí na adrese: 
linhova@dumum.cz, fackova@dumum.cz 
nebo renata.linhova@zskunratice.cz. 
Veškeré informace o činnosti Střediska 
volného času Vám podá vedoucí SVČ 
paní Renata Linhová nebo paní Alena 
Fáčková (DDM-Dům Um) v kanceláři SVČ 
na telefonu 261 097 277, na mobilu 
725 506 216 nebo 777 721 745, na adrese 
renata.linhova@zskunratice.cz, linhova@
dumum.cz nebo fackova@dumum.cz.

 
Florbalový oddíl FBC Start98 
Působí při ZŠ Kunratice devátým rokem 
pod vedením Jiřího Szebinovského a zku-
šených licencovaných trenérů. Zaujímá 
přední místo ve výchově dětí a fl orbalové 
mládeže na Praze 4 a patří mezi jeden 
z nejúspěšnějších fl orbalových oddílů 
v Praze v kategoriích: přípravka, elévové, 
elévky, mladší žáci, mladší žákyně, starší 
žáci, dorostenci a junioři. Děti z prvních 
tříd mají možnost se připravovat na vstup 
do oddílu v kroužku SVČ-DŮM UM: 
FLORBAL A SPORTOVNÍ HRY.26



27



Družstvo mužů stojí na předních příč-
kách celostátní první ligy a je velice 
blízko postupu do extraligy. V minulé 
hráčské sezóně byl velice úspěšný i tým 
nově založeného družstva žen. 
Oddíl pravidelně pořádá letní a zimní 
soustředění, účastní se domácích 
i mezinárodních turnajů v Čechách 
i v zahraničí.
Kontakty: Jiří Szebinovský, předseda z.s. 
Start98, tel.: 724 543 403, e-mail: jiri.
szebinovsky@zskunratice.cz, sekretář 
klubu Alena Fáčková tel.: 774 110 473 
e-mail: sekretar@start98.cz
Více o oddílu na www.start98.cz

Basketbalový klub BK Kunratice – 
DDM-DŮM UM
V naší škole působí již 5. rokem a velmi 
slibně se rozvíjí basketbalový tým pod 
vedením trenéra Martina Skývy. Pravi-
delně se zúčastňuje soutěží pořádaných 
Českou basketbalovou federací (Pražský 
a středočeský přebor) v kategoriích mlá-
deže.
Tréninky probíhají ve sportovní hale ZŠ 
Kunratice a v dalších blízkých tělocvič-
nách. Pravidelně pořádáme příměstský 
tábor v areálu školy, letní soustředění 
v Čechách, vánoční kemp, účastníme se 

školské ligy Prahy 4, mnoha turnajů 
a sami pravidelně víkendové turnaje 
pořádáme. 
Přijďte se podívat na ukázkové hodiny 
a první zářijové tréninky. Zveme přede-
vším dívky, abychom mohli vybudovat 
dívčí tým, který by školu reprezentoval 
stejně úspěšně, jako chlapecké 
kategorie.
Kontakt: Martin Skýva, tel.: 723 911 231, 
e-mail: martinskyva@centrum.cz. 
Více o klubu na www.zakunratice.cz / 
aktivity / Basketbal.

PRONÁJMY PROSTOR ŠKOLY
Potřebujete zajistit prostory pro semi-
náře, kurzy, školení, schůze? Denně po 
vyučování a po ukončení činnosti krouž-
ků SVČ, ale i o víkendech a školních 
prázdninách, nabízí škola pronájem uče-
ben, tanečního sálu–AULY, školní jídelny, 
případně i chodeb.

Ceny vč. služeb bez DPH 21% :
Učebna .................................100 Kč/hod.
Učebna s interaktivní tabulí ..150 Kč/hod
AULA ....................................400 Kč/hod.
Školní jídelna .......................300 Kč/hod.
Chodba školy ..........................50 Kč/hod.
V době školních prázdnin platí 
smluvní ceny.
S nájmem prostor souvisí sepsání 
nájemní smlouvy. 

O nájmu prostor se můžete informovat 
v kanceláři SVČ u Renaty Linhové, 
tel.: 261 097 277, mobil: 725 506 216, 
e-mail: renata.linhova@zskunratice.cz 
nebo na www.zskunratice.cz / aktivity 
/ Středisko volného času / Komunitní 
programy školy / pronájmy prostor 
školy
 
PRONÁJMY SPORTOVNÍHO AREÁLU
Součástí areálu naší ZŠ je sportovní hala 
a venkovní sportoviště. Prosklená spor-
tovní hala (cca 45x25 m) s kompletním 
vybavením pro kolektivní sporty, venkov-
ní hřiště s umělou trávou (50x31 m), hři-
ště na plážový volejbal, běžecké dráhy, 
doskočiště a tenisový kurt.
Sportovci i návštěvníci se mohou občers-
tvit v příjemném bufetu.
Ceny vč. služeb bez DPH 21% :
Sportovní hala ....................1150 Kč/hod.
Sportovní hala – 
zkrácené hřiště volejbal .......400 Kč/hod.
Venkovní hřiště – 
volejbal / košíková ................350 Kč/hod.
Venkovní hřiště – 
házená, malá kopaná ...........300 Kč/hod.
Venkovní hřiště – 
plážový volejbal ....................250 Kč/hod.
Venkovní hřiště – tenis .........200 Kč/hod.
V době školních prázdnin platí smluvní ceny.
S nájmem prostor souvisí sepsání 
nájemní smlouvy. O nájmu prostor se 
můžete informovat v kanceláři správce 
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haly u pana Jiřího Szebinovského, tel.: 
261 097 261, mobil: 724 543 403, e-mail: 
jiri.szebinovsky@zskunratice.cz nebo na 
www.zskunratice.cz / aktivity / Středis-
ko volného času / Komunitní programy 
školy / pronájmy prostor školy. 

Školní družina – český a anglický 
program, KLUBÍK a Školní klub
Školní družina je přístupná pro žáky prv-
ních až čtvrtých tříd za předpokladu, že 
jsou oba rodiče zaměstnaní a zaplatí 
stanovený poplatek 300,- Kč/měsíc. 
Čtvrťáci jsou již samostatnější, a proto 
pro ně máme oddělení ŠD s názvem 
„KLUBÍK“. V rámci běžného družinového 
režimu má každé oddělení jeden den 
v týdnu program v anglickém jazyce pod 
vedením paní vychovatelky a učitele Aj.
„Ranní družina“ je otevřena od 7:00 
hodin. „Večerní družina“ končí 
v 17:00 hodin. 
Pro žáky od pátých tříd je otevřen Školní 
klub, který je možno navštěvovat po za-
placení registračního poplatku 300,- Kč 
na školní rok. Na všechny žáky se každé 
odpoledne těší vedoucí klubu paní Věra 
Hrušková.

Třídnické hodiny a školní žákovská 
samospráva
Třídnické hodiny jsme zavedli od pátých 
tříd a jsou pravidelně vždy v pátek po-
slední vyučovací hodinu.

Každá třída má svou samosprávu. 
Třídní učitelé využívají podpory školního 
poradenského pracoviště.
Ve škole máme školní Ekoparlament, 
který se podílí na životě školy, komu-
nikuje se třídními samosprávami a s 
redakční radou školního časopisu. Eko-
parlament spolupracuje na ekologickém 
chodu školy s o. s. Tereza, Lesy hl. m. 
Prahy, žáky, pedagogy i s provozními za-
městnanci školy. Ekoparlament pořádá 
různé akce, výjezdní zasedání, má svého 
předsedu, místopředsedy, mluvčí a další 
důležité funkce.

Jak na cizí jazyky? 
Již od prvních tříd začínáme s výukou 
anglického jazyka. V sedmé třídě při-
bývá žákům druhý cizí jazyk – němčina. 
Jazykové vyučování probíhá v menších 
skupinách ve speciálních učebnách pod 
vedením kvalifi kovaných pedagogů. 
Již třetím rokem bude probíhat výuka 
anglického jazyka za účasti rodilých 
mluvčích na pravidelných a předem 
plánovaných hodinách.
Snažíme se žáka od počátku motivovat 
a získávat pro výuku cizích jazyků. 
Na povinné vyučování navazují volitelné 
nabídky, anglické odpoledne ve všech 
odděleních školní družiny, nepovinný 
předmět Konverzace v AJ, výjezdy, 
projekty… 

Ve výuce anglického jazyka využíváme 
podpory projektu „Pomáháme školám 
k úspěchu“ spoluprací s lektory 
Cambridge University Press. 

Školní jídelna je jídelnou otevřenou, 
komunikativní, kontaktní, moderní. 
Školní jídelna je nedílnou součástí školy, 
funguje však samostatně a odborně. 
Díky své otevřenosti a kladnému přístu-
pu ke komunikaci se strávníky, rodiči i 
ostatní veřejností přispívá k jejich spo-
kojenosti. Do budoucna budeme dále 
rozvíjet projekt „Zdravé školní jídelny“, 
jejímž cílem je zvýšení nutriční kvality 
školního stravování. Poskytujeme dietní 
stravování a individuální dietní stravo-
vání. Celkový provoz a chod kuchyně je 
stabilizovaný, veškeré technologie jsou 
maximálně využity. 
Zajišťujeme stravu nejen pro žáky 
a zaměstnance ZŠ Kunratice, ale také 
pro děti ze dvou tříd Mateřské školy 
Kunratice, kterým se připravují též ser-
vírované svačinky. Obědy se odváží pro 
děti a zaměstnance ZŠ V Ladech 
Šeberov, Sportovní MŠ v Kunraticích 
a obyvatele v Domě chráněných bytů 
v Kunraticích. Stravují se u nás senioři 
i cizí strávníci. 
V denní nabídce jsou tři druhy pokr-
mů, pestrá a denně jiná, tzv. vitrína, se 
zeleninovými saláty, ovocem a dalšími 
doplňky stravy. Pitný režim je zajišťován 
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denně šesti druhy nápojů, včetně čisté 
vody např. s krájeným čerstvým citronem 
nebo mátou. 
Naším strávníkem se může stát každý 
po vyřízení všech potřebných formalit. 
Staňte se našimi strávníky, určitě 
si pochutnáte. 
Ceny stravného od 1. 9. 2015: 
žáci 1. – 4. třídy – 7 až 10 let 26,- Kč 
žáci 5. – 9. třídy – 11 až 14 let 29,- Kč 
žáci 15 a více let 31,- Kč 
(do věkových skupin jsou žáci zařazováni 
na dobu školního roku, ve kterém 
dosahují daného věku, tzn. období 
od 1. 9. roku stávajícího 
do 31. 8. roku následujícího) 
důchodci .......................................64,- Kč 
cizí strávníci .................................68,- Kč 
Cena obědů se může, vlivem cen potra-
vin a energií, v průběhu školního roku 
změnit. 

Vedoucí školní jídelny: Marie Polívková
skolnijidelna@zskunratice.cz, 
marie.polivkova@zskunratice.cz
tel.: 261 097 258, mobil: 724 369 890

Pracovnice školní jídelny: linka 259

Milada Durková, vedoucí kuchařka
Kuchařky: Helena Richterová, 
Radka Obermajerová 
a Katarína Dudková
 

Pracovnice provozu: Marie Pevná, 
Michaela Hlaváčová, Hana Klikorková, 
Lenka Hladká a Marta Blažková
 
RECEPCE školy je otevřena veřejnosti 
denně od 7:00 do 17:00 hodin, 
paní recepční Pavlína Buršová, 
tel.: 261 097 250
Pro žáky školy zajišťuje recepce v rám-
ci projektu „Mléko do škol“ a projektu 
„Ovoce a zelenina do škol“ hodnotné 
a chutné svačiny. Prostřednictvím před-
placené kartičky je možné si zakoupit 
mléčné výrobky a další nutričně hodnot-
nou svačinu. Další informace jsou i na 
stránkách projektu www.happysnack.cz. 
Žáci z prvních až pátých tříd budou zdar-
ma 2x v měsíci dostávat do tříd ovoce či 
zeleninu v rámci projektu MŠMT 
„Ovoce a zelenina do škol“. 

Na RECEPCI školy je možno si nechat 
vystavit nebo zaregistrovat vstupní kar-
tičku do „kolárny“ nebo nechat poštu 
a vzkazy pro zaměstnance školy. 
RECEPCE u sportovní haly zajišťuje 
vstup do budovy školy po 17. hodině. 
Tel.: 261 097 251. Vstup do nových šaten 
je povolen výhradně žákům školy.

OBCHŮDEK u sportovní haly nabízí všem 
ve škole základní sortiment. Celý školní 
rok si můžete ve školním obchůdku 
koupit občerstvení a nápoje. 

Snažíme se nabízet žákům zdravé potra-
viny, propagujeme zdravý životní styl. 
V obchůdku se na vás těší 
paní Jana Ullmannová.

POKLADNA ŠKOLY 1. patro  – 
kancelář u 5. tříd 
Personalistka a pokladní ZŠ Petra 
Vejběrová je k dispozici pondělí až čtvr-
tek od 7:30 do 9:00 hodin a od 14:00 
do 15:00 hodin pro rodiče. V případě 
potřeby dle domluvy na telefonu 261 097 
240 nebo mobilním čísle 724 976 994. 

KANCELÁŘ ŠKOLY – podatelna 1. patro 
u kanceláří vedení školy
Paní Pavla Střížová hospodářska školy 
261 097 211, 723 471 727 
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KDO JE KDE?
Telefony: 261 097 + linka
e-maily: jmeno.prijmeni@zskunratice.cz
Ústředna (omluvy dětí): 
u třídních učitelů nebo
v kanceláři školy na tel. 261 097 211, 
Fax: 261 097 222

Abecední seznam dle příjmení:

Vedení školy

Vít Beran, Ing. Bc. ........... 212, 724370813
ředitel školy
Petra Jelínková, Ing. ....... 204, 725043817
ekonomka školy,
Jitka Kopáčová, Mgr. Bc. . 210, 607589060
zástupce ředitele školy
Olga Králová, MgA. Bc. ... 213, 724976990
zástupce ředitele školy
Pavla Střížová ..........................723471727
Hospodářka - kancelář školy - 
211, recepce - 250, fax – 222
Petra Vejběrová, Bc. .......... 40, 724976994
pokladna školy, evidence plateb

Školní poradenské pracoviště

Kateřina Círová, Bc., DiS., 
preventistka, IX.A, ........... 245, 773473464
Olga Drbalová, Mgr., 
speciální pedagožka, logopedka ........ 229
Kateřina Fořtová PhDr., 
psycholožka ..................... 203, 602419315

Eva Hilčerová, Mgr., VI.A, 
výchovná porad., koord. EVVO ............ 241
Simona Křižáková Bc., 
speciální pedagožka .......................... 218
Kostadin Petrov Panushev, 
Mgr. at Mgr. , IX.A ............................... 241
sociální pedagog, učitel

Středisko volného času – 
DŮM UM – Sportovní hala - 
komunitní programy

Alena Fáčková, vedoucí kroužků SVČ 277
Renáta Linhová, vedoucí komunitních 
programů školy ............... 277, 725506216
Jiří Szebinovský, správce sportovního 
areálu školy; START 98 ... 261, 724543403

Učitelé, vychovatelé, asistenti

Mgr. Jana Antošová, 
pěvecký sbor VĚTRNÍK ...............231, 233
Mgr. Eliška Bartůňková, IV.A .............. 217
DiS. Karolína Čiháková....................... 285
Mgr. Zdeňka Dudová, II.D ................... 237
Mgr. Petra Dvořáková, IX.B ................ 245
Mgr. Petra Harenčáková, V.C ............. 218
Mgr. Hana Hartychová, III.B ............... 224
Mgr. Anna Havelková, I.A ................... 237
Mgr. Tereza Doudová, 
studijní centrum školy, VI.A .........223,221
Věra Hrušková, školní klub ..........201,262
Markéta Hůrková, 
párová učitelka ................................... 230

Tea Cholevová, párová učitelka .......... 230
Radek Ivanov, 
ITC koordinátor .................................. 221
607 272 795
Mgr. Eva Jenšíková, II.B ..................... 237
Barbora Kapcová, párová učitelka ..... 230
Mgr. Jana Kerzelová, IX.B .................. 245
Mgr. Jana Kopecká, 
mentorka, II.A ..............................228,237
Michaela Kotrčová, ŠK ................231, 266
Jana Laštovičková, ŠK ................231, 280
Mgr. Martina Macháčková, VIII.B ....... 219
Mgr. Jan Mazůrek, VIII.A .................... 241
Mgr. Věra Nedvědová, VIII.B ............... 219
Mgr. Anežka Nováková, 
pěvecký sbor VĚTRNÍK ...................... 285
Mgr. Markéta Nováková, VIII.A ........... 285
Mgr. Zuzana Olmrová, III.C ................. 237
Mgr. Tereza Olšinová, I.C .................... 237
Bc. Bc. Anna Rambousková, ŠK ........ 231
Mgr. Pavlína Rosická, VII.A ................ 219
Mgr. Lucie Samlerová, VI.B ................ 221
Bc. Helena Jordana Skuhrovcová, 
ŠK – Klubík ..................................202, 205
Mgr. Martin Skýva, VII.B ..................... 260
Mgr. Monika Slancová ........................ 230
Helena Staňková, párová učitelka...... 241
Mgr. Bc. Michal Střítezský, VII.B ........ 285
Mgr. Martin Suchánek, VI.A ............... 219
Mgr. Jakub Svatoš, III.A ...................... 224
Mgr. Marie Šubrtová, V.B ................... 218
Mgr. Karolína Šuranská, IV.C ............. 217
Bc. Linda Tagwerkerová ..............209, 238
Mgr. Jaroslav Trefi l, ŠK ...................... 231
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Radka Turková, ŠK .......................231,232
Jana Ullmannová, ŠK ...................231,236
Olga Vaňková, ŠK ........................231, 238
Mgr. Karin Vašátová, 
párová učitelka ................................... 230
Mgr. Lenka Veisová, I.B ...................... 237
Mgr. Tereza Veselá, II.C ...................... 237
Mgr. Markéta Vokurková, IV.B ............ 217
PhDr. Petra Wernischová .............242,225
Mgr. Ilona Zapletalová, V.A ................. 218
Zoja Zlonická, ŠK ........................231, 234
Jakub Zvěřina, VII.A ........................... 242

Školní jídelna ..................................... 259
Marie Polívková, 
vedoucí školní jídelny ...... 258, 724369890
Katarína Dudková, Milada Durková, 
Lenka Hladká, .................................... 259
Michaela Hlaváčová, Hana Klikorková, 
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ŠKOLA SNU ˚
Těšíme se, že nám pomůžete porovnat naši SOUČASNOU ŠKOLU se ŠKOLOU SNŮ. Vyplněné anketní lístky můžete odevzdat na recepci školy 
do připravené sběrné krabice, nebo zaslat na adresu: „ŠKOLA SNŮ“, ZŠ Kunratice, Předškolní 420/5, 149 00 Praha 4 Kunratice. 

Děkujeme. Vedení ZŠ Kunratice a její žákovský EKOparlament. 
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… že žáci školy  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… při vyučování  .............................................................................................................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… že učitelé, pároví učitelé, vychovatelé a asistenti  ......................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… že o přestávkách  ...................................................................................................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… na mimoškolních aktivitách, sportech a kroužcích  .................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… na pobytových akcích  ........................................................................................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… při projektech  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… že rodiče žáků  .........................................................................................................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… že kunratická radnice  .......................................................................................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… jiné ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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… že žáci školy  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… při vyučování  .............................................................................................................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… že učitelé, pároví učitelé, vychovatelé a asistenti  ......................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… že o přestávkách  ...................................................................................................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… na mimoškolních aktivitách, sportech a kroužcích  .................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… na pobytových akcích  ........................................................................................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… při projektech  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… že rodiče žáků  .........................................................................................................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… že kunratická radnice  .......................................................................................................................................................................................................................................

… ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

… jiné ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

✁

Jsem /správnou variantu prosím zaškrtněte/ 
 rodič současného žáka na I. / II. stupni školy  současný žák na I. / II. stupni školy  absolvent kunratické ZŠ od roku 2007    
 absolvent kunratické školy v letech 1992 až 2006  absolvent kunratické školy v letech 1953 až 1992    
 absolvent kunratické školy v letech 1935 až 1952  pamětník kunratické školy  pedagog z jiné školy    
 současný student VŠ vzdělávající budoucí učitele  návštěvník školy
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