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Děkujeme rodičům našich prvňáčků, druháčků a třeťáčků 
za podporu párové výuky, projektu podporujícího individua-
lizaci výuky. Párová výuka byla na ZŠ Kunratice zahájena 
v roce 2010/2011 jako nástroj profesního rozvoje pedagogů  
s projektem „Pomáháme školám k úspěchu“.

Pro podporu pedagogického řízení školy využíváme Škola 
OnLine - http://portal.skolaonline.cz/, která je interaktivním 
školským informačním systémem, umožňujícím 24 hodin 
denně zpracovávat prostřednictvím sítě Internet potřebné 
školní agendy a data. Na plánovacím papírovém systému 
spolupracujeme s firmou BOBO Blok, s.r.o. - www.bobo.cz.

Jsme rádi za spolupráci s:
AV MEDIA – www.avmedia.cz; Actus Gastro s.r.o. - www.actusgastro.cz; AK-
CENT International House Prague - http://www.akcent.cz; AKORD OT, s.r.o. 
- www.akord-ot.cz; Alena Fáčková; Alena Kopecká; Cambridge University 
Press - www.cambridge.org; CEDU – O.S. Gemini - www.cedu.cz; Dance-
Expert – taneční škola a taneční klub - www.danceexpert.cz; Divadlo v 
parku – Jan Andelt - www. divadlovparku.cz; FOOD STORY Kunratice - www.
foodstory.cz; Jiva Jirák – www.jiva.cz; Josef Melen - http://www.josefmelen.
cz; KB a.s. – www.kb.cz; Kunratická stodola - France Gastronomie, s. r. o. - 
www.kunratickastodola.cz; Květinka Kunratice - www.kvetinka-kunratice.
cz; Lesy hl.m. Prahy - www.lhmp.cz; Martin Prokopius; Martina Konrádová; 
Nakladatelství Fraus, s.r.o. - www.fraus.cz; OXFORD UNIVERSITY PRESS 
- www.elt.oup.com; Pilotmedia s.r.o. - www.pilotmedia.cz; PPF Banka – 
http://www.ppfbanka.cz/; Radek Šubrt – www.radek-subrt.cz; ŘEZNICTVÍ 
UZENÁŘSTVÍ FRANTIŠEK DOLEJŠ - www.reznictvidolejs.cz; SANTAL s.r.o. – 
www.santal.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. 
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Děkujeme 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“ -
www.szu.cz/czzp/projekty/

Našimi nejbližšími partnery jsou:
Projekt „Pomáháme školám k úspě-
chu“ iniciovala a dlouhodobě podporu-
je THE KELLNER FAMILY FOUNDATION,
rodinná nadace manželů 
Kellnerových. 
www.pomahameskolam.cz

DDM Praha 10 – DŮM UM
www.dumum.cz

MŠ Kunratice - www.mskunratice.cz

FBC START98 Praha-Kunratice
www.start98.eu

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

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

• Vysokými školami vzdělávajícími 
budoucí učitele. Jsme fakultní školou 
Univerzity Karlovy, Pedagogické 
fakulty - www.pedf.cuni.cz a Přírodo-
vědecké fakulty www.natur.cuni.cz

• Učitel naživo - http://www.ucitel-
nazivo.cz/ je laboratoří vzdělávání 
učitelů-průvodců. Projekt považuje 
vzdělávání a potažmo učitele za klíč 
k úspěšné budoucnosti.

Pedagogický rozvoj školy je také pod-
pořen z prostředků Evropského soci-

álního fondu - www.esfcr.cz, rozpočtu 
MŠMT ČR a hlavního města Prahy.

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

Spolupracujeme s MŠMT - www.msmt.
cz a národními agenturami NIDV - 
Národní institut pro další vzdělávání 
- www.nidv.cz

NUV - Národní ústav pro vzdělávání, 
školsképoradenské zařízení a zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků – www.nuv.cz a NAEP - Ná-
rodní agentura pro evropské vzdělávací 
programy – www.naep.cz.

Rozvoj školy také podporují: MICRO-
SOFT - www.microsoft.cz projektem 
Vzděláváme pro budoucnost a Nadace 
partnerství - www.nadacepartnerstvi.
cz podporou projektu. Využití části 
školní zahrady k environmentální
výchově a k podpoře množství a různo-
rodosti hmyzu a drobných živočichů na 
školní zahradě.



4

SNAŽÍME SE NAPLŇOVAT VIZI: 
 „Každé dítě se učí naplno a s radostí.“
Každý rodič si přeje pro svoje děti jen to 
nejlepší. Přibývá těch, kteří vědí, že do 
kategorie nejlepší patří kvalitní vzdělání.

Naše vize
Představte si základní školu, ve které 
se každé dítě učí naplno a s radostí. 
Školu, ve které žáci i učitelé zažívají úspěch 
a mají chuť se stále zlepšovat. Školu, 
do které rádi posíláte své děti nebo vnou-
čata a do které byste sami rádi chodili. Vizí 
projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ 
je, že se k tomuto ideálu může přibližovat 
každá základní škola v České republice, 
tedy i naše škola Základní škola Kunratice.

S podporou projektu „Pomáháme školám 
k úspěchu“, který iniciovala a dlouhodobě 
podporuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATI-
ON, rodinná nadace manželů Kellnerových, 
rozvíjíme u všech našich žáků čtenářskou, 
badatelskou a matematickou gramotnost 
a promýšlíme, jak pracovat s informacemi.
Vycházíme z myšlenek Johna Hattieho, He-
len Stapylton Timperley a Hany Košťálové, 
kteří se shodují na tom, že některé vyučo-
vací postupy jsou bezesporu účinnější než 
jiné, ale žádný nemůže garantovat úspěch. 
Podstatné je, jak učitel vyučuje. Tvrdí, že 
pokud vůbec existuje nějaký obecný princip 
dobré praxe, pak snad ten, že výuka musí 

reagovat na konkrétní potřeby těch dětí, 
které učitel právě vyučuje. Naším cílem je 
změnit vzdělávací strategie tak, aby vedly 
k trvalému zlepšení výsledků žáků, a to 
v celé škále různých typů výsledků.

NAŠE PŘESVĚDČENÍ:
„Dítě chodí do školy proto, aby se tam 
učilo.“

„Každé dítě si zaslouží vynikajícího učite-
le, a to ne náhodou, ale cíleně.“ 

- Škola může změnit osud dítěte. Platí 
to zejména o dětech z nepodnětného 
prostředí. 
- Každé dítě se může učit. Nejlepší vzdělá-
vací systémy se přímo zaměřují na úspěch 
každého dítěte a stanovují vysoká očeká-
vání pro každého žáka. 
- Jedinou cestou, jak zlepšit vzdělávací vý-
sledky, je zlepšit výuku, tedy práci učitele. 
- Zvyšovat výkon nejslabších žáků ne-
znamená poškozovat ty nejlepší žáky, 
pokud zlepšování výkonu dětí dosahujeme 
tím, že se zlepšuje učitelův výkon. Dobrý 
učitel prospívá jak žákům slabým, tak těm 
nejlepším. 
- Nejlepších vzdělávacích výsledků u žáků 
dosahují ti učitelé, kteří neustále vyhodno-
cují svůj dopad na učení dětí a podle toho, 
co zjišťují, proměňují svou další výuku, aby 
svůj dopad zvýšili. 

- Vedení škol je po učiteli druhým nejsil-
nějším faktorem ovlivňujícím vzdělávací 
výsledky žáků. 
- V dobré škole se neustále učí jak žáci, tak 
dospělí. Aby se mohli skutečně učit, musí 
ve škole panovat kultura, v níž se lidé učit 
skutečně mohou, protože cítí bezpodmí-
nečný respekt a neobávají se vstupovat do 
rizik, která jsou s učením spojena. 
- Učitelé ve špičkových systémech se učí 
od sebe navzájem při společném pláno-
vání, párové výuce a společné reflexi; při 
sdílení svých zkušeností a společném 
hledání řešení výukových problémů uvnitř 
školy i mezi školami a s dopomocí experta 
či kritického přítele.
- Kvalitní učitelé jsou odpovědní za svou 
přípravu na výuku, vedení vlastní výuky  
a vytváření podmínek pro učení dětí. Dítě je 
zodpovědné za své učení, aktivní zapojení 
a přípravu na něj.

Zdroj: ČTE KAŽDÝ ŽÁK, ČTE CELÁ ŠKOLA 
- 2. díl - Společně se učíme od dětí jak lépe 
vyučovat. Hana Košťálová a čtenářský tým PŠÚ. 
Příručka pro čtenářské školy a další kolegy, 2. díl, 
srpen 2018 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE
Předškolní 420/5
148 00 Praha 4 - Kunratice

Jsme
Fakultní škola, Univerzity Karlovy  
v Praze, Pedagogické fakulty a part-
nerská škola projektu Klinická škola
Fakultní škola, Univerzity Karlovy 
 
v Praze, Přírodovědecké fakulty
Pilotní škola projektu „Pomáháme 
školám k úspěchu“

Zařazeni v síti programu SZU Praha 
Škola podporující zdraví, jsme drži-
telem titulu EKOŠKOLA a zapojeni do 
programu GLOBE

Tréninková škola programu Učitel 
naživo

Mgr. Ing. Vít Beran - ŘEDITEL ŠKOLY
261 097 212, 724 370 813
vit.beran@zskunratice.cz

ZÁSTUPCI ŘEDITELE ŠKOLY
Mgr. Bc. Jitka Kopáčová
MgA. Bc. Olga Králová
Mgr. Bc. Michal Střítezský

Kontakt
Tel: 261 097 211
Školní jídelna: 261 097 258
ID schránky: isc7trm

Právnická osoba (ředitelství) 
600037461

Zřizovatel
MČ Praha Kunratice

Fakturační údaje
Základní škola Kunratice, Praha 4, 
Předškolní 420/5, 148 00
IČO: 62931377
DIČ: CZ62931377

Účet: PPF banka a.s.
 
č.ú.: 2016970000/6000

Právní forma
příspěvková organizace
Autobusové spojení

Zastávky
U Tří svatých, Kunratická škola

BUS
165, 193, 606, 332, 335, 337

ZŠ K
unratice
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PROJEKTY A ESF
Jako škola jsme zapojeni do projektů fi-
nancovaných z prostředků hlavního města 
Prahy, MŠMT a ESF. Sami se snažíme  
o podávání vlastních projektů. Jsme řešiteli 
rozvojových projektů vyhlašovaných MŠMT 
a MHMP zaměřených na vzdělávání učitelů, 
multikulturní výchovu, práci s žáky OMJ, 
prevenci asociálních jevů atd. Ve škole 
máme školní poradenské pracoviště.
 
CENTRUM ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
 Jako součást výuky mají žáci možnost 
využít ke svému studiu, plnění domácích 
úkolů, k získání informací z knih a internetu 
zázemí Centra čtenářské gramotnosti  
a knihovny. Centrum čtenářské gramot-
nosti bylo vybudováno v rámci projektu 
OPPPR „Zajištění vybavenosti školy pro 
rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků na 
ZŠ Kunratice II“ a jeho posláním je roz-
víjet čtenářskou gramotnost žáků školy. 
Je vybaveno knihovnou s tituly různých 
žánrů, sedacími vaky pro pohodlnou četbu 
nebo počítači pro práci s digitálními zdroji. 
Centrum slouží k podpoře výukových aktivit 
zaměřených na čtenářství. Primárně je vy-
užíváno k realizaci čtenářských dílen jako 
součást výuky jazyků. V dalších předmě-
tech je využíváno k rozvoji čtenářství napříč 
obory, například formou práce s písem-
nými či audiovizuálními prameny, ať již 
tištěnými, či online. Kromě toho centrum 

žákům slouží k samostudiu žáků, zejména 
k výběru a četbě knih a práce se zdroji při 
vyhotovování úkolů do výuky – to vše pod 
vedením odborného pracovníka centra.
Tomáš Titěra

IT TECHNIK
pan Radek Ivanov, je připraven Vám pomo-
ci, informujte se u něj, nebo si  
s ním domluvte schůzku (radek.ivanov@
zskunratice.cz nebo 267 097 221). Náš 
IT sídlí  v kanceláři ve 2. patře historické 
budovy vedle školní knihovny. Žáci mohou 
osobně navštívit kancelář IT  o velké pře-
stávce od 9:40 do 10:00 hodin.
Radek Ivanov – IT technik

ŠKOLNÍ JÍDELNA 
Školní jídelna připravuje pokrmy podle 
obecných pravidel pro stravování dětí
a mládeže. Řídí se Vyhláškou č. 107/2005 
Sb., O školním stravování, ve znění poslední 
úpravy vyhláškou č. 210/2017 Sb., s účin-
ností od 1. 9. 2017. Nabízí našim strávníkům 
pestrou, nutričně vyváženou a chutnou 
stravu, v souladu s obecně zažitými zvyky 
a požadavky strávníků. Spolupracuje se 
stravovací komisí, složenou ze zástupců 
školské rady MČ, rodičů a pracovníků školy. 
Ke skladbě jídel se každý měsíc vyjadřuje 
také žákovský stravovací výbor.
Ve spolupráci s nutriční terapeutkou 
poskytuje dietní stravování a individuální 

dietní stravování. Jejími strávníky jsou žáci 
a zaměstnanci ZŠ Kunratice, senioři, cizí 
strávníci, soukromé subjekty, ale 
i děti z místní MŠ, kterým připravuje též 
servírované svačinky.
V denní nabídce jsou dva nebo tři druhy 
pokrmů, pestrá, tvz. vitrína, se zeleninový-
mi saláty, ovocem a dalšími doplňky stravy. 
Pitný režim zajišťuje šesti druhy nápojů, 
včetně čisté vody.
ŠJ ZŠ Kunratice si přeje spokojené strávní-
ky www.zskunratice.cz/skola/skolni-jidelna
Marie Polívková – vedoucí školní jídelny

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ  
ZŠ KUNRATICE
Objem školně psychologické práce na ZŠ 
Kunratice a široký záběr péče o jednotlivé 
žáky zajišťuje tým ŠPP  personálně zajištěn 
školním psychologem, dvěma speciál-
ními pedagogy, výchovným poradcem 
a metodikem prevence. Poskytují odbornou 
péči žákům, poradenské služby zákonným 
zástupcům i metodickou podporu týmu 
pedagogů, vychovatelů a asistentů.

Portfolio služeb poskytovaných Školním 
poradenským pracovištěm ZŠ Kunratice:
- Včasná detekce dětí se speciálními vzdě-
lávacími potřebami a následná individuální 
péče.
- Úzká spolupráce se spádovou MŠ, která 
zahrnuje především hloubkový screening 
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školní zralosti předškoláků realizovaný 
ŠPP a návazný program pro předškoláky 
s částečnými percepčními nezralostmi 
realizovaný pracovníky ŠPP před nástupem 
dětí do 1. ročníku ZŠ. 
- Screening rizik rozvoje vzniku specific-
kých poruch učení u žáků 1. ročníku  
- Péče o žáky se SVP ve vyšším stupni 
podpory 
- Metodická podpora školního psycho-
loga třídním učitelům při práci s třídními 
kolektivy 
- Metodická podpora školního psychologa 
pedagogům formou seminářů, dílen, indivi-
duálních konzultací 
- Skupinová práce se žáky v rámci třídnic-
kých hodin 
- Včasný záchyt a rozvoj nadaných dětí
- Kariérové poradenství pro žáky 
5. a 9. tříd 
- Vyhodnocování potřeb žáků ohrožených 
projevy rizikového chování
- Poradenské služby školního psychologa 
pro zákonné zástupce a žáky 
- Poskytování krizové intervence žákům 
v obzvláště náročných životních situacích
Kateřina Fořtová - školní psycholog

GLOBE
Od roku 2010 je naše škola zapojena do 
mezinárodního programu GLOBE v němž se 
žáci věnují nejen pozorování a zkoumání 
životního prostředí, ale i možnostem péče 

o něj. Na prvním stupni se žáci čtvrtého 
a pátého ročníku zaměřili na sledování 
biodiverzity v okolí školy. Založili vlastními 
silami školní badatelskou zahradu. Sledují 
ekohygienu ve třídách. Porovnávají kvalitu 
vzduchu ve třídách (nasycenost CO2)  
v závislosti na ročním období a umístění 
třídy. Druhostupňoví Gloubáci se již druhým 
rokem ve spolupráci s žáky ZŠ Žacléř a ZŠ 
Mánesova Otrokovice zabývají problema-
tikou sucha. Zkoumají schopnosti půdy 
vsakovat a zadržovat vodu v souvislos-
ti  s vegetačním pokryvem a využitím ploch 
na našem školním pozemku. Zaměřují se 
na vlivy sucha v širším okolí školy, zejména 
v lesních porostech. Kromě terénního vý-
zkumu zpracovávají satelitní snímky a spo-
lupracují s odborníky. Výsledky své práce 
pak každoročně prezentují na studentské 
konferenci GLOBE Games.
Jan Mazurek - vedoucí programu GLOBE
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PRAVIDLA

Dělej vše proto, aby tě učení bavilo, aby 
ses učil naplno a do školy chodil s rados-
tí. I ty se chceš cítit dobře.

Prosím, dodržuj základní 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 
nechceš, aby bylo činěno tobě, nebo vadí 
jiným!
Nenič - každou věc, která Ti posloužila, 
mohou využít i druzí. 
Netrap se - všechny dveře jsou zde otevře-
né, proto se přijď podělit 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 
dotváří prostředí, ve kterém všichni žije-
me, tudíž se snaž vyvarovat se používání 
nevhodných slov ve své řeči.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUNRATICE

Tato část školního řádu stanovuje práva  
a povinnosti žáků a jejich zákonných 
zástupců, dále pak opatření k zajištění 
bezpečnosti ve škole a práva a povinnosti 
učitelů a dalších zaměstnanců školy. Další 
součástí školního řádu jsou pravidla pro 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
a pravidla pro provoz a vnitřní režim školy.

Práva žáků
Využívej nabízené školní učebnice a vy-
bavení školy, další materiály, které obdržíš 
od učitele a zařadíš do portfolia;  
k dispozici je ti i knihovna a studijní cent-
rum. Informuj se o průběhu svého vzdělá-
vání – hodnocení je dostupné tobě i tvým 
zákonným zástupcům na skolaonline.cz, 
učitele můžeš navštěvovat v době jejich 
konzultačních hodin.

Seznam se s kritérii hodnocení, která se 
dozvíš od učitele na začátku školního roku; 
V případě problémů se obrať na pracov-
níky školního poradenského pracoviště – 
speciálního pedagoga, školní psycholožku, 
výchovné poradce, případně na třídního 
učitele či jeho zástupce. Svým chováním 
ve spolupráci s učiteli podporuj udržení 
bezpečného prostředí ve škole. 

Aktivně se zapoj do práce a fungování 
třídní samosprávy a školního parlamen-
tu. Jejich prostřednictvím se můžeš s růz-
nými záležitostmi obracet na učitele  
a vedení školy.

Stravuj se a odpočívej – k dispozici jsou 
ti školní jídelna, školní klub a kroužky 
Střediska volného času při ZŠ Kunratice, 
s písemným souhlasem rodičů a na jejich 
zodpovědnost můžeš samostatně navště-
vovat venkovní areál školy.

Povinnosti žáků 
Včasným příchodem a připraveností na 
výuku podpoříš její plynulý průběh – škola 
je ti otevřená 20 minut před tvojí první 
vyučovací hodinou, pět minut před zvo-
něním jsi na svém místě a s připravenými 
pomůckami. Školní knížka a žákovský diář 
jsou Tvým dokladem, kterým se na vyzvání 
prokazuješ, a slouží Ti jako nástroje pro 
zapsání informací, pro evidenci a plánování 
akcí a úkolů.

K zachování bezpečného pohybu ve škole 
pomůžeš dodržováním řádů odborných 
učeben, na začátku školního roku jsi s nimi 
seznámen. 

Jsi zodpovědný za své chování a jednání – 
řídíš se pokyny pedagogických pracovníků, 
chováš se k ostatním ohleduplně  
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a slušně, nikomu slovně ani fyzicky neubli-
žuješ (ohrožování jeho zdraví, pomlouvání, 
zesměšňování nebo jiné snižování jeho 
důstojnosti).

Svou školu důstojně reprezentuješ při 
různých akcích. 

I ti přispíváš k ochraně školy! 
= K projevům vandalismu, brutality, 
rasismu, kriminality, šikany či kyberšikany 
se stavíš jasným zamítavým postojem - 
pedagogického pracovníka školy informu-
ješ o uvedených nežádoucích projevech; 
úmyslně nepoškozuješ majetek a vybavení 
školy; škody způsobené na majetku  
a vybavení školy, zdravotní obtíže či úraz 
nahlásíš neodkladně učiteli, na recepci či 
v kanceláři školy; po škole se pohybuješ 
v bezpečné a hygienicky vhodné obuvi, 
kterou si přezouváš v šatně; prostřednic-
tvím písemné žádosti informuješ třídního 
učitele či jeho zástupce o svém dřívějším 
odchodu ze školy, žádost podepsanou 
zákonným zástupcem a potvrzenou učite-
lem předej na recepci školy - viz formulář 
„Žádost o uvolnění  v průběhu vyučování“ 
(pokud třídní učitel ani jeho zástupce není 
ve škole, informuj učitele vyučovaného 
předmětu nebo vedení školy); v případě 
absence je v tvém vlastním zájmu, aby sis  
zjistil a doplnil zameškané učivo.

Opatření k zajištění bezpečnosti ve škole, 
školním areálu a na školních akcích v pro-
storách školy, školní jídelny a sportovního 
areálu se řídíš jejich řádem a pokyny jejich 
pracovníků – je zakázáno: 
- propagovat, vnášet, užívat či distribuovat 
tabákové výrobky, elektronické cigarety, 
alkohol, omamné a psychotropní látky; 
porušení tohoto bodu je školou hlášeno na 
OSPOD;

- nosit do školy či v ní používat nebezpečné 
předměty (nože, zbraně, výbušiny, pyro-
techniku);

 - jakýmkoli způsobem manipulovat  
s elektrickými spotřebiči či elektroinstalací, 
otvírat okna či manipulovat se žaluziemi 
bez souhlasu učitele;

- navádět spolužáky k porušování školního 
řádu.

Pravidla pro používání elektronických za-
řízení ve škole, školním areálu, ve školní 
jídelně a na školních akcích:
- Školní počítač používej dle pokynů učitele 
ve vybraných předmětech, bez vyzvání 
neměň jeho nastavení či funkce;

 - školní počítače používej pouze ke studijním 
účelům; chraň počítač před poškozením, po 
skončení práce ho ukliď dle pokynů učitele;

- vlastní mobilní elektronická zařízení (pře-
nosný reproduktor, tablet, MP3 přehrávač 
atd.) přinesená do školy můžeš používat 
pouze ve vyučovací hodině na pokyn  
a s vědomím učitele;

- na školní akce si s sebou bereš a používáš 
tam pouze vybraná elektronická zařízení 
dle pokynů vedoucího akce; 

- svůj mobilní telefon máš vypnutý  
a uschovaný v tašce či uzamčený ve skřín-
ce; v případě porušení tohoto pravidla bude 
tvůj přestupek zapsán do školní knížky  
a telefon bude po dobu vyučování uscho-
ván v kanceláři školy; při opakovaném 
porušení pravidla nepoužívání mobilního 
telefonu ve škole bude do školy pozván tvůj 
zákonný zástupce.

Práva a povinnosti zákonných zástupců 
žáka (ZZŽ)
- ZZŽ zajistí žákovu řádnou a pravidelnou 
docházku do školy.

- V případě nepřítomnosti žáka ZZŽ do 24 
hodin informuje školu o důvodu nepřítom-
nosti; ihned po návratu žáka do školy je ZZŽ 
povinen absenci omluvit do školní knížky.

 - O uvolnění žáka v průběhu vyučování 
žádá ZZŽ prostřednictvím formuláře „Žá-
dost o uvolnění žáka v průběhu vyučování“.



14

- O krátkodobém (1-2 dny) uvolnění žáka  
z výuky informuje ZZŽ prokazatelně (pí-
semně) třídního učitele, o dlouhodobém  
(3 dny a víc) uvolnění žáka z výuky žádá 
ZZŽ na doporučení třídního učitele vedení 
školy, a to prostřednictvím formuláře „Žá-
dost o uvolnění z vyučování“.

- ZZŽ se na vyzvání třídního učitele či 
vedení školy osobně zúčastní projednání 
závažných otázek týkajících se vzdělávání 
žáka.

- ZZŽ neprodleně informuje školu o změně 
zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 
žáka nebo jiných závažných skutečnos-
tech, které by mohly mít vliv na průběh 
vzdělávání.

- ZZŽ uhradí či zajistí na vlastní náklady 
opravu poškozeného majetku školy, pokud 
škodu způsobilo jeho dítě.

- ZZŽ se může pravidelně seznámit  
s hodnocením žáka prostřednictvím účtu 
skolaonline.cz, návštěvou třídních schůzek 
a konzultací.

Práva a povinnosti učitelů a dalších za-
městnanců školy, kteří jsou povinni:
- Zásadně dodržovat partnerský vztah  
k žákům a k jejich rodičům;

- respektovat Úmluvu o právech dítěte dbát 
a dodržovat zásady bezpečnosti práce, 
požární a civilní ochrany; před akcemi vy-
žadujícími poučení žáků vždy toto prokaza-
telným způsobem provést;

- při hodnocení a klasifikaci žáků se řídit 
vnitřní normou: Pravidla pro hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků v souladu se 
Školním vzdělávacím programem pro 
základní vzdělávání „KUK“;

- dodržovat pracovní povinnosti a pracovní 
náplně pedagogických a nepedagogických 
pracovníků školy; 

- dodržovat plán školy a akce své i žáků 
cestou vedení školy zanést do plánu školy 
minimálně 14 dní předem;

- být informován o veškerém dění ve škole 
a tohoto dění se účastnit; 

- vyjádřit své názory ke všem problémům 
ve škole.

Více informací o škole získáte na interne-
tových stránkách www.zskunratice.cz

Kvalitní učitelé jsou odpovědní za svou 
přípravu na výuku, vedení vlastní výuky  
a vytváření podmínek pro učení dětí. 
Dítě je zodpovědné za své učení, aktivní 
zapojení a přípravu na něj.
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Časový rozvrh vyučovacích hodin:

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 16:25 – 17:10 hodin
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rodiče

zskunratice.cz/rodice
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SPOLEK PATRON – spolupráce s rodiči 

ZŠ Kunratice úzce spolupracuje s rodiči, kteří mají svou „rodičov-
skou“ organizaci - spolek Patron. Existuje zcela nezávisle na škole 
a jeho hlavním smyslem je spolupráce se školou. Zprostředkovává 
přenos informací mezi školou, rodiči a dětmi. Zároveň připravuje 
a pořádá kulturní akce a komunitní programy, jako je recitační 
soutěž Kunratická Jahůdka nebo Zahradní slavnost. Zajišťuje ceny 
do nejrůznějších školních soutěží, či na mikulášský program  
a podporuje školní projekty připravované dětmi pro děti. Pro rodiče 
a pedagogy spolek Patron pořádá Rodičovské kavárny na témata 
týkající se výuky ve škole či výchovy dětí. Spolek rovněž pomáhá 
s unikátním projektem Párová výuka, iniciovaným rodiči. Jeho 
smyslem je zajistit více prostoru pro vyšší míru individualizace 
v hodinách, aby učení bylo efektivnější a bylo tak zaměřeno na 
rozdílné potřeby dětí. Hodiny párového vyučování jsou pro děti 
pestřejší, intenzivnější a více je baví. https://www.zskunratice.cz/
rodice/patron-spolek-rodicu
Lydie Mazurová, předsedkyně výkonného výboru 
+ Veronika Doležilová, člen výkonného výboru
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Vážení rodiče,

kunratická radnice velice úzce spolupracu-
je jak se Základní školou Kunratice  
a Mateřskou školou Kunratice, tak i se vše-
mi místními organizacemi či soukromými 
školami a školkami. Na školní rok 2019/2020 
tak pro Vás jak naše základní škola, tak 
kunratická radnice připravili mnoho zajíma-
vých mimoškolních aktivit. Sledujte proto 
webové stránky školy i radnice a Kunratický 
zpravodaj, kde se o všech akcích s předsti-
hem dozvíte.
Přeji Vám a Vašim dětem, aby školní rok 
2019/2020 proběhl bez problémů. Přeji 
Vám, aby se Vám vše dařilo, a aby Vaše děti 
prožily ve škole mnoho dobrého a odnesly 
si na ni jenom pěkné vzpomínky.
Ing. Lenka Alinčová
starostka Mč Praha-Kunratice
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učitelé

zskunratice.cz/ucitele



22

Motto:
„NAJDI SVŮJ ÚKOL, PŘEVEZMI ZA NĚJ 
ZODPOVĚDNOST A PŘIJĎ NÁS PŘESVĚD-
ČIT, JAK DOBŘE JSI HO VYKONAL.“

STAVÍME NOVÝ DŮM ... 
Od školního roku 2017/2018 postupně zavá-
díme nový školní vzdělávací program, který 
zatím pracovně nese název: Stavíme nový 
dům….
Filosofie projektu Stavíme nový dům …, 
vychází z vize projektu „Pomáháme školám 
k úspěchu“: „Každý žák se učí naplno a 
s radostí.“, a také z měnící se doby a z 
potřeb dětí. Při přípravě školního vzdělá-
vacího programu hledáme odpověď na to, 
co budou naši žáci potřebovat, až budou 
dospělí? Předpokládáme, že to, co je ve 
škole organizováno (tedy nejen v přímé 
výuce), probíhá tak, že každý žák bude 
nacházet svou příležitost k seberealizaci, 
bude nacházet podporu jak od spolužáků, 
tak od svých učitelů a také rodičů ... učení 
jej bude bavit. Projekt je zajištěn maximální 
spoluprací týmu učitelů. Na nich je velká 
plánovací a realizační odpovědnost.
V prvních třídách se týká zejména časové-
ho rozvržení vyučování a času na relaxaci. 
Na celém prvním stupni se odrazí ve větší 
spolupráci učitelů při párové výuce nebo 
organizaci projektů. Na druhém stupni 
se týká nyní především organizace výuky 
ve dvou dnech školního týdne. V jednom 

dni mohou učitelé propojovat Český jazyk, 
Dějepis, Výchovu k občanství a zdraví 
a Výtvarnou výchovu. V druhém dni jiná 
skupina učitelů, kteří podobně jako jejich 
kolegové v prvním dni, v tento den učí pou-
ze v jednou ročníku propojují Matematiku, 
Přírodopis, Zeměpis a Fyziku a osmáci  
a deváťáci i Chemii. Odpovědnost za plá-
nování a propojování výuky mají učitelé, 
kteří v ročníku zajišťují výuku vyjmenova-
ných předmětů. 

Při tvorbě nového Školního vzdělávacího 
programu nám pomáhá i naše již dese-
tiletá spolupráce se školami zapojenými 
v projektu „Pomáháme školám k úspěchu“. 
ZŠ Kunratice se jako jedna z prvních škol 
v září 2010 zapojila do projektu a stala se 
Centrem pedagogické inspirace vzděláva-
cího projektu nadace THE KELLNER FAMILY 
FOUNDATIONU „Pomáháme školám k úspě-
chu“. Díky tomuto programu systematicky 
rozvíjíme naše pedagogické dovednosti 
a učíme se porozumět tomu, jaký dopad 
má naše výuka na učení našich žáků. Na 
důkazech jejich učení rozpoznáváme nejen 
jak kvalitní cíle učení vzhledem k jejich 
vzdělávacím potřebám si plánujeme, ale  
i to, jestli cílů učení bylo dosaženo … zda se 
žáci učili a dostali do plánovaného cíle.

Cíleně se věnujeme všem gramotnostem, 
které propojujeme s klíčovými kompeten-

cemi a vhodným obsahem učiva. Dokla-
dem jsou inovační a evaluační zprávy námi 
vytvořeného „Projekt pedagogického roz-
voje školy“, spolupráce v „pedagogických 
hnízdech“ a cílený rozvoj každého z nás, 
který plánujeme v „Plánu osobního peda-
gogického rozvoje“. Naše škola je velmi 
vyhledávána jak fakultami vzdělávajícími 
budoucí učitele, tak novými programy jako 
například „Učitel naživo“ a „Ředitel naživo“, 
tak pedagogickou odbornou veřejností. 
Dokladem nejcenějším je pro nás zájem 
rodičů a jejich dětí. Jsme školou, která 
„praská“ ve švech a díky zájmu kunratic-
kých jen výjimečně a pouze do vyšších 
ročníků přijímá a jen na uvolněná místa 
několik jednotlivců tzv. nespádových.

Příklad z důkazů výuky našich učitelů 
učení jejich žáků… 
PROJEKTOVÉ a OBOROVÉ DNY - „BAKA-
LÁŘSKÉ“ a „MAGISTERSKÉ“ PRÁCE

PROJEKTOVÉ DNY na prvním stupni
Projektové vyučování napříč 1. až 5. roční-
kem, je konstruktivistickým pedagogickým 
přístupem, kdy děti mají velký prostor pro 
výuku v souvislostech s využitím badatel-
ského přístupu. Všichni žáci mají možnost 
využít své znalosti a postupně získávané 
dovednosti v činnostech propojených s tím, 
co je obklopuje a často bývá i součástí 
jejich života. Při svém bádání nebo na 
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jednotlivých úkolech často pracují ve sku-
pinách kooperativní technikou – každý má 
svou roli a má i svou odpovědnost. Výuka 
je propojená s aktivním rozvojem klíčových 
kompetencí jednotlivců.

„BAKALÁŘSKÉ“ PRÁCE
Bakalářskou práci píší žáci 5. ročníků jako 
zakončení první etapy svého studia na 
ZŠ Kunratice. Po úspěšných obhajobách 
získávají titul „bakalář z Kunratic“ ve zkrat-
ce „BrK“. Téma bakalářské práce si děti 
vybírají samy. Sepsaná práce by měla být 
pro děti objevná, měly by se jejím psaním 
dozvědět něco nového z toho, co se učily, 
co je zaujalo nebo o čem se chtějí dozvědět 
víc. Její součástí je i hledání odpovědí na 
jimi stanovené badatelské otázky, sesta-
vení a vyhodnocení ankety... Práce páťáci 
obhajují v červnu před komisí a diváky jsou 
jim rodiče, spolužáci páťáci a na zkušenou 
přijdou také čtvrťáci. Bakalářskou práci na 
základě domácí přípravy píší společně ve 
škole. Konzultanty jim jsou jejich učite-
lé, případně jimi zvolení odborníci nebo 
spolužáci a rodiče. Jejich práce vyžaduje 
vyhledat a shromáždit podklady pro práci. 
Ty si žáci ukládají do vytvořených složek.

OBOROVÉ DNY jsou vypsány pro všech-
ny žáky 2. stupně, tedy v jednotlivých 
oborových skupinách se společně sejdou 
žáci 6. až 9. tříd. Na jednotlivé obory se žáci 

přihlašují sami, na základě vlastní volby  
z předložené nabídky. Nabídka oborových 
dnů se každý rok mění.
Cílem celého projektu je rozvoj čtenář-
ských a pisatelských oborových dovedností 
(práce s odbornými texty a tvorba vlastního 
odborného textu). 
Cílem jednotlivých zážitkových oboro-
vých dnů je zajímavou formou prohloubit 
dovednosti a znalosti žáků ve zvoleném 
oboru, formulovat vlastní názor k prožitým 
oborovým dnům.
V deváté třídě žáci sestavují a obhajují 
oborovou práci na zvolené téma. K tomu 
využívají sběr, třídění, zpracování zjiště-
ných informací. Proto je červnovým výstu-
pem oborových dnů deváťáků  „OBOROVÁ 
– MAGISTERSKÁ PRÁCE“ a   její prezen-
tace. Úspěšnou obhajobou práce mohou 
deváťáci získat titul „magistr z Kunratic“ ve 
zkratce „MrK.“.
Dovednost pracovat s informacemi je 
v dnešní době jednou z nejdůležitějších 
kompetencí pro život. A protože právě 
uplatnění našich žáků v dalším studiu a ve 
společnosti je pro naši školu jeden z nej-
vyšších cílů, přikládáme oborovým pracím 
a jejich prezentaci velkou váhu.

Učíme se v dílnách čtení a psaní
Čtenářkou gramotnost podporujeme 
mnoha různými způsoby. S prožitkovým 
čtenářstvím a pisatelstvím se žáci setkáva-

jí téměř každý den. Na prvním i na druhém 
stupni jsou samozřejmostí pravidelné dílny 
čtení, kde si žáci čtou knihy podle vlastního 
uvážení a zájmu, a jsou tak více motivovaní 
k další práci s knihou. Dílny psaní ve své 
pravé podstatě probíhají pravidelně již na 
prvním stupni. Učitelé na druhém stupni 
praktikují spíše formu tvůrčího psaní a ces-
tu k pravidelným dílnám psaní zatím hleda-
jí. Žáci se napříč všemi ročníky setkávají  
s odbornými texty v odborných předmě-
tech. Knihy jsou součástí školní kultury. Pří-
kladem jsou třídní knihovny nebo paletové 
knihovny na chodbách, kde si každý může 
knihy brát dle libosti.

Učíme se venku
Učíme se venku za každého počasí. Ně-
které třídy dokonce pravidelně, minimálně 
jednou týdně a za každého počasí. V za-
vádění nás podporuje TEREZA, vzdělávací 
centrum, z. ú. 

7 DOBRÝCH DŮVODŮ PROČ …

Učit se venku děti baví
Učení venku je názorné, třírozměrné, pes-
tré. Přináší mnoho nových podnětů nejen 
pro naše smysly, ale i pro naše myšlení.

Zvyšuje zájem o učení
Spojení se skutečným světem přináší pocit 
smysluplnosti učení. Roste pocit  
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uspokojení z vlastního učení. Snižuje se 
počet absencí.

Zlepšuje vzdělávací výsledky
Co se naučíme skrze zážitky venku, se  
v mozku ukládá hlouběji a snadněji se 
vybavuje. Kontakt s přírodou zlepšuje 
pozornost a soustředění.

Učení venku podporuje zdraví dětí
Pobyt a pohyb venku snižuje nadváhu  
a obezitu, zlepšuje fungování imunitního 
systému a snižuje počet nemocí.

Zvedá spokojenost a náladu dětí i učitelů
Kontakt s přírodou významně přispívá  
k duševnímu zdraví a pohodě. Snižuje 
stres, úzkosti a deprese.

Posiluje vztahy mezi dětmi i s učiteli
Venku děti rozvíjí nejen své znalosti, ale 
současně i emoční a sociální inteligenci. 
Snižují se důvody ke vzniku agresivity 
 a násilí.

Učit se venku je přirozené
Děti se učily venku více než 99 % lidské 
historie. Jsou na to připravené.

Zdroj: https://ucimesevenku.cz

DRUŽINA, KLUBÍK a ŠKOLNÍ KLUB
Všichni žáci školy mohou po skončeném 
vyučování navštěvovat prostory - družiny, 
Klubíku a Školního klubu, kde jim dle věku 
a ročníku bude nabízen bohatý program  
a budou se jim věnovat paní vychovatelky. 
Jsou to pro děti bezpečná místa, kde se 
snažíme předcházet nežádoucím vlivům. 
Děti si zde mohou po vyučování odpoči-
nout, pobavit se a pohrát si s kamarády, 
účastnit se nabízených aktivit, poznávat 
sebe i druhé.
Školní družina je přístupná pro žáky prvních 
až třetích tříd. Čtvrťáci jsou již samostat-
nější, a proto pro ně máme oddělení ŠD 
s názvem „KLUBÍK“. „Ranní družina“ je 
otevřena od 7:00 hodin. „Večerní družina“ 
má závěrečnou v 17:00 hodin. Poplatek je 
stanoven na 300 Kč/měsíc. Pro žáky od 
pátých tříd je otevřen „Školní klub“, který je 
možno navštěvovat po zaplacení registrač-
ního poplatku 300 Kč na školní rok.

JEZDĚTE DO ŠKOLY NA KOLE ČI NA KOLO-
BĚŽCE!
- Bezpečné cesty do školy. Díky projektu 
občanského sdružení Pražské matky  
a MHMP vznikla studie Bezpečných cest do 
školy a úprav na komunikacích v Kunrati-
cích. Z prostředků projektu a sponzorského 
daru rodičů žáků školy byla v areálu školy 
postavena uzamykatelná kolárna. Kolárnu 
můžete využívat po celý školní rok. Elektro-

nický zámek se odemyká pomocí „kartičky 
na obědy“ (ISIC karta, LÍTAČKA na MHD, 
nebo kartičky výhradně k tomuto účelu 
zakoupené za 130 Kč na recepci školy nebo 
ve školní jídelně). Kartičku je nutné předem 
aktivovat na recepci školy.
Naše škola vydává průkazy ISIC Scholar
ISIC Scholar je speciální průkaz pro žáky 
základních škol plně uznávaných Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
Průkaz je vydáván, stejně jako standardní 
ISIC, světovou organizací ISIC Association 
pod záštitou UNESCO. Průkaz ISIC Scholar je 
možno získat přes naši školu. Všichni drži-
telé tohoto průkazu mohou využít stejných 
výhod jako držitelé průkazů ISIC. 
Pokud Vás nemáme vyfotografované, 
prosíme o předání fotografie v elektronické 
(zašlete na adresu: vit.beran@zskunratice.
cz) nebo papírové podobě. Přihlášku a po-
platek 250 Kč odevzdejte na recepci školy. 
Formuláře jsou ke stažení na webu školy: 
https://www.zskunratice.cz/web/aktuality/
nase-skola-vydava-isic-prukazy.6126.
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ŠKOLNÍ PARLAMENT
Náš školní parlament se skládá ze dvou 
hlavních skupin PŘEDSEDŮ a EKOPARLA-
MENTU, které se prolínají a spolupracují. 
Společným cílem je rozvoj žákovské 
demokracie, zlepšování prostředí a vztahů 
ve škole. Členové Školního parlamentu se 
účastní také společných výjezdů. Formálně 
je práce parlamentů organizována jako 
nepovinný předmět.

PŘEDSEDOVÉ
Jedná se o uskupení zvolených předsedů 
a místopředsedů třetích až devátých tříd. 
Fungují jako spojka mezi svou třídou  
a vedením školy. Podílí se na rozhodování  
o záležitostech školy. Schází se nepra-
videlně podle aktuální potřeby, účast na 
setkáních je povinná. V případě nepřítom-
nosti obou třída vyšle jednoho náhradníka. 
Se skupinou PŘESEDOVÉ spolupracuje 
STRAVOVACÍ VÝBOR.

EKOPARLAMENT
Volitelný předmět pro žáky od třetí třídy.
Schůzky probíhají každou lichou středu 
14:00 – 15:30. Žáci se snaží vylepšovat pro-
středí naší školy a její okolí. Jsme zapojeni 
v mezinárodním programu Ekoškola  
a podařilo se nám titul již po druhé obhájit. 
Pracujeme s funkční metodikou 7 kroků. 
V duchu demokracie žáci pracují na vlast-
ních projektech, např. vyrábění hmyzího 
hotelu, výzdoba interiéru školy, organiza-
ce akcí pro spolužáky. Mimo jiné se také 
učíme být zodpovědní, např. správně třídit 
odpad, množství odpadu snižovat a znovu 
ho používat. Získané dovednosti se snaží-
me předat i našim kamarádům a blízkým. 
Naším hlavním cílem je zlepšovat svět.
Pokud ti není lhostejné, co se kolem tebe 
děje, PŘIDEJ SE K NÁM!
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
při ZŠ Kunratice (SVČ) organizuje přes 50 
kroužků, mnoho společenských a komu-
nitních akcí, ale i příměstské a pobytové 
tábory nejen pro žáky naší školy, pro děti 
a dospělé z Kunratic, ale i pro zájemce ze 
širokého okolí.

Spolupracujeme s Domem dětí a mláde-
že-DŮM UM, ale s externími organizacemi, 
tanečními školami, sportovními kluby  
a odbornými lektory. 

Aktuální přehled kroužků a veškeré in-
formace najdete na webových stránkách 
školy https://www.zskunratice.cz/aktivi-
ty/krouzky-svc-dum-um nebo na infor-
mačních tabulích přímo v ZŠ Kunratice na 
adrese Předškolní 420/5, Praha 4.
Několikrát do roka nabízíme otevřené 
nedělní odpolední dílny pro rodiče s dětmi, 
na které je nutné si místo rezervovat na 
mailové adrese:fackova@dumum.cz. Více 
na https://www.zskunratice.cz/aktivity/
komunitni-programy

Budeme se na Vás těšit!
Alena Fáčková za DDM-DŮM UM a Renáta 
Linhová za Středisko volného času

Pěvecké sbory
Na škole pracují dva pěvecké sbory - Větr-
níček pro děti z prvních a druhých tříd a 
Větrník pro starší žáky. Děti se schází jed-
nou týdně, rozvíjí svoji hudebnost, rytmus, 
intonaci a hlasovou techniku. Sbor vystu-
puje na akcích a koncertech a připravuje se 
na soutěže. Dvakrát ročně se děti mohou 
účastnit výjezdových soustředění. 

Dramatické soubory
Na škole jsou otevřeny dva dramatické sou-
bory, pro mladší a starší děti. Kromě rozvo-
je tzv. měkkých kompetencí souvisejících 
se sociální a emoční inteligencí a kromě 
cílené práce na hereckých dovednostech je 
snahou souborů společně vytvořit insce-
naci na téma, které v dané době mladé 
herce zajímá. Soubory se také připravují na 
přehlídky a soutěže.
PhDr. Miloslava Čechlovská

Basketbalový klub BK Kunratice – DDM-
-DŮM UM
V naší škole působí od roku 2012 a velmi 
slibně se rozvíjí basketbalový klub. Pravi-
delně se zúčastňuje soutěží pořádaných 
Českou basketbalovou federací v kategori-
ích mládeže od nejmenších až po nejstarší. 
Tréninky probíhají ve sportovní hale ZŠ 
Kunratice a v dalších blízkých tělocvič-
nách. Pravidelně pořádáme příměstský 
basketbalový kemp a letní výjezdní sou-

středění v Klatovech, účastníme se mnoha 
turnajů a sami některé turnaje pořádáme. 
Kontakt: Martin Skýva, tel.: 723 911 231, 
e-mail: martinskyva@centrum.cz. Více in-
formací o klubu na https://www.zskunrati-
ce.cz/aktivity/basketbal-bk-kunratice
Martin Skýva – hlavní trenér

Florbalový oddíl FBC Start98 Praha-
-Kunratice
Sportovní oddíl, založený v roce 1998, má 
v působení při ZŠ Kunratice již více než 
desetiletou tradici. Ve výchově mladých 
sportovců zaujímá přední místo v celo-
republikovém měřítku. Sdružuje mladé 
sportovce v chlapecké i v dívčí složce od 
kategorií přípravek až po juniorský věk.
Členové oddílu dosahují velmi dobrých 
výsledků v regionálních i republikových 
mládežnických soutěží pořádaných asoci-
ací Český florbal a zúčastní se pravidelně 
turnajů v Čechách i v zahraničí. Každoroč-
ně pořádá letní soustředění nebo prázdni-
nové sportovní kempy.  Oddíl svou prací  
s mládeží - pod vedením zkušených 
a licencovaných trenérů - obecně napo-
máhá rozvoji tělesné zdatnosti žáků naší 
školy.

Kontakty na sekretariát oddílu: 
sekretar@start98.eu
web stránky oddílu: www.start98.eu 
Martin Ullmann – sekretář oddílu
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PRONÁJMY PROSTOR ŠKOLY
Potřebujete zajistit prostory pro semináře, 
kurzy, školení, schůze? Denně po vyučová-
ní a po ukončení činnosti kroužků SVČ, ale  
i o víkendech a školních prázdninách, nabí-
zí škola pronájem učeben, tanečního sálu, 
AULY i školní jídelny.  Ceník a bližší informa-
ce najdete na https://www.zskunratice.
cz/aktivity/pronajmy-prostor-skoly 
Renáta Linhová – manažerka Střediska 
volného času

PRONÁJMY SPORTOVNÍHO AREÁLU
Součástí areálu naší ZŠ je sportovní hala  
a venkovní sportoviště. Prosklená sportovní 
hala (cca 45x25 m) s kompletním vybave-
ním pro kolektivní sporty, venkovní hřiště s 
umělou trávou (50x31 m), hřiště na plážový 
volejbal, běžecké dráhy, doskočiště a teni-
sový kurt. Sportovci i návštěvníci se mohou 
po dohodě občerstvit v příjemném bufetu. 
Ceník a bližší informace najdete na https://
www.zskunratice.cz/aktivity/pronajmy-
-sportovni-haly-a-hrist
Zdeněk Novák – správce sportovního areálu

Školní družina, KLUBÍK a Školní klub 
Školní družina je přístupná pro žáky prvních 
až čtvrtých tříd. Čtvrťáci jsou již samostat-
nější, a proto pro ně máme oddělení ŠD  
s názvem „KLUBÍK“ s upraveným reži-
mem.  „Ranní družina“ je otevřena od 7:00 
hodin. „Večerní družina“ má závěrečnou 

v 17:00 hodin. Děti je možno vyzvedávat 
pouze v čase od 13:30 do 14:00 a pak až od 
15:30 do 17:00 hodin. Více na https://www.
zskunratice.cz/zaci/skolni-druzina/pro-
voz-skolni-druziny

Pro žáky od pátých tříd je denně od 12:00 
do 18:00 hodin otevřen Školní klub. Více na 
https://www.zskunratice.cz/zaci/skolni-
-klub
Jitka Kopáčová – zástupkyně ředitele

RECEPCE školy je otevřena veřejnosti 
denně od 7:00 do 17:00 hodin. Po 17. hodině 
zajišťuje vstup do budovy a odchod ze ško-
ly po ukončení večerní činnosti RECEPCE 
u sportovní haly cca do 22:00 hodin. Obě 
recepce zajišťují bezpečný vstup do škol-
ních budov, registraci návštěv a účastníků 
nájmů. Vstup do nových šaten je povolen 
výhradně žákům školy. Na hlavní recepci 
je též možno předat poštu a vzkaz pro 
zaměstnance školy. Pro žáky školy v rámci 
projektů „Mléko do škol“ a „Ovoce a zele-
nina do škol“ distribuuje do tříd hodnotné 
a chutné svačiny. Na RECEPCI školy je 
možno si nechat vystavit vstupní kartičku 
do „kolárny“.

ŠKOLNÍ OBCHŮDEK
Vedle recepce u sportovní haly se nachází 
školní obchůdek, který nabízí základní 
sortiment zdravého občerstvení, a to, jak 

potravin, tak i nápojů. Pro žáky školy je 
obchod pravidelně otevřen ve dnech škol-
ního vyučování od 8:30 do 11:30, odpoledne 
pro sportovce a návštěvníky školy v rámci 
pořádání sportovních tréninků i společen-
ských akcí. O víkendech je obchod k dispo-
zici pro mládež i dospělé v době pronájmů 
sportovní haly.
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