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1. Základní údaje a charakteristika školy
a) název školy: Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580
b) sídlo školy: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ: 67365213
kontaktní spojení – telefon (sekretariát) 235 520 975-6
telefon (ředitelna) 235 520 991
e-mail info@zskuncova.org
www http://www.zskuncova.org
poslední platné rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku
č. j. MSMT - 40302/2014-3 ze dne 3.12.2014 s účinností od 1.9.2015
identifikátor školního zařízení: 600 038 408
základní škola IZO: 102 385 360 kapacita 950 žáků
školní družina IZO: 112 400 248 kapacita 370 žáků
školní jídelna IZO: 102449040 kapacita 1080 jídel
c) zřizovatel: Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5

IČ: 00 241 687
d) forma hospodaření

Škola je samostatným právním subjektem od 1. 1. 1998 s příspěvkovou formou hospodaření.

e) vedení školy, kontaktní spojení (jméno, telefon, e-mail)

Ředitel školy: PaedDr. Pavel Petrnoušek
tel.: 235 520 991, mobil: 604 953 992, e-mail:reditel@zskuncova.org
zástupkyně pro I. stupeň: Mgr. Jana Faltejsková
tel.: 235 520 975-6, mobil: 739 038 680, e-mail: j.faltejskova@zskuncova.org
zástupce pro II. stupeň: Mgr. Petr Vaněk
tel.: 235 520 975-6, mobil: 603 159 032, e-mail:p.vanek@zskuncova.org
vedoucí školní družiny: Hana Grőblová
tel.: 235 520 975-6, mobil: 603 159 021, e-mail:druzina@zskuncova.org
vedoucí školní jídelny: Iva Táčnerová
tel.: 235 517 307, mobil: 732 187 772, e-mail: jidelna@zskuncova.org
sekretariát: Monika Fiklíková (hospodářka)
tel.: 235 520 975-6, mobil: 737 168 162, e-mail: hospodarka@zskuncova.org
Bohumila Rubášová (sekretářka)
tel.: 235 520 975-6, mobil: 731 443 868, e-mail: sekretariat@zskuncova.org
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f) charakteristika školy, název, zaměření a zhodnocení školního vzdělávacího programu
Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 má své jméno podle Kuncovy ulice ve Stodůlkách.
Jan Kunc (1883 – 1976) byl český hudební skladatel a pedagog. V letech 1898 až 1902
studoval v Brně učitelský ústav. Souběžně navštěvoval i varhanický ústav, kde se jeho učitelem
stal Leoš Janáček. V letech 1905 - 1906 studoval na pražské konzervatoři, kde ho velmi silně
ovlivnil Vítězslav Novák. Po studiích Jan Kunc vyučoval na brněnských základních školách
a později i na varhanické škole a na hudební škole Besedy Brněnské. V letech 1923 - 1945 byl
ředitelem Státní konservatoře v Brně. V roce 1947 byl jmenován děkanem na Janáčkově akademii
múzických umění. Od roku 1948 působil šest let jako profesor na Pedagogické fakultě Masarykovy
univerzity.
ZŠ Kuncova je moderní sídlištní škola, která byla otevřena 1. 9. 1983. Škola je právním subjektem
od 1. 1. 1998. ZŠ Kuncova je příspěvkovou organizací.
Od školního roku 1989/1990 škola otevírá třídy nebo skupiny s rozšířenou výukou matematiky
a její žáci díky vynikající úrovni vyučujících dosahují v matematických soutěžích a testech
každoročně skvělých výsledků a konkurují víceletým gymnáziím. Postupně byla zavedena
pro žáky II. stupně i rozšířená výuka jazyků (francouzský jazyk nebo německý jazyk nebo
španělský jazyk jako druhý cizí jazyk vedle angličtiny), rozšířená výuka tělesné výchovy
se zaměřením na basketbal a judo a nakonec i rozšířená výuka výtvarné výchovy. Proto se kromě
úspěchů v matematice objevují i četné úspěchy žáků v dalších vědomostních soutěžích
a olympiádách (zeměpis, přírodopis, dějepis, český jazyk, literární soutěže, anglický jazyk,
německý jazyk, francouzský jazyk aj.). Mimořádných úspěchů dosahují žáci školy tradičně
i v uměleckých (zpěv, recitace) a sportovních soutěžích (basketbal, fotbal, nohejbal, vybíjená,
přehazovaná, miniházená, judo, atletika, stolní tenis aj.). Škola si díky svým tradicím,
úspěchům žáků, příjemnému školnímu klimatu, kvalitnímu školnímu vzdělávacímu programu
a vysoce kvalifikované výuce udržuje své velmi dobré jméno a v posledních letech jí výrazně
přibývají žáci na I. i na II. stupni. Protože škola nabízí a zajišťuje všem žákům II. stupně
s ohledem na jejich výsledky, dispozice a možnosti rozšířenou výuku, na víceletá gymnázia
odchází každý rok z 5. tříd výrazně méně žáků, než jich nastupuje z jiných základních škol
do 6. ročníku.
Škola zabezpečuje všeobecné vzdělání v souladu s výsledky soudobého stavu poznání světa
a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Škola poskytuje občanskou,
zdravotní, tělesnou, sexuální, protidrogovou, pracovní, dopravní, a environmentální (ekologickou)
výchovu žáků.
Jedním z cílů školy je zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě,
výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů
a metod.
Vedení školy vytváří pro vyučující a žáky co nejlepší pracovní podmínky, které umožňují plnění
cílů vzdělávání. Vybavenost školy výukovými technologiemi je mimořádná, neboť škola má
k dispozici 38 interaktivních tabulí, 39 dataprojektorů a 132 počítačů. Jedna učebna I. stupně je
vybavena 30 tablety, které jsou propojeny s PC učitele, dataprojektorem a interaktivní tabulí.
Tablety jsou přes noc dobíjeny a uskladněny v dokovací jednotce, která je umístěna přímo
ve třídě. K dispozici vyučující mají i video a DVD přehrávače, radiomagnetofony a další didaktickou
techniku. Vyučující se průběžně vzdělávají a téměř všichni jsou proškoleni pro práci s PC
a s interaktivními tabulemi.
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Žáci a učitelé mají k dispozici interaktivní učebnice, hlasovací zařízení, výukové programy
(Sibelius, PASCO aj.), mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky. ZŠ Kuncova má
rozvedenou internetovou síť do všech učeben i kabinetů.
Škola po vystěhování soukromé střední odborné školy z pavilonu B4 (na podzim 2013) disponuje
dostatečným počtem kmenových i odborných učeben a vytvořila si i prostorovou reservu (2 volné
učebny) s ohledem na stále přibývající počty žáků. V každé kmenové a téměř ve všech odborných
učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu. Špičkově vybavená
je počítačová učebna s 30 žákovskými PC (druhá počítačová učebna s 20 PC je již zastaralá
a počítače bude nutné vyměnit), učebna chemie – fyziky, učebna přírodopisu, jazyková
laboratoř, učebna českého jazyka – hudební výchovy a učebna matematiky.
Ve všech třídách I. stupně jsou dětem k dispozici na míru vyrobené žákovské skříňky na uložení
věcí a pomůcek na tělesnou a výtvarnou výchovu.
Všichni žáci 2. – 9. tříd využívají šatní skříně, z toho žáci 5. – 9. tříd již od září 2012, žáci 2. – 4. tříd
od září 2014. Žáci I. tříd používají na převlečení šatní kóje s lavičkami.
Ve všech učebnách I. a ve většině učeben II. stupně byla provedena rekonstrukce osvětlení.
K dispozici jsou ve škole zrekonstruovaná všechna WC.
Od ledna 2011 má škola vlastní plynovou kotelnu. V srpnu 2011 bylo dokončeno zateplení pláště
budovy školy. Škola má novou fasádu, vchodové dveře a další stavební a bezpečnostní prvky.
Prostory školy jsou opatřeny čidly a centrálním alarmem. Škola je vybavena od školního roku
2011/2012 kamerovým systémem napojeným na PC.
Vztahy mezi vedením školy, vyučujícími a dalšími zaměstnanci školy jsou budované na základě
profesionality, osobní zodpovědnosti, důvěry, vstřícnosti, kolegiality a partnerství a pozitivně
ovlivňují a spoluvytvářejí příjemné školní klima.
Ve škole panuje přirozená atmosféra. Výkon žáka za cenu stresu není cílem. Důraz je kladen
na uvědomělé dodržování pravidel, slušnost i respektování všech práv žáků včetně možnosti
vyjadřovat se k chodu školy prostřednictvím zástupců tříd v žákovském parlamentu nebo schránku
důvěry.
ZŠ Kuncova je nositelkou prestižního titulu Škola podporující zdraví, který získala v červnu 2014
po splnění všech podmínek a kritérií od Státního zdravotního ústavu Praha.
Výuka anglického jazyka probíhala ve školním roce 2016/2017 pro žáky 1. a 2. ročníku formou
jazykových kroužků (s přijatelným kurzovným), které vedly kvalifikované vyučující naší školy.
Od 3. ročníku je výuka angličtiny povinná pro všechny žáky.
Žákům 4. – 5. tříd jsme ve školním roce 2016/2017 nabídli a zajistili jazykové kroužky
němčiny a francouzštiny, které vedla naše kvalifikovaná vyučující.

Protože byl rozhodnutím ministra školství od školního roku 2013/2014 do základních škol
povinně zaveden další cizí jazyk pro všechny žáky II. stupně, nabídku výuky cizích jazyků jsme
výrazně rozšířili. Na II. stupni vyučujeme šest cizích jazyků. Kromě angličtiny je to němčina,
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francouzština, španělština, ruština a italština. Od 6. ročníku si žáci jazykových skupin nejčastěji
volí jako druhý cizí jazyk němčinu, francouzštinu nebo španělštinu s tříhodinovou týdenní dotací.
Všichni ostatní žáci si volí další cizí jazyk od 7. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací
v 7. a 8. ročníku a s tříhodinovou týdenní dotací v 9. ročníku. Kromě němčiny, francouzštiny
a španělštiny mají žáci zájem o ruštinu a v menší míře i o italštinu. U žáků s rozšířenou výukou
jazyků posilujeme dva vyučované cizí jazyky jednou hodinou konverzace v každém jazyce
od 7. Do 9. ročníku.

Od 6. ročníku jsou žáci podle zájmu, přijímacích kritérií a počtu zařazeni do 4 studijních skupin:
matematické (s rozšířenou výukou matematiky a informatiky)
jazykové (s rozšířenou výukou druhého cizího jazyka, a to nejčastěji
německého, francouzského nebo španělského)
sportovní (s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na basketbal a judo)
výtvarné (s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a s výukou dějin umění)
Žáci všech skupin mají většinu předmětů společně v každé třídě 6. ročníku, do skupin se dělí pouze
na 3 hodiny výuky dle specializace.
Škola dále zajišťuje a nabízí:
- nadstandardní a koncepční školní preventivní program (např. přednášky
a besedy s preventivními pracovníky Městské policie Praha pro žáky od do
9. ročníku, kurzy prevence proti sociálně patologickým jevům pro žáky 6. - 7.
ročníku, nadstandardní kurzy sexuální výchovy a protidrogové prevence pro žáky
8. - 9. ročníku, charitativní sbírky – Srdíčkové dny, Červená stužka, Žlutý květ aj.)
- adaptační kurzy pro žáky a žákyně 6. tříd
- lyžařské výcvikové kurzy pro žáky 7. ročníku v tuzemsku a pro žáky 8.
a 9. ročníku zdokonalovací lyžařský kurz v zahraničí (Rakousko)
- školy v přírodě a ozdravné pobyty
- poznávací zájezdy do zahraničí (Anglie, Německo)
- Klub mladého diváka (návštěvy divadelních představení v odpoledních
a večerních hodinách) pro žáky II. stupně
- školní výlety, akce a projekty související s výchovně-vzdělávací činností školy
- místnost s pedagogickým dozorem pro žáky, kteří čekají na odpolední
výuku nebo kroužky
- žákovský parlament pro zástupce tříd od 4. do 9. ročníku
- schránku důvěry u sekretariátu školy
- žákovský žolík pro všechny žáky od 6. do 9. ročníku
6

- bohatou nabídku kroužků

Součástí školy je školní družina, která měla 10 oddělení, školní knihovna s více než 6000 svazky
a čtyřmi PC s připojením na internet a školní jídelna.
V budově školy sídlí pedagogicko-psychologická poradna a soukromé gymnázium.
Škola pronajímá na základě smluv své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti
zájmových organizací dětí a mládeže v mimoškolní době.
Škola každoročně vykazuje ziskovou hospodářskou činnost.
Pedagogický sbor je stabilizovaný a vysoce kvalifikovaný. Věkový průměr pedagogického
sboru je 49 let. V pedagogickém sboru jsou výrazně zastoupeni i muži.
Od září 2007 probíhá v ZŠ Kuncova výuka podle vlastního Školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání, pro který byl pod č.j. 551/2007 schválen název KUSTOD. Tento
školní program byl projednán Školskou radou 11. června 2007 a výuka podle něho probíhala
od 1. do 9. ročníku i ve školním roce 2015/2016. Vzdělávací program KUSTOD (KUncova
STODůlky) umožňuje a zajišťuje kvalitní výuku na I. i II. stupni a rozšířenou výuku
předmětů (matematika a informatika, cizí jazyky, tělesná výchova a výtvarná výchova)
od 6. do 9. ročníku. Díky jeho naplňování a specializaci dosahují žáci školy pod vedením
kvalifikovaných učitelů v každém školním roce mimořádných úspěchů ve vědomostních,
sportovních i uměleckých soutěžích a olympiádách. Rovněž z výsledků pravidelného testování
žáků 9. ročníku z matematiky, českého jazyka a z obecných studijních předpokladů (testy
SCIO) i z plošného testování žáků 5. a 9. ročníku (NIQES, PISA, INspiSET) z českého jazyka,
matematiky a anglického jazyka vyplývá, že škola poskytuje kvalitní vzdělávání, protože
úspěšnost žáků v testovaných předmětech se opakovaně pohybuje výrazně nad celostátním
průměrem (viz kapitola 10).
vzdělávací program školy

počet tříd

ŠVP ZV KUSTOD

27

počet žáků
676

Žáci 6. ročníku pracovali ve školním roce 2016/2017 ve 3 třídách a 5 studijních skupinách:
jazykové (anglický jazyk – německý jazyk)
matematické
sportovní (se zaměřením na judo a basketbal)
dvou výtvarných
Žáci 7. ročníku pracovali ve školním roce 2016/2017 ve 3 třídách a 6 studijních skupinách:
dvou jazykových (anglický jazyk - francouzský jazyk)
(anglický jazyk - německý jazyk)
matematické
dvou sportovních (se zaměřením na judo a basketbal)
výtvarné
Žáci 8. ročníku pracovali ve 2 třídách a 4 studijních skupinách:
jazykové (anglický jazyk – francouzský jazyk)
matematické
sportovní (se zaměřením na judo a basketbal)
7

výtvarné
Žáci 9. ročníku pracovali ve 2 třídách a 5 studijních skupinách:
dvou jazykových (anglický jazyk – německý jazyk)
(anglický jazyk – španělský jazyk)
matematické
sportovní (se zaměřením na judo a basketbal)
výtvarné
Škola vyučovala řadu volitelných a nepovinných předmětů (seminář z matematiky,
informatiku, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, míčové hry, úpoly, výtvarné
techniky, dějiny umění, základy programování, konverzaci v AJ, konverzaci v NJ,
konverzaci ve FrJ, konverzaci ve ŠpJ, ruský jazyk, italský jazyk, dramatickou výchovu
a zajišťovala zájmové kroužky (výtvarně-řemeslný kroužek, dva počítačové kroužky, anglický
jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, hru na kytaru, badminton, míčové hry,
miniházenou, fotbal, přípravu k přijímacím zkouškám z ČJ, přípravu k přijímacím zkouškám
z Ma) a pronajímala prostory jednotlivcům i organizacím, které pracují s dětmi a mládeží:
ZUŠ Stodůlky, Taneční škola Ivy Langerové, SK Bivoj (judo, Všeználek), moderní
gymnastika, střelba, šachy, florbal, deskové hry GO, Klub zábavné logiky, moderní tanec,
sebeobrana aj.
Z iniciativy žákovského parlamentu byl i ve školním roce 2016/2017 vydán všem žákům
II. stupně žolík, který opravňuje každého žáka 6. - 9. ročníku nebýt ústně a od roku 2015/2016
ani písemně zkoušen 1x v měsíci v jakémkoliv předmětu, pokud se žák omluví, že není připraven.
Právo použít žolík se netýká případů, kdy je zkoušení předem vyučujícím oznámeno. Vyučující
i žáci zavedené pravidlo respektovali.

2. Údaje o pracovnících školy (v hlavní činnosti)
a) personální zabezpečení
Pracovníci
fyzické osoby
(bez asistentů
k 31.12.2016
pedagoga.)
pedagogičtí
51
nepedagogičtí
20
celkem
71

asistenti pedagoga
v tom:
- AP přiznaní před 1.9.16
- AP přiznaní od 1.9.16

přepočt.prac. k
31.12.2016

fyzické osoby
k 30.6.2017

přepočt.prac. k
30.6.2017

46,5
19,75
66,25

51
20
71

46,5
19,75
66,25

fyzické osoby přepočt. prac. fyzické osoby přepočt. prac.
k 31.12.2016 k 31.12.2016
k 30.6.2017
k 30.6.2017
2
2
2
2
2
0

2
0

2
0

2
0

b) věková struktura pedagogických pracovníků (bez asistentů pedagoga) k 31.12.2016
do 30
31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 a více celke
Věk
let
let
let
let
let
m
počet pedagogů (fyz. osoby)
7
5
17
20
2
51
% z celkového počtu pedagogů
13,7
9,8
33,4
39,2
3,9
100%
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Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 49 let.
Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 44 žen a 7 mužů.
c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (bez asistentů pedagoga)
k 31.12.2016
Pedagogičtí
pracovníci
celkem
(fyz.osoby)

s odbornou
kvalifikací

počet
I. stupeň
II. stupeň
vychovatelé

18
22
11

18
21
10

%
z celku
100
95,5
90,9

z toho
bez odborné
z toho
kvalifikace doplňující s povolenou
si odb.
výjimkou
kvalifidle zákona
kaci
studiem
počet
%
počet
počet
z celku
0
0
0
0
1
4,5
0
0
1
9,1
0
0

d) jazykové vzdělávání a jeho podpora
Od školního roku 2013/2014 vyučujeme v naší škole 6 cizích jazyků. Vedle anglického jazyka je to
francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk a italský jazyk. Všechny jazyky
vyučují pouze kvalifikovaní učitelé.
Výuka anglického jazyka probíhá v 1. i ve 2. ročníku formou jazykového kroužku
s jednohodinovou týdenní dotací. Malí žáci nepoužívají žádné učebnice, smyslem výuky je si
hravou formou osvojit zvukovou (fonetickou) a základní slovní (lexikální) podobu anglického
jazyka popř. gramatické ustálené vazby. Výuka je za úplatu, ale není drahá. Kroužky vedou
kvalifikované vyučující anglického jazyka z naší školy.
Od 3. ročníku mají všichni žáci a žákyně povinně 3 hodiny angličtiny týdně. Žáci 3. - 5. tříd mají
v každém ročníku angličtinu ve svých třídách. Žáky 6. – 9. ročníku dělíme do menších jazykových
skupin, a to většinou čtyř nebo pěti v ročníku. Do roku 2016 jsme žáky II. stupně dělili podle
znalostí angličtiny do tří jazykových úrovní, a to základní (C), mírně pokročilé (B) a pokročilé (A).
Jednotlivé úrovně byly sice prostupné podle snahy, výsledků a práce žáka, ale v nejslabší skupině
C se sešli žáci prospěchově slabí a s poruchami učení, takže práce s nimi byla v těchto skupinách
výrazně náročnější. Proto jsme počínaje školním rokem 2016/2017 skupiny s úrovní C již neotvírali
a nejslabší žáky zařazujeme do skupin B, kde je jejich jazykově lépe disponovaní spolužáci více
zapojují do výuky a motivují je.
Pro výuku anglického jazyka byly vybrány učebnice odpovídající požadavkům SERR pro výuku
jazyků Start with Click New pro 3. – 4. ročník a Project Third Edition pro 5. – 9. ročník.
Žákům 4. – 5. tříd nabízíme za úhradu jazykový kroužek francouzštiny nebo němčiny.
Při dostatečném zájmu rodičů můžeme otevřít pro děti i jazykový kroužek španělštiny
nebo italštiny.
Od 6. ročníku nabízíme a zajišťujeme rozšířenou výuku jazyků pro žáky a žákyně v jazykových
skupinách po 8 – 16 žácích. Práce v menších skupinách umožňuje plnit především
komunikativní cíl výuky cizího jazyka. Jako druhý cizí jazyk si žáci nejčastěji volí němčinu,
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francouzštinu nebo španělštinu s tříhodinovou týdenní dotací. Těmto žákům od 7. ročníku
přidáváme k angličtině i k druhému cizímu jazyku 1 hodinu konverzace týdně.
Od 7. ročníku mají všichni žáci a žákyně (tj. i žáci matematické, výtvarné a sportovní studijní
skupiny) povinně vedle angličtiny další (druhý) cizí jazyk, a to německý, francouzský, španělský,
ruský nebo italský v 7 a 8. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací.
Výuka probíhá nejčastěji v kvalitně vybavených jazykových učebnách, kde mají vyučující
k dispozici interaktivní tabuli, počítač a dataprojektor. V pavilonu B4 je učebna ruštiny, němčiny,
španělštiny a italštiny, angličtiny a jazyková laboratoř. Před vstupem do pavilonu B3 se nachází
učebna francouzštiny a naproti ní jazyková učebna pro výuku angličtiny.
Průběžně jsou nakupovány slovníky, mapy a nové učebnice. Pro výuku němčiny používáme nové
učebnice Beste Frende s pracovními sešity. K výuce francouzštiny využíváme učebnice Extra 1
a Extra 2 a pracovní sešity. Pro výuku ruštiny máme učebnice Raduga 1 a Raduga 2 a také je
doplňují pracovní sešity. Učebnice pro výuku výše uvedených cizích jazyků půjčujeme žákům
zdarma, pracovní sešity objednáváme, ale hradí je zákonní zástupci dětí. Učebnice Aventura 1
s pracovním sešitem a CD pro výuku španělského jazyka tvoří komplet, který žákům zůstává,
a proto celý set hradí rodiče. Podobně je tomu s učebnicí Italský jazyk, ke které patří CD.
Ve školním roce 2016/2017 zajišťovalo výuku cizích jazyků celkem 9 vyučujících, z toho šest
angličtinu, jedna němčinu a francouzštinu, jedna španělštinu a italštinu a jeden ruštinu.
Aprobovanost výuky německého, francouzského, španělského, italského a ruského jazyka j e
100%, aprobovanost výuky anglického jazyka je 98%.
Škola zajišťuje pro žáky poznávací zájezdy do Velké Británie a německy mluvících zemí
a zapojuje se do mezinárodních projektů.
V letech 2011 - 2013 jsme se zúčastnili projektu COMENIUS, v jehož rámci jsme spolupracovali
se dvěma školami v Belgii (Lieges a Visé), italskou školou v Bergamu a španělskou školou
v Malaze. Hlavním dorozumívacím jazykem byla francouzština.
e) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody odchodu zaměstnanců
v průběhu školního roku 2016/2017
Počet přijatých nových absolventů učitelského studia: 3 (všichni do léta 2017 odešli)
Ze školy v průběhu školního roku (září 2016 – srpen 2017) odešlo celkem 10 pedagogických
zaměstnanců, v tom:
- do starobního důchodu 0 osob
- ve zkušební době 1 osoba
- po ukončení pracovního poměru na dobu určitou 2 osoby
(z toho zástupy za nemocné pedagogy 0 osob)
- z nadbytečnosti 0 osob
- na vlastní žádost 3 osoby (1 učitelka a 2 vychovatelky)
- z jiných důvodů (nástup na mateřskou dovolenou) 3 osoby
- z jiných důvodů (přestup z kombinovaného na prezenční studium) 1 osoba
(asistentka pedagoga)
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Ze školy v průběhu školního roku odešli 2 nepedagogičtí zaměstnanci, v tom:
- ze zdravotních důvodů 0 osob
- do starobního důchodu 1 osoba
- ve zkušební době 0 osob
- po ukončení pracovního poměru na dobu určitou 0 osob
(z toho zástupy za nemocné zaměstnance 0 osob)
- z nadbytečnosti 0 osob
- z jiných důvodů (nástup na mateřskou dovolenou) 1 osoba
g) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy
(dle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů)
-

průběžné vzdělávání
(kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem) :
Název kurzu, semináře

Školení-olympiáda Fj
Seminář Aj I. stupeň
Konference Aj
Setkání učitelů Nj
Inkluze
Kurz Aj, úroveň C1
ZP novela
Dokumentace na školách
Mapové aplikace nejen v
dějepisu
Novela zákona - kariérní řád
Kurz Aj
Netradiční výuka ve Vv
Nadané děti a práce s nimi
Celkem

Školící instituce
SUF, Štěpánská 35, P-1
Ruprechtická 749, Liberec 14
PedF UK Drtinova 1, P-5
Vzděl. institut, Vilímovská 634,
P-6
NIDV, Senovážné nám. 872, P-1
Akcent, Bítovská 3, P-4
Seminaria, Radlická 2000/3, P-5
Seminaria, Radlická 2000/3, P-5

ASCS ČR, Štefánikova 53, P-1
Cambridge
NIDV, Senovážné nám. 872, P-1
Osvětová beseda, Táborská 15,
P-4
x
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Počet
účastník
ů
1
1
1
1

Průměrná
délka DVPP

2
2
1
1
1

2 dny
4 dny
1 den
1 den
1 den

1
1
3
1

1 den
1 den
2 dny
1 den
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x

1den
1 den
1 den
1 den

-

doplnění a rozšíření odborné kvalifikace
počet pedagogických pracovníků, kteří si na vysokých školách doplňovali nebo rozšiřovali
vzdělání studiem:
1. ke splnění kvalifikačních předpokladů 1
2. ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (např. ICT, prevence SPJ) 0
3. k prohloubení odborné kvalifikace 1
Zaměření a druh studia

Rozšiřující studium fyziky
Studium tělesné výchovy

Škola, vzdělávací instituce
Matematicko - fyzikální fakulta UK
UJEP v Ústí nad Labem

Celkem

x

Počet
účastníků
1
1

2

V rámci OP VVV (Šablony) absolvovala 1 vyučující anglického jazyka intenzivní jazykové
vzdělávání Šablona II/2.2 v rozsahu 32 hodin a složila zkoušku CAE (C2), která potvrzuje znalosti
angličtiny na úrovni rodilého mluvčího.
3. Mzdové podmínky
Údaje uvedené v tabulce vycházejí ze statistických výkazů o zaměstnancích a mzdových
prostředcích v regionálním školství P1 - 04 a týkají se zaměstnanců v hlavní činnosti školy
placených z prostředků státního rozpočtu
2016
2017
I. pololetí celý rok I. pololetí
Průměrná výše měsíčního platu pedagogických
27.834
29.033
30.155
pracovníků
v tom: průměrná výše nárokové složky platu
26.114
27.082
27.941
průměrná výše nenárokové složky platu
1.720
1.951
2.214
Průměrná výše měsíčního platu
13.711
13.879
12.173
nepedagogických pracovníků
v tom: průměrná výše nárokové složky platu
13.228
13.314
11.691
průměrná výše nenárokové složky platu
483
565
482
4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost
ZŠ Kuncova v současnosti disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben a díky
rekonstrukci pavilonu B4 (v létě 2014) si vytvořila i prostorovou rezervu na několik příštích let
s ohledem na stále rostoucí počet žáků. Ve školním roce 2016/2017 využívala ZŠ
Kuncova 27 kmenových učeben (z toho 2 zároveň sloužily i jako odborné pracovny), 18 odborných
pracoven, 25 kabinetů, 3 tělocvičny se sociálním zázemím
(sprchy,
WC), 1 cvičebnu
pro judo, 1 školní knihovnu s více než 6000 svazky a čtyřmi PC, 1 místnost s pedagogickým
dozorem, 12 místností pro školní družinu a 1 jídelnu se školní kuchyní.
Přehled odborných učeben:
dvě počítačové učebny (20 a 30 počítačů)
jazyková laboratoř AJ
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jazyková učebna AJ
jazyková učebna AJ
jazyková učebna němčiny
jazyková učebna ruštiny
jazyková učebna francouzštiny
hudebna pro žáky II. stupně (VII.B)
matematika (VIII.A)
chemie - fyzika
zeměpis
přírodopis
výtvarná výchova
místnost s pedagogickým dozorem
cvičná kuchyňka
malá cvičná jídelna
dílna
tři tělocvičny
sál pro judo
ZŠ Kuncova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben i kabinetů.
V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor
a PC s připojením k internetu.
Vybavenost školy výukovými technologiemi je mimořádná, neboť škola má k dispozici
38 interaktivních tabulí, 39 dataprojektorů a 132 počítačů, video i DVD přehrávače,
radiomagnetofony a další didaktickou techniku. Vyučující se průběžně vzdělávají a téměř všichni
jsou proškoleni pro práci s PC a s interaktivními tabulemi. K dispozici máme interaktivní
učebnice, hlasovací zařízení, výukové programy (Sibelius, PASCO aj.), mapy, nástěnné obrazy
a další učební pomůcky.
Na jaře 2014 jsme za podpory zřizovatele vybavily jednu učebnu I. stupně 30 PC tablety, což jsou
v podstatě klasické notebooky s dotykovým displejem, které jsou s počítačem učitelky propojeny
bezdrátově s pomocí Wi-Fi. Součástí dodávky byla i nabíjecí dokovací stanice, operační systém
Windows, nová interaktivní tabule a nový PC pro vyučující.
Od školního roku 2013/2014 vedeme elektronické třídní knihy. Od 2. pololetí školního roku
2017/2018 plánujeme po prověření technických podmínek zavést elektronické žákovské knížky.
Škola má dvě učebny výpočetní techniky. V počítačové učebně I, která je starší, mají žáci
k dispozici 20 počítačů rozmístěných po obvodu učebny na moderních pracovních stolech.
Životnost počítačů v této učebně ale již skončila a bude nutné je nahradit výkonnějšími PC, což
plánujeme na podzim 2017 díky žádosti na podporu polytechnického vzdělávání Výzva č. 20,
kterou škola podala. Monitory jsou ale v učebně I moderní (ploché) a mohou ještě k výuce sloužit.
Vyučující zde má k dispozici pracovní server, dataprojektor a elektricky ovládané promítací
plátno.
Druhá počítačová učebna byla zprovozněna v květnu 2012 po nákladné a náročné rekonstrukci.
Náklady na vybudování pracovny, která dnes poskytuje zázemí 30 žákům a učiteli a je hojně
využívána, si vyžádala částku 510 504, - Kč. Do učebny byly dodány na míru vyrobené nové
pracovní stoly, které jsou řazeny za sebou, žákovské židle, počítače, monitory a klávesnice. Nové
jsou i veškeré elektrické rozvody a kabeláž. Vyučující informatiky má k dispozici mobilní
interaktivní tabuli IQ board, kterou lze snadno přemisťovat z jedné PC učebny do druhé. Tabuli lze
ovládat jednoduše dotykem ruky, je ale možné na její plochu i psát.
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Nadstandardní je technické vybavení v učebně chemie - fyziky (interaktivní tabule, počítač
s připojením k internetu, videorekordér, dataprojektor, promítací plátno, rozvaděč el. proudu,
digestoř) a v učebně přírodopisu (interaktivní tabule, počítač s připojením k internetu,
dataprojektor, videorekordér, rozvaděč elektrického proudu, promítací plátno).
V učebně českého jazyka - hudební výchovy je pro žáky II. stupně k dispozici interaktivní tabule
s posunem a popisovatelnými bočnicemi, počítač s připojením k internetu a dataprojektor. Kromě
toho vyučující Hv používají i hi-fi soupravu, videorekordér pro CD i DVD, elektronické klávesové
nástroje, orffovský instrumentář, výukový program pro hudební výchovu Sibelius a několik
klasických akustických kytar a combo.
Kromě technického vybavení jsou odborné učebny chemie – fyziky, přírodopisu, obě počítačové
učebny a jazyková laboratoř vybaveny na míru vyrobeným kvalitním školním nábytkem: katedrami,
stěnami s výukovými pomůckami, učitelskými skříňkami, žákovskými lavicemi a židlemi.
Ve všech třídách (16) I. stupně jsou dětem k dispozici na míru vyrobené žákovské skříňky
na uložení věcí a pomůcek na tělesnou a výtvarnou výchovu.
Každoročně obměňujeme školní nábytek tak, aby byly ve všech učebnách žákům
k dispozici nastavitelné lavice a židle a vyučujícím moderní katedry, skříňky, regály
a nástěnky. Nákladnou obměnu školního nábytku hradíme z rozpočtu školy i z rezervního fondu.
V létě 2017 jsme zajistili nákup nových žákovských lavic a židlí do jedné budoucí 1. třídy
a učebny němčiny a nový školní nábytek (jídelní stoly, židle a příborník) do cvičné jídelny. Do
cvičné kuchyňky jsme získali darem domácí pekárnu.
V květnu 2017 jsme vytvořili v prostorách naší školy tři čtenářské koutky (dva pro žáky I. stupně
v pavilonu B1 a jeden pro žáky II. stupně v pavilonu B4), abychom podpořili a rozvinuli
čtenářskou gramotnost dětí. Koutky jsme vytvořili přímo na chodbách, kam jsme umístili vždy
jeden osmiboký a jeden šestiboký stůl s příslušným počtem židlí pro 14 žáků. Na stěnu ke stolům
jsme nechali zavěsit velikou polici, do které jsme zakoupili známé tituly dětské literatury
(v pavilonu B1) respektive cizojazyčnou literaturu v angličtině, němčině a francouzštině v 1. patře
pavilonu B4.
Kromě toho nakupujeme každoročně nové knihy i do školní knihovny, které využívají ke čtení jak
vyučující, tak samotní žáci. Školní knihovna obsahuje již více než 6200 svazků. Ve školní knihovně
jsou k dispozici i 4 žákovské počítače s připojením na internet a tradičně se v ní konají školní kola
recitační soutěže Pražské poetické setkání.
Všichni žáci 2. – 9. tříd využívají šatní skříně, z toho žáci 5. – 9. tříd již od září 2012, žáci 2. –
4. tříd od září 2014. Žáci tří 1. tříd a jedné druhé třídy používají na převlečení šatní kóje
s lavičkami. V létě 2017 bylo s ohledem na přibývající počty žáků zakoupeno a nainstalováno
52 nových žákovských šatních skříní za více než 207 tisíc korun, a to do prostoru šaten II. stupně.
Na I. stupni máme 234 šatních žákovských skříněk a 4 šatní kóje. Ty jsou určeny žákům tří prvních
a jedné druhé třídy. Na II. stupni je k dispozici 447 skříněk, které využívají žáci od 5. do 9.
tříd. Celkem máme ve škole 681 žákovských skříní.
Ve všech učebnách I. a ve většině učeben II. stupně byla provedena rekonstrukce osvětlení.
K dispozici jsou ve škole zrekonstruovaná všechna WC.
Od ledna 2011 má škola vlastní plynovou kotelnu.
V srpnu 2011 bylo dokončeno zateplení pláště budovy. Škola má novou fasádu, vchodové dveře
a další stavební a bezpečnostní prvky.
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Prostory školy jsou opatřeny čidly a centrálním alarmem. Škola je vybavena od školního roku
2011/2012 kamerovým systémem napojeným na PC.
ZŠ Kuncova se během posledních několika let stala jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících škol
v Praze. Škole každoročně přibývají žáci na I. i na II. stupni a navíc se do ní hlásí hodně zájemců
z jiných městských částí i děti mimopražské. Počet žáků naší školy vzrostl natolik,
že MŠMT vyhovělo žádosti ředitele školy a od 1.9.2015 navýšilo kapacitu ZŠ Kuncova z 650 na
950 žáků. Rada MČ Praha 13 souhlasila v září 2015 s návrhem ředitele školy, aby byla navýšena
i kapacita školní družiny MHMP ze 300 na 370 žáků od 1.9.2016.
Spádovost ZŠ Kuncova se rozrostla o ulice nejzápadnější části Prahy 13, kterou je tzv. Západní
Město, kde se dále staví. Z těchto důvodů bylo třeba navýšit prostorovou i početní kapacitu školy.
Při zápisu dětí do budoucího 1. ročníku (leden 2016) jsme proto ale poprvé přijímali pouze děti
ze spádových ulic školy a jen výjimečně děti z dalších částí Prahy 13. Stejně tomu bylo i při zápisu
dětí v dubnu 2017.
Na podzim 2013 byl uvolněn a vystěhován pavilon B4, ve kterém sídlila 17 let soukromá
SOŠ, a v létě 2014 byla provedena jeho nákladná rekonstrukce a revitalizace, která si vyžádala
investici ve výši 5,2 miliónu Kč. Ve všech učebnách i na chodbách byla položena nová podlahová
krytina. Všechny učebny a prostory byly vymalovány. Škola díky tomu získala 14 nových
učeben, z nichž 12 je v současnosti vybaveno interaktivní tabulí (z toho 9 s posunem),
dataprojektorem a počítačem s připojením na internet, novými žákovskými lavicemi a židlemi
(naposledy v létě 2017 do učebny němčiny). Samozřejmostí je i další školní nábytek (police
a regály), žákovské skříňky ve třídách I. stupně, nové katedry a na míru vyrobené nástěnky.
Ve všech 12 učebnách byla také provedena rekonstrukce světel. V učebnách jsou
nainstalované žaluzie, které dostatečně chrání před dopoledním i odpoledním sluncem a zajišťují
zatemnění při promítání. Sociální zařízení v přízemí, v 1. i ve 2. patře byla kompletně
zrekonstruována.
Do místnosti s pedagogickým dozorem, která se nachází v přízemí pavilonu B4, jsme v roce 2017
pořídili stojánek na barel s pitnou vodou, díky které žáci dodržují pitný režim. K dispozici zde dále
mají stolní hry, WI-Fi připojení a knihy a časopisy pro děti a mládež.
V roce 2016 jsme za 100 tisíc korun pořídili na vrátnici u vchodu I. stupně (A1) videotelefon, který
byl rozveden do deseti oddělení školní družiny i do školní jídelny. Videotelefon je určen rodičům
k vyzvedávání dětí ze školní družiny popř. k odhlašování obědů. Smyslem je, aby byl omezen volný
pohyb osob po budově školy s ohledem na stoupající nároky na bezpečnost žáků a zaměstnanců
naší školy.
S finanční spoluúčastí MČ Praha 13 ve výši 43 000 Kč jsme zajistili v létě 2017 celkem za 195 183
korun vymalování chodeb a jedné třídy v pavilonu B3, výmalbu kabinetů a chodeb u tělocvičen
a opravy a výměnu podlahové krytiny tam, kde byla nejvíce poškozena.
V ZŠ Kuncova žáci využívají dva nápojové automaty (minerální vody, multivitaminy) a dva
automaty na mléko a jogurty.
Na konci prázdnin 2017 jsme do školy pořídili automat na školní pomůcky, ve kterém žáci najdou
sešity, tužky, pera, kružítka, ořezávátka, USB kabely a další pomůcky.
Děti, které navštěvují školní družinu, využívaly 10 samostatných družinových oddělení v 1. patře
pavilonu A, ale i prostorné chodby před nimi a relaxační místnost, do které jsme koncem léta
2016 přemístili interaktivní tabuli s dataprojektorem a zakoupili nový počítač. V záloze jsou další
tři menší místnosti.
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Pavilon B2 je pronajat soukromému Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů
Praha a v pavilonu C sídlí od roku 2000 Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu
5 a Prahu 13. Vyšli jsme vstříc vedení Pedagogicko psychologické poradny a v létě 2016 jsme
uvolnili pro její potřeby další dvě místnosti, které sloužily dosud jako sklady pomůcek, aby
se z nich staly kanceláře psycholožek, ve kterých mohou pracovat s dětskými klienty.
Velkým a zásadním nedostatkem ZŠ Kuncova byla i v roce 2016/2017 absence moderního
venkovního sportovního areálu. Ředitel školy usiloval několik let o získání investiční dotace
ve výši kolem 7.000.000, - Kč na rekonstrukci stávající antukové a zarostlé plochy od MHMP nebo
od MČ Praha 13, ale zatím bezúspěšně. Díky úsilí paní místostarostky pro školství RNDr.
Marcely Plesníkové, která je členkou Školské rady ZŠ Kuncova a zároveň zastupitelkou HMP,
se podařilo od MHMP v červnu 2017 získat investiční dotaci na realizaci výstavby sportovního
areálu na školním pozemku ZŠ Kuncova ve výši 8 304 000, - Kč. Ředitel školy zajistil na jaře
2017 bezplatně nový aktualizovaný návrh řešení výstavby sportovního areálu od fi TUBEKO Sport
s.r.o., ve kterém se počítá se dvěma hřišti, běžeckou rovinkou, atletickým oválem, sektorem pro
vrh koulí, zázemím pro skok daleký a street ball. S výstavbou by se mělo začít na podzim roku
2017.
Na jaře 2017 padl po několika prohlídkách stávajících zastaralých a nevyhovujících prostor školní
kuchyně a školní jídelny návrh, aby byla školní jídelna postavena zcela nová jako přízemní
budova napojená na školu, a to na pozemku školy, a stávající prostory umístěné ve 2. patře školní
budovy byly následně přestavěny na učebny, kabinety a zázemí pro výuku, protože škole budou
přibývat žáci i v příštích letech. Žádost o investiční dotaci na školní jídelnu ZŠ Kuncova byla
podána vedením radnice Prahy 13 už před několika lety (naposledy v roce 2016) a MHMP jí v létě
2017 vyhověl a na výstavbu nové jídelny vyčlenil investiční dotaci ve výši 45 000 000,- Kč.
S výstavbou by se mělo započít na jaře 2018.
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Základní výkonové údaje o škole
a) počty tříd
I. stupeň
Počet tříd celkem
k 30.6.2016
k 30.6.2017
v tom: počet běžných tříd
k 30.6.2016
k 30.6.2017
počet speciálních tříd
k 30.6.2016
k 30.6.2017

II. stupeň

celkem

16

9

25

17

10

27

16

9

25

17

10

27

0

0

0

0

0

0

I. stupeň

II. stupeň

Celkem

384

242

626

407

270

677

384

242

626

407

270

677

0

0

0

0

0

0

b) počty žáků
Počet žáků
k 30.6.2016
k 30.6.2017
v tom: v běžných třídách
k 30.6.2016
k 30.6.2017
ve speciálních třídách
k 30.6.2016
k 30.6.2017

c) průměrný počet žáků na třídu k 30.6.2017
I. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
speciální
běžné třídy
běžné třídy
třídy
23,9

0

27

II. stupeň
speciální třídy

průměr za I. a II.
stupeň běžných tříd

0

25,1

d) přípravné třídy
Počet tříd

Počet žáků

k 30.6.2016

0

0

k 30.6.2017

0

0

a) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVZ ZV
Ve školním roce 2016/2017 jsme nabízeli a zajišťovali rozšířenou výuku matematiky,
jazyků, tělesné výchovy a výtvarné výchovy ve všech třídách II. stupně.
Nejdříve si ZŠ Kuncova získala dobré jméno a uznání díky rozšířené výuce matematiky
a informatiky, která byla zavedena od školního roku 1989/1990 pro žáky od 6. do 9. ročníku.
Od roku 1998 byla vyučovací nabídka obohacena o rozšířenou výuku jazyků, kdy byla k povinné
angličtině přidána též od 6. ročníku francouzština nebo němčina. V roce 2005 k matematickým
a jazykovým třídám přibyly třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na judo
a basketbal.
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Rozřazení dětí do specializovaných tříd mělo ovšem svoje nevýhody. V matematických třídách byli
velmi silně zastoupeni chlapci, v jazykových bylo zase o hodně více děvčat než chlapců.
Ve sportovních třídách byl výrazně horší celkový prospěch a vyskytovalo se více kázeňských
problémů. Ve sportovních třídách se sešlo i více žáků s poruchami učení, než ve třídách
matematických a jazykových. Mezi jednotlivými třídami převládala spíše rivalita než spolupráce.
Proto jsme od školního roku 2007/2008 od rozřazování žáků do matematických, jazykových
a sportovních tříd odstoupili a zavedli jsme nový model, kdy byly třídy s rozšířenou výukou
nahrazeny studijními skupinami. Kromě matematické, jazykové a sportovní studijní specializace
jsme nově nabídli i výtvarnou nebo hudební studijní skupinu.
Každý žák 5. třídy, který chce přestoupit z jiné základní školy do ZŠ Kuncova, má možnost si
na základě svých studijních výsledků, dispozic a předpokladů podat přihlášku do 6. třídy, a to
do studijní skupiny matematické, jazykové, sportovní nebo výtvarné (studijní skupinu
s rozšířenou výukou hudební výchovy již nenabízíme s ohledem na dostatečnou nabídku jiných
specializací a na základě malého zájmu uchazečů). Protože byl zájem rodičů a žáků z jiných
škol o přestup do naší školy do 6. ročníku v posledních letech značný (od 30 do 44 uchazečů),
museli jsme zpřísnit kritéria pro přijetí. Od školního roku 2015/2016 proto přijímáme do jakékoliv
studijní skupiny 6. ročníku pouze žáky a žákyně s vyznamenáním. Přijímací zkoušky se
nekonaly. Rozhodující byl prospěch uchazeče na konci I. pololetí 5. třídy na vysvědčení. Žáci
s lepším prospěchem (se samými jedničkami nebo jednou dvojkou) měli přednost před uchazeči
s prospěchem slabším.
Do matematické skupiny jsme poprvé přijímali pouze žáky
s vyznamenáním, kteří měli jedničku v 5. třídě z matematiky. Do jazykové skupiny byl přijat
pouze uchazeč s vyznamenáním a s jedničkou z českého jazyka i z angličtiny. Do výtvarné
i sportovní skupiny jsme přijímali bez výjimky pouze žáky s vyznamenáním. Protože se ale na jaře
2016 přihlásil rekordní počet 53 uchazečů do budoucího 6. ročníku, zavedl ředitel školy
od školního roku 2016/2017 přijímací zkoušky, a to z matematiky do matematické
a z českého jazyka a angličtiny do jazykové studijní skupiny. Zároveň zůstaly v platnosti
výše zmíněné podmínky přijetí, tj. co nejlepší prospěch s vyznamenáním a jedničky
z profilovaných předmětů. Přijímacímu řízení vyhovělo ze 44 uchazečů 38 dětí a pouze
jedna uchazečka zkoušku nezvládla. V průběhu června a letních prázdnin se ale někteří
přijatí žáci odhlásili z důvodu přijetí na osmiletá gymnázia a do 6. ročníku nastoupilo
26 nových žáků. Žáci 5. tříd naší školy přihlášky nepodávají, jejich rodiče ale vyplňují
dotazník, ve kterém uvádějí, o kterou skupinu pro své dítě mají největší zájem. Pro žáky
5. ročníku ZŠ Kuncova platí při zařazování do matematické skupiny stejná pravidla jako
pro uchazeče z jiných základních škol, pouze při zařazování do jazykové studijní skupiny
tolerujeme našim žákům maximálně jednu dvojku z jazyka, a to buď z českého nebo z anglického.
Žáci ZŠ Kuncova s horším prospěchem než je vyznamenání si vybírají mezi výtvarnou nebo
sportovní specializací.
Žáci všech čtyř studijních skupin jsou v každé třídě v ročníku. Každá třída má svůj rozvrh. Žáci
se do skupin spojují ze všech tříd v ročníku vždy pouze na specializovanou výuku ve stejné
době, a to na tři vyučovací hodiny týdně. Žáci a žákyně, kteří jsou zařazeni do matematické studijní
skupiny, mají dvouhodinový Seminář z matematiky a jednu hodinu Informatiky. Žáci a žákyně
z jazykových skupin mají tři hodiny druhého cizího jazyka (nejčastěji francouzštiny, němčiny
nebo španělštiny). Žáci a žákyně s výtvarnou specializací mají jednu hodinu Dějiny umění a dvě
hodiny Výtvarné techniky. Žáci a žákyně sportovní skupiny mají jednu hodinu Úpoly (judo) a dvě
hodiny Míčové hry (basketbal). Ve třídách je většinou stejný počet žáků, stejně početně jsou
zastoupeni chlapci a dívky a komunikace žáků mezi sebou a třídami a skupinami je neformální
a přirozená. Zařazení dětí do studijních skupin podle jejich dispozic, nadání, snahy a prospěchu
je motivující, protože při neplnění školních povinností (slabý prospěch, kázeňské popř. zdravotní
problémy) může ředitel žáka, který dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro tuto výuku,
v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 46/2006 Sb., o základním vzdělávání, přeřadit
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do skupiny nebo třídy bez rozšířené výuky nebo méně náročné studijní skupiny, a to
po projednání v pedagogické radě a se zákonným zástupcem žáka zpravidla ke konci pololetí.
Pod vedením kvalifikovaných učitelů a trenérů žáci ZŠ Kuncova dosahují výborných výsledků
v obvodních, krajských a dokonce i republikových soutěžích a olympiádách.
Díky kvalitní a zajímavé vzdělávací nabídce, výborné pedagogické práci učitelek a učitelů
a četným výborným výsledkům žáků v soutěžích, olympiádách a inspekčních šetřeních si
ZŠ Kuncova získala a udržuje dobré jméno a je o ni mezi rodiči velký zájem. Stalo se proto
tradicí, že z 5. ročníku naší školy odchází na víceletá gymnázia každoročně výrazně méně
žáků, než kolik jich přichází z jiných škol do studijních skupin našeho budoucího 6. ročníku.
Ve školním roce 2016/2017 bylo na osmiletá gymnázia přijato 15 našich žáků 5. ročníku, ale
z jiných škol se do budoucího 6. ročníku přihlásilo 44 zájemců, z nichž bylo přijato 38 žáků
(všichni s vyznamenáním) a nastoupilo 26 dětí. ZŠ Kuncova otevřela v září 2017 po více
než dvaceti letech čtyři šesté třídy se 104 žáky.
Realizace našeho školního vzdělávacího programu, zajištění rozšířené výuky ve specializovaných
výběrových skupinách a práce s nadanými žáky je sice organizačně, personálně i finančně
náročná (a není bohužel nijak ze strany státu platově zohledněna), ale přináší hmatatelné
výsledky a je oceňována pracovníky ČŠI i Společností pro talent a nadání (STaN), která
se věnuje problematice práce s nadanými dětmi, s naší školou úzce spolupracuje a zmiňuje naše
zkušenosti doma i v zahraničí.

5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
- individuální integrace žáků v běžných třídách

Počet
integro
v. žáků
celkem

Druh
postižení
mentální

sluchové

vady
zrakové
řeči

tělesné

více
vad

autismus

vývojové
poruchy
učení chování

k 1. 9. 2016

3

1

2

k 30. 6. 2017

3

1

2

- speciální třídy nebyly ve škole zřízeny. Ve škole působily poprvé 2 asistentky pedagoga, které
pomáhaly třídním učitelkám na I. stupni, a tu u žáka s aspergerovým syndromem a u žákyně
s poruchou chování v souladu s novelou školského zákona, která zavedla do škol od 1.9.2016
inkluzi tj. povinnost škol zajistit maximálně možnou péči žákům s nejrůznějšími problémy a také
žákům nadaným. Jedna asistentka je speciální pedagožka s praxí, druhá je studentka 4. ročníku
FTVS oboru tělesná výchova se zaměřením na práci se zdravotně handicapovanými žáky.
Výchovná poradkyně a zástupkyně pro I. stupeň úzce spolupracovaly s psycholožkou přidělenou
PPP pro Prahu 5 a 13, která sídlí v budově ZŠ Kuncova. Každý týden proběhlo jejich inkluzivní
setkávání, kde vyhodnocovaly a kontrolovaly plány podpůrných opatření, které vypracovávaly
třídní učitelky pro všechny žáky a žákyně ohrožené školním neúspěchem.
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b) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída
Jako "žák se sociálním znevýhodněním" je nejčastěji chápáno dítě z romské komunity nebo dítě
ze sociálně problematického prostředí, které žije nejčastěji jen s jedním rodičem (zpravidla
matkou), který je nezaměstnaný (v horším případě závislý na alkoholu nebo drogách) a nemůže
svému dítěti zaplatit ani nejzákladnější školní výdaje, a nebo zákonný zástupce dítěte, který
se o ně nestará a nespolupracuje se školou. Z tohoto úhlu pohledu musela škola v loňském
školním roce řešit 1 problém se 4 dětmi, které do školy přihlásila jejich matka bez zaměstnání, která
během roku střídala bydliště, neplatila za děti stravné a tolerovala svému 13 letému synovi kouření
na veřejnosti v její přítomnosti.
Socioložky Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská a Adéla Souralová, které jsou
autorkami publikace Etnická rozmanitost ve škole (Stejnost v různosti) z nakladatelství Portál,
s.r.o., Praha 2015, poukazují ale na skutečnost, že v českých školách nejsou (na rozdíl od výše
jmenovaných) jako žáci se sociálním znevýhodněním chápáni cizinci, ať už ze zemí Evropské
unie nebo z tzv. třetích zemí. Současně upozorňují na to, že ředitelé a učitelé mající cizince
ve své škole a třídě se většinou snaží tyto žáky hlavně naučit co nejdříve česky
a asimilovat je do české majoritní společnosti místo toho, aby je integrovali a jejich odlišnost
(kulturní, etnickou, rasovou) využili při výchově a vzdělávání. Žáky - cizinci ze třetích zemí
jsou v Praze 13 nejčastěji děti ze zemí bývalého Sovětského svazu tj. především z Ruska nebo
z Ukrajiny. Jejich podíl z počtu obyvatel Prahy 13 již přesáhl 16%. Je proto logické, že
se ředitelé základních škol v Praze 13 snaží získat finanční prostředky pomocí grantů na výuku
češtiny pro žáky - cizince. Na konci školního roku 2015/2016 jsme obdrželi rovných 300 000, Kč na výuku češtiny žáků - cizinců. Tuto dotaci jsme vyčerpali do konce roku 2016. O stejnou
částku jsme požádali i na rok 2017 a žádosti bylo vyhověno.
Přípravnou třídu jsme ve školním roce 2016/2017 neotvírali.
b) zkušenosti s péčí o nadané žáky
ZŠ Kuncova není a ani nemůže být a priori určena jen nadaným žákům. Vycházíme ovšem
z filozofie, že každé dítě může být v něčem úspěšné, a proto se snažíme talent a nadání u žáků
rozpoznat a rozvinout již na I. stupni. K diagnostice slouží nejen běžná výuka a v jejím rámci
individuální přístup k nadanému dítěti, ale i pohovory a konzultace třídních učitelek s rodiči
o zájmech dítěte, jeho mimoškolních aktivitách, přáních apod. Důležitá je také spolupráce
s vychovatelkami školní družiny, kterou navštěvuje většina žáků od 1. do 4. ročníku. Ve školním
roce 2016/2017 jsme zajistili v souladu se školským zákonem individuální péči nadanému
žákovi 2. třídy, který docházel na některé hodiny matematiky do vyššího (3.) ročníku, a to
na základě žádosti rodičů a doporučení psycholožky z PPP. V rámci ŠD i mimo ni organizujeme
velmi pestrou a širokou nabídku kroužků, ve kterých se talent dětí snadno projeví. Kromě
kroužků angličtiny, které navštěvují žáci 1. a 2. tříd nabízíme a zajišťujeme dětem s vadami řeči
v 1. ročníku logopedickou péči formou kroužku vedeného specializovanou pedagožkou.
Umělecké vlohy mohli žáci a žákyně projevit v některém z hudebních oborů ZUŠ Stodůlky,
která k výuce využívá v odpoledních hodinách učebny II. stupně naší školy. Žákům I. stupně
nabízíme dramatický nebo výtvarně-řemeslný kroužek. Ve školním roce 2016/2017 jsme zajistili
dva počítačové kroužky pro žáky 4. a 5. tříd. Pohybové nadání mohou děti projevit v Taneční
škole Ivy Langerové, která vyučuje standardním a latinskoamerickým tancům. Oblíbená je
také moderní gymnastika, judo, pohybová přípravka Všeználek, fotbal pro chlapce
od 1. do 3. ročníku, florbal pro žáky I. stupně, miniházená, kin-ball, míčové hry, sebeobrana,
deskové hry GO a badminton. Žáci 4. a 5. tříd navštěvovali ve školním roce 2016/2017
i jazykové kroužky německého nebo francouzského jazyka. Žáci 5. ročníku mohou projevit
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svoje vědomosti v matematické olympiádě a Pythagoriádě nebo v jazykové Soutěži pro šikovné
děti se zájmem o angličtinu, kterou organizuje ZŠ Bronzová.
Od 6. do 9. ročníku zajišťujeme pro nadané žáky rozšířenou výuku matematiky
a informatiky, cizích jazyků (angličtina – francouzština, angličtina – němčina nebo
angličtina - španělština), výtvarné výchovy nebo tělesné výchovy se zaměřením na judo
a basketbal. Za nadané považujeme všechny žáky II. stupně, se kterými ve studijních skupinách
pracují vysoce kvalifikovaní učitelé a trenéři. Pod jejich vedením se talent a nadání dětí
v mnoha případech pozoruhodně rozvinou, protože se každoročně naši žáci umisťují
na předních místech v obvodních, krajských i republikových kolech vědomostních, uměleckých
a sportovních soutěží. Ve spolupráci s DDM Praha 5 pořádáme obvodní kolo matematické
olympiády pro žáky 6., 7. a 8. ročníku základních škol a stejně staré studenty odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií z obvodu Prahy 13 a Prahy 5 a s potěšením konstatujeme, že
naši žáci v těžké konkurenci dokáží obstát, protože obsazují nejpřednější příčky. Velmi úspěšně
si vedou i v různých testech SCIO, TIMES, PISA a v plošném testování NIQES nebo INspiSET, kde
dosahují nadprůměrných výsledků.
6. Výsledky zápisů do prvních tříd 2017/2018
Počet dětí zapsaných
do prvních tříd
(při zápisu)

Počet dětí
skutečně přijatých
do prvních tříd

112

77

Počet odkladů pro
školní rok
2017/2018

Počet prvních tříd

3

16

Před zápisem do 1. tříd jsme zveřejnili kritéria pro přijetí. V souladu se zákonem jsme přednostně
přijímali děti ze spádových ulic naší školy a dále děti z nespádových ulic ZŠ Kuncova ale z Prahy
13, které v naší škole již měli staršího sourozence. Podruhé jsme odmítli všechny zájemce
z jiných pražských obvodů a mimopražské děti. Ze spádových ulic jsme přijali 85 dětí a z Prahy
13 jenom 6 dětí se starším sourozencem v naší škole. Nepřijali jsme 21 dětí. Nikdo z rodičů
se proti nepřijetí neodvolal.
7. Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia:
počet vydaných zápisových lístků celkem: 35
přijato celkem: 19
Gymnázia

8 - letá (z 5. ročníku)

6 - letá (ze 7. ročníku)

krajská

soukromá

církevní

krajská

soukromá

církevní

11

4

0

4

0

0

Přijatých celkem

b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků
počet vydaných zápisových lístků celkem: 58
přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků: 53
Střední
školy

gymnázia

obchodní zdravotní průmysloakademie
školy
vé školy
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ostatní
střední

střední
celkem
odborná

zřizované
krajem
církevní
soukromé

školy

učiliště

8

7

8

15

7

0

45

0
1

0
0

0
0

0
2

0
5

0
0

0
8

přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou:
z devátých ročníků

z nižších ročníků

zřizované krajem

4

0

církevní

0

0

soukromé

1

1

OU, U

c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
- v devátém ročníku: 58
v nižším ročníku: 1
8. Chování žáků a neomluvené zameškané hodiny
(klasifikace chování, nejčastější výchovné problémy, které byly na škole řešeny)
Zameškané
hodiny
I. stupeň
II. stupeň
celkem

školní rok 2015/2016
počet hodin
počet žáků
0
0
13
2
13
2

školní rok 2016/2017
počet hodin
počet žáků
1
1
58
1
59
2

9. Výsledky vzdělávání žáků
Prospěch (II. pololetí 16/17)
prospěli:

počet žáků

%

I. stupeň

404

99,3

II. stupeň

269

99,6

475

85,7

z toho s vyznamenáním
neprospěli:

I. stupeň

3

0,7

1

0,4

nehodnoceni:

II. stupeň
I. stupeň

0

0

II. stupeň

0

0
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Výsledky žáků 9. tříd z testování SCIO byly v celostátním srovnání ve všech testovaných oblastech
nadprůměrné, když žáci ve čtenářské gramotnosti zaznamenali 54% tní úspěšnost a jejich výsledky
byly lepší než u 70% zúčastněných škol. V matematické gramotnosti dosáhli naši žáci 59% tní
úspěšnosti a jejich výsledky byly lepší než u 80% zúčastněných škol a v obecných studijních
předpokladech 55% tní úspěšnosti, když jejich výsledky byly lepší než u 70% zúčastněných škol.
Celkem se do testování SCIO zapojilo 16 300 řešitelů z 509 základních škol a 10 osmiletých
gymnázií z České republiky.
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10. Hodnocení činnosti školní družiny – klubu
Školní družina se nachází v 1. patře přední části budovy školy v pavilonu A, kde má k dispozici
celkem 12 místností. Ve školním roce 2016/2017 jsme zahájili provoz školní družiny v počtu 10
samostatných oddělení, do kterých bylo zařazeno 287 žáků 1. - 4. tříd.
Nadále jsme provozovali třídu ranní družiny a relaxační místnost vybavenou interaktivní tabulí
s počítačem a dataprojektorem.
V průběhu školního roku všechny vychovatelky spolupracovaly s koordinátorkou EVVO.
Družina se otevírala ráno v 6:30 hod. a končila každý pracovní den až v 17:30 hod. Dobrou
tradicí jsou každodenní vycházky mezi 14. - 15. hodinou, v tuto dobu jedna z vychovatelek má
službu ve třídě ranní družiny, kde jsou soustředěny děti, jejichž kroužek začíná nebo končí v době
vycházky. Stejně tak i děti po nemoci, či ty, které si rodiče přijdou po předchozí písemné domluvě
vyzvednout mezi 14.00 - 15.00 hod.
Každoročně v naší školní družině pořádáme vánoční besídky, společné odpolední akce, víkendové
výlety, karneval, besídky na konci školního roku aj. V rámci školní družiny probíhala odpoledne
i "mimoškolní" činnost, kterou v naší škole zajišťují učitelé, trenéři nebo lektoři. Děti si v družině
vyzvedávají a po skončení kroužků, tréninků nebo jiných volnočasových aktivit je zase předávají
vychovatelkám do oddělení.
Vyzvedávání dětí rodiči probíhalo přes videotelefon, který je umístěn na vrátnici u vchodu A1 a je
rozveden do všech oddělení včetně učebny ranní družiny a relaxační místnosti.
AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017
15.10. Víkendový výlet do Třebovle
21.10. Exkurse do hasičské zbrojnice v Jinonicích
2.11. Exkurse do hasičské zbrojnice v Jinonicích
11.11. Divadelní představení ,,Hrajeme si…
Pohádky K. J. Erbena
14. - 30.11. Výroba vánoční čokolády
23.11. Návštěva zábavního centra TOBOGA na Zličíně
25.11. Návštěva zábavního centra TOBOGA na Zličíně
10.12. Víkendový Adventní výlet na Karlštejn
13.12. Odpolední výlet do svíčkárny
20.12. Vánoční posezení, ochutnávka cukroví, vánoční čaj,
Pečení vánoček v družinách
10.2. Karneval pro děti prvních tříd
24.2. Kouzelník a jeho zvířecí kamarádi medvěd a slon
7.3. Návštěva zábavního centra TOBOGA na Zličíně
1.4. Sobotní výlet do Kutné hory
18.4.,19.4.,26.4. Prezentace deskových her firmy PIATNIK
17.5. Jump Aréna Zličín
26.5. Kouzelník Martin
21.6. Návštěva zábavního centra TOBOGA na Zličíně
29.6. Rozloučení se školním rokem, závěrečné diskotéky,
pochvaly a odměny
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44 dětí
30 dětí
23 dětí
160 dětí
všechna oddělení
50 dětí
97 dětí
22 dětí
40 dětí
všechna oddělení
75 dětí
155 dětí
75 dětí
20 dětí
220 dětí
23 dětí
120 dětí
120 dětí
všechna oddělení

11. Školní a závodní stravování
Ve školním roce 2016/2017 bylo uvařeno 109 631 obědů pro žáky, 10 378 obědů
pro pracovníky školy a 4 056 obědů pro cizí dospělé strávníky.
- počty stravovaných žáků: 690
z toho z jiných škol: 80
Největším problémem školního stravování v ZŠ Kuncova je, že se všichni strávníci stravují
pouze v jedné jídelně, která má kapacitu 150 míst. Z tohoto důvodu se tvoří dlouhé fronty
a hlučnost v jídelně stoupá. Úměrně s tím stoupá i nervozita personálu školní kuchyně, žáků
i dozírajících učitelů. Znovuotevření druhé školní jídelny, která je více než 16 let uzavřena, brání
zastaralé vybavení školní kuchyně a velké investice na její obnovu.
Kompletní rekonstrukce školní kuchyně, obou výdejen i jídelen je proto velmi naléhavá
a nutná. Řediteli školy byla již dvakrát v minulých letech sdělena informace o přiznané dotaci
na rekonstrukci školní jídelny Magistrátem hl. města Prahy, ale v obou případech byla opět
odvolána. Ve školním roce 2014/2015 byl konzultován za přítomnosti vedoucí školní jídelny,
ředitele školy a krajské hygieničky architektonický návrh rekonstrukce školní jídelny ZŠ Kuncova.
Při jeho opětovném posuzování v loňském roce se navíc objevily technické překážky (výškový rozdíl
mezi plochou jídelny a kuchyně, ohromné provozní prostory, které se nacházejí nejen ve 2. ale
i v 1. patře školní budovy, šířky dveří, výtahy, problém s umístěním lapače tuků aj.), jejichž stavební
řešení by podstatně prodražilo celou rekonstrukci, kdy by se náklady vyšplhaly nejméně
ke 37 miliónům korun a přesto by výsledný efekt nebyl až tak výrazný.
Na jaře 2017 byl provoz školní kuchyně a jídelny naší školy posouzen panem Radkem
Schubertem (profesionálním špičkovým kuchařem a provozovatelem gastronomických zařízení)
za přítomnosti paní místostarostky pro školství pí RNDr. Marcely Plesníkové, ředitele školy
a pracovnic školní jídelny. Po této návštěvě padl těsně před prázdninami ze strany paní
místostarostky návrh, aby byla postavena nová školní jídelna s kuchyní a zázemím jako
přízemní budova napojená na hlavní školní budovu přímo ve školním areálu.
V létě 2017 byla díky jednáním a mimořádnému úsilí paní místostarostky ze strany MHMP
přidělena investiční dotace ve výši 45 000 000, - Kč na výstavbu nové školní jídelny
ZŠ Kuncova.
Na
podzim
2017
bude
vypracována
vizualizace
a
projekt
a vyhlášeno výběrové řízení. Nová jídelna se má začít stavět na jaře 2018 a na podzim otevírat
k 35. výročí zahájení činnosti ZŠ Kuncova (1983). Po zahájení provozu v nové jídelně se budou
prostory po staré jídelně a kuchyni upravovat pro výukové potřeby školy.
Ve škole jsou využívány dva nápojové automaty (minerální voda, ovocné a multivitaminové
nápoje) u vstupu do pavilonu B1 (I. stupeň) a B3 (II. stupeň) a dva mléčné automaty
(mléčné výrobky, ovoce), z nichž jeden je umístěn v 1. patře pavilonu B1 (I. stupeň) a druhý
ve 2. patře pavilonu B4. Škola se zapojila do státního projektu Ovoce do škol, kdy každý žák
I. stupně odebíral jedenkrát týdně zdarma 1 kus ovoce.
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12. Výjezdy žáků mimo objekt školy
Druh výjezdu
vzdělávací výjezdy
z toho do zahraničí
ŠVP
lyžařské kurzy
z toho do zahraničí

počet
výjezdů
8
1
3
3
1

počet
žáků
240
38
106
94
38

místo výjezdu
Ozdravné pobyty: Zlatá Koruna 2x
ŠVP: Plasy, Rejdice 2x
LVK: Špičák na Šumavě 2x,
Zettersfeld (Rakousko)

13. Poradenské služby školy
Vzhledem k tomu, že u dětí nastupujících do 1. ročníku čím dál častěji zaznamenáváme
logopedické vady, otevíráme každoročně kroužky logopedie, které vedou dvě speciální pedagožky,
které jsou zároveň učitelkami I. stupně.
Velmi úzce spolupracujeme s PPP, která sídlí v naší škole. Výchovná poradkyně konzultuje
výukové, kázeňské popř. sociální problémy žáků nejen s třídními učitelkami, ale i s pověřenou
pracovnicí poradny (Mgr. Olgou Pařízkovou), ať už se jedná o žáky s SPU, školení a konzultace
s učiteli k problematice SPU, doporučení žáků, u kterých vyučující zaznamenali výukové potíže
k vyšetření v poradně ve spolupráci s rodiči, profitesty pro žáky, kteří se hlásili na SŠ apod.
Během školního roku byly svolány tři výchovné komise. Jednalo se o podezřelou a velmi častou
absenci, která byla pozdě omlouvána, podezření ze záškoláctví a výchovné problémy.
V případě záškoláctví žáka, nevhodného chování nebo hrubého neplnění školních povinností zveme
na jednání pracovnici Odboru sociální péče ÚMČ Praha 13.
Kromě jednání výchovné komise se konalo sedm pohovorů s rodiči za účasti třídní učitelky
a výchovné poradkyně. Z jednání se pořizuje zápis, který obdrží všichni zúčastnění. Nejčastějšími
projednávanými problémy bývá neplnění školních povinností a s tím související slabý prospěch,
časté absence ve škole a nevhodné chování. V jednom případě byly projednány velmi slabý
prospěch v matematice, nedostatek pravidelné domácí přípravy u žákyně 7. ročníku, u žákyně
1. ročníku problémy ve vztazích se spolužáky a u jednoho žáka 1. ročníku zlepšení spolupráce mezi
rodinou a třídní učitelkou.
Speciální třídy nebyly ve škole zřízeny. Ve škole nepůsobil asistent pedagoga.
Škola nemusela řešit žádný větší problém s žáky či rodiči ze sociálně nebo kulturně odlišného
prostředí.
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14.

Prevence rizikového chování (sociálně-patologických jevů)
ZŠ Kuncova je nositelkou prestižního titul Zdravá škola, který obdržela v červnu 2014
od Státního zdravotního ústavu.

Vedení školy věnuje zvýšenou pozornost nejen problematice sociálně patologických
jevů, ale i drogové problematice, sexuální výchově, dopravní výchově a zdravému životnímu stylu.
Usilujeme tak o rozvoj sociální inteligence žáků.
Školní metodička prevence ve spolupráci s vedením školy každoročně vyhotovuje Školní
preventivní program tj. preventivní školní plán, osnovu, do které zařazujeme akce, projekty
a aktivity, prostřednictvím kterých preventivně působíme na žáky, aby u nich pokud možno
nedocházelo k projevům rizikového chování ani ve škole, ani mimo ni.
Pro žáky 6. a 7. tříd každoročně vždy na podzim zajišťujeme kurz prevence před sociálně patologickými jevy v rozsahu čtyř vyučovacích hodin. Kurzy vede pí uč. PhDr. Katarína
Počepická, která je školním metodikem prevence a zároveň i vyučující předmětu výchova
ke zdraví. Kurzy jsou zaměřené na problematiku vztahů mezi žáky, šikanu, kouření, alkoholismus
aj.
Protože k nám každoročně přestupuje z jiných základních škol kolem dvaceti až třiceti nových žáků
do 6. ročníku a složení třídních kolektivů se výrazně mění, zajišťujeme pro všechny žáky a žákyně
každé 6. třídy dvoudenní adaptační kurz. Jedním z cílů adaptačního kurzu je, aby se ho pokud
možno zúčastnili všichni žáci a žákyně z konkrétní třídy. Rozhodli jsme se proto po třech letech
neorganizovat adaptační kurzy s výjezdem, které byly organizačně náročné a pro některé rodiče
cenově nedostupné (1750,- Kč na žáka za necelé tři dny), ale zajistit je ve škole a na školní zahradě
za příznivější cenu. Obrátili jsme se proto na jaře 2016 na akreditovanou organizaci Proxima
Sociale o.p.s., která byla schopná kurzy zajistit za pouhých 320, - Kč na žáka a zachovat přitom
vysokou kvalitu práce s žáky. Adaptační kurzy byly vedeny proškolenými psychology a instruktory
za účasti třídních učitelek a proběhly ke všeobecné spokojenosti žáků, jejich rodičů, třídních učitelů,
lektorů i vedení školy v září 2016. Adaptační kurzy vedené firmou Proxima Sociale napomohly
novým i kmenovým žákům, aby se co
nejrychleji
seznámili
a osvojili
si
pravidla
pro vzájemnou komunikaci postavenou na vzájemném respektu, toleranci, spolupráci
a kamarádství. Adaptačních kurzů se zúčastnilo 81 z 83 žáků tří tříd 6. ročníku. Firma zajistila
pro žáky 6. a 7. ročníku i bezplatné besedy na téma kyberšikana a pro žáky 8. a 9. tříd besedy
na téma gambling.
Výuka sexuální výchovy a protidrogové prevence má v Základní škole Kuncova dlouholetou
tradici (od roku 1997) a je zajišťována formou nadstandardních kurzů pro žáky 8. a 9. tříd. Žáci
8. ročníku mají během školního roku dva kurzy vždy po 6 hodinách, žáci 9. ročníku kurz jeden.
Škola si vždy předem vyžádá písemný souhlas od rodičů, neboť jsou kromě drogové problematiky
probírána i citlivá témata ze sexuální výchovy. Cílem kurzů je především formování postojů
mladých lidí a ne jen pouhé předávání informací. Žák získává i dovednost správně zacházet
s kondomem, je informován o dalších metodách antikoncepce i riziku přenosu pohlavních chorob
s podrobnějším zaměřením na nemoc AIDS. Výuku zajišťuje ředitel školy, který je pro uvedenou
problematiku respektovaným odborníkem. Kurzy probíhají každoročně v souladu s plánem
prevence a žáci i rodiče jsou s nimi spokojeni. Žáci kurzy každoročně vyhodnocují pomocí
autoevaluačního dotazníku (viz níže).
Dokladem nadstandardní aktivity školy v oblasti sexuální výchovy bylo i vytvoření edukativní
videokazety Dospívání a menstruace, která byla natočena s ředitelem školy a žáky
ZŠ Kuncova v roce 2000. Na výstavě Schola Nova byla kazeta oceněna 1. místem a firmou
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Johnson & Johnson bezplatně distribuována do škol v České republice a nakonec
i v zahraničí. V roce 2013 byla videokazeta převedena do formátu DVD a je dodnes jediným
materiálem svého druhu k uvedené problematice.
Sexuální výchova není zajišťována pouze formou nadstandardních kurzů pro žáky 8. a 9. tříd, ale
má koncepční charakter od 1. do 9. ročníku. Kromě zařazení tohoto tématu do různých předmětů
(prvouka, přírodověda, výchova ke zdraví, přírodopis aj.) ve formě běžné výuky ji doplňují besedy
a přednášky externích lektorů.
Na základě letité velmi dobré spolupráce s pracovníky Státního zdravotního ústavu Praha
zajišťuje ředitel školy bezplatně pro všechny žáky a žákyně 8. a 9. tříd jedenkrát za dva roky
preventivní program Hrou proti AIDS, který je považován za nejlepší program svého druhu v ČR.
Program Hrou proti AIDS se konal pro žáky dvou osmých a dvou devátých tříd na podzim 2016.
Základní škola Kuncova spolupracuje s Českou společností AIDS pomoc a Domem světla při
zajišťování informační kampaně Červená stužka, která je spojena s finanční sbírkou. Akce
Červená stužka je Součástí světového Dne boje proti AIDS, který připadá na 1. prosinec.
V roce 2016 se konala v ČR popatnácté. Žáci 9. ročníku naší školy se vloni již pojedenácté osobně
zapojili do této osvětové akce. Na různých místech naší městské části Praha 13 i na Praze 5
nabízelo 30 proškolených deváťáků kolemjdoucím informační letáky, ale i odznaky
symbolizující solidaritu s těmi, kteří potřebují pomoc a lidskou spoluúčast. Odznak si zájemci mohli
zakoupit za minimálních 20,- Kč. Žáci vybrali za 281 kusů stužek 8 479,- Kč. Výtěžek sbírky je
používán na provoz Domu světla, který zajišťuje bezplatné anonymní testování na HIV infekci,
přednášky a besedy, poradenskou činnost, azyl i léčbu.
V květnu 2017 jsme se podruhé v rámci Českého dne proti rakovině prostřednictvím 41 žáků
a žákyň 9. tříd zapojili do kampaně Ligy proti rakovině Žlutý květ. Kampaň se letos konala
v České republice již pojednadvacáté a je nejstarší a nejznámější kampaní svého druhu u nás.
V roce 2017 byla kampaň zaměřena na prevenci rakoviny hlavy a krku, kterou každoročně v ČR
onemocní stovky žen i mužů. Kromě letáčků naši žáci nabízeli od Zličína až po náměstí Republiky
za 20, - Kč žluté textilní květy měsíčku lékařského jako symbol pomoci lidem, kteří rakovinou
onemocněli. Žákům naší školy se podařilo prodat 2000 kvítků a vybrat neuvěřitelných 60 910
korun. Žáci byli letos nadšeni z pozitivních reakcí lidí, jejich zájmu a ochoty a odnášeli si dobrý
pocit, že pomohli dobré věci.
Završením koncepční celoroční práce s žáky 9. ročníku v oblasti prevence a sexuální výchovy
je vždy koncem školního roku návštěva Domu světla v Karlíně. Po přednášce o HIV/AIDS
a následné diskusi s HIV pozitivním lektorem si žáci vedení ředitelem školy a školní metodičkou
prevence mohou prohlédnout všechny prostory Domu světla včetně vyšetřovny a lůžkového
oddělení. Návštěva na všechny žáky a žákyně velmi silně působí.
Díky osobní iniciativě pí učitelky Rážové proběhla v září 2016 v naší škole podruhé kampaň
Srdíčkové dny. „Srdce dětem“ je projekt, který pomáhá vážně nemocným a postiženým dětem
v České republice získat finanční prostředky na úhradu jejich léčby, zdravotních pomůcek,
přístrojů a všeho potřebného k jejich uzdravení a ke zlepšení kvality jejich života. Projekt je
realizován ve spolupráci s o.p.s. Život dětem a má velkou mediální podporu. Nejoblíbenější
formou je prodej magnetek s obrázky zvířátek, které si kupují žáci a žákyně I. stupně naší školy.
Letos jsme prodali 200 magnetek celkem za nejméně 6 000, - Kč. Projektu se budeme účastnit každý
rok v září.
Pracovníci preventivního oddělení Městské policie Praha zajistili podruhé pro všechny žáky
a žákyně od 1. do 9. ročníku (676 žáků ve 27 třídách) přednášky na téma zdravého životního stylu
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a bezpečnosti. Přednášky probíhaly průběžně od září 2016 počínaje prvními třídami až do května
2017, kdy končily v 9. třídách.
Díky úsilí pana Bc. Syrového z ÚMČ Praha 13 a pochopení a vstřícnosti vedení radnice bylo
na prevenci sociálně patologických jevů na rok 2017 naší škole přiděleno 10.000, - Kč.
Třetím rokem jsme spolupracovali s katedrou adiktologie 1. Lékařské fakulty Karlovy univerzity
na projektu Unplugged, jehož cílem je zjistit, kdy u žáků 6. - 8. tříd dochází k prvním
experimentům nebo dokonce ke vzniku závislosti na společensky tolerovaných drogách (nikotin,
alkohol) nebo drogách zakázaných (THC popř. jiné), a jaké jsou jejich postoje ke zdravému
životnímu stylu. Projekt v loňském roce skončil a po jeho vyhodnocení obdržíme podrobnou zprávu.
Kromě tradičních a pravidelně se opakujících akcí se třídní učitelky zapojovaly do řady dalších
jednorázových projektů. V roce 2015 se např. všichni žáci 2. - 5. ročníku postupně (vždy po dvou
třídách) zúčastnili semináře primární prevence na podporu integrace nevidomých a zrakově
postižených, které pro ně zajistili ve společenské místnosti naší školy pracovníci z občanského
sdružení "Běluška". Setkání se zdravotně i mentálně postiženými dětmi zprostředkovávají třídní
učitelky pro své žáky a žákyně i v zařízení Diakonie, které se nachází ve Stodůlkách nedaleko naší
školy.
Preventivně a prodemokraticky na žáky působíme pomocí základní školní normy, kterou je
Školní řád Základní školy Kuncova. Školní řád vyjmenovává nejen povinnosti žáků, ale také jejich
práva včetně práva vyjadřovat se k chodu školy prostřednictvím schránky důvěry a přes
žákovský parlament, jehož závěry je ředitel školy povinen se zabývat.
Na jaře 2016 byla ZŠ Kuncova vybrána vedením radnice Prahy 13 jako jedna z pěti škol, které
se zapojily do projektu Společensky odpovědná škola (CSR). Ředitel školy prošel dvěma školeními,
prezentoval sebehodnotící zprávu o ZŠ Kuncova a získal certifikát pro svou osobu. V červnu 2016
ředitel školy přihlásil ZŠ Kuncova do Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost
a udržitelný rozvoj (NC CSR) a v srpnu 2016 odeslal sebehodnotící zprávu o škole k posouzení
do Sdružení pro oceňování kvality. V září 2016 přijel do školy dvoučlenný hodnotitelský tým
z Národní rady kvality. Po více než osmihodinové návštěvě, pohovoru s ředitelem školy a dalšími
zaměstnanci ZŠ Kuncova a prohlídce školy, sdělili hodnotitelé své rozhodnutí, že ZŠ Kuncova
národní cenu kvality získá jako Společensky odpovědná škola. Po odeslání stručné charakteristiky
školy do sborníku vítězů převzal ředitel školy ve Španělském sále Pražského hradu 22. listopadu
2016 dva certifikáty potvrzující prestižní titul Společensky odpovědná škola pro ZŠ Kuncova
a sklěněnou národní cenu. Slavnostní večer proběhl za přítomnosti prezidenta České republiky pana
Miloše Zemana a předsedy vlády pana Bohumila Sobotky a řady dalších významných osobností
a hostů. Ředitel školy převzal cenu z rukou starosty MČ Praha 13 pana Ing. Davida Vodrážky
a tehdejšího náměstka ministryně školství pana Štecha.
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Žáci 3., 4. a 5. tříd v rámci dopravní výchovy docházeli na dopravní hřiště při ZŠ Bronzová v Praze
13, kde se jim věnovali proškolení členové Policie ČR.
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ZÁVĚREČNÁ PRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a adresa školy,
pro kterou platí tento
MPP
Jméno a příjmení
ředitele
E-mail na ředitele

Základní škola, Praha 13
Kuncova 1580
155 00 Praha 5 - Stodůlky
PaedDr. Pavel Petrnoušek

Jméno a příjmení
školního metodika
prevence
E-mail

PhDr. Katarína Počepická

Jméno a příjmení
výchovného poradce
E-mail

Mgr. Jiřina Vojáčková

info@zskuncova.org

katarina.pocepicka@seznam.cz

jirina.vojackova@seznam.cz
Počet tříd

Počet žáků/studentů

17

407

10
27

270
677

ZŠ – I. stupeň
ZŠ – II. stupeň
Celkem
1. Realizace školního preventivního programu
Název a odborné
zaměření
vzdělávání
Adaptační kurz

Datum konání

Věková skupina /
počet žáků

Realizátor – organizace,
odborník

Září 2016

Žáci VI. tříd

Proxima Sociale o.p.s.

Beseda – osobní
bezpečí

Květen 2017

Městská policie Hl. m. Prahy

Srdíčkové dny

Září 2016

Žáci I. tříd
Žáci II. tříd
Žáci III. tříd
Žáci IV. tříd
Žáci V. tříd
Žáci VI. tříd
Žáci VII. tříd
Žáci VIII. tříd
Žáci IX. tříd
Žáci I. stupně
Žáci VI. tříd

PhDr. Katarína Počepická

Žáci VII. tříd

PhDr. Katarína Počepická

Říjen 2016
Kurzy prevence
rizikového chování
- prevence
rizikového chování
(kouření, pití
alkoholických
nápojů, šikana)
Říjen 2016
Kurzy prevence
rizikového chování Listopad 2016
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Mgr. Dana Rážová

- prevence
rizikového chování
(zneužívání
návykových látek,
pozitivní vztahy
ve třídě, prevence
šikany)
Říjen 2016
Kurzy sexuální
Březen 2017
výchovy –
prevence
Duben 2017
rizikového chování
v oblasti
návykových látek
a sexuálního života

Žáci VIII. tříd

PaedDr. Pavel Petrnoušek

Říjen 2016
Kurzy sexuální
výchovy – prevence
rizikového chování
v oblasti
návykových látek
a sexuálního života

Žáci IX. tříd

PaedDr. Pavel Petrnoušek

Kyberšikana –
beseda

Žáci VI. a VII. tříd

Proxima Sociale o.p.s.

Zdravý životní styl- Říjen 2016
kurz prevence
Listopad 2016
kouření, objasnění
důležitosti
zdravého životního
stylu

Žáci III., IV. a V. tříd

Proxima Sociale o.p.s.

Gambling –
beseda
Hrou proti AIDS
Červená stužkaDen boje proti
AIDS
Český den proti
rakovině 2016
Návštěva domu
světla
- prevence
onemocnění virem
HIV
Prevence
zneužívání
návykových látek –
zasílání nových
materiálů ohledně
prevence
zneužívání
návykových látek

Prosinec 2016

Žáci VIII. a IX. tříd

Proxima Sociale o.p.s.

Listopad 2016
1. prosince 2016

Žáci VIII. a IX. tříd
Žáci IX. tříd

Státní zdravotní ústav
ČSAP

Květen 2017

Žáci IX. tříd

Liga proti rakovině

Červen 2017

Žáci IX. tříd

PhDr. Katarína Počepická
PaedDr. Pavel Petrnoušek

Zdravá škola

Celoročně
2016/2017

Září 2016

Celoročně
2016/2017

Katedra Adiktologie,
III. Lékařská fakulta, Praha 2

Celá škola
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Státní zdravotní ústav Praha

2. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí školního vzdělávacího
programu
Prvouka
2. ročník
(II. A, II. B,
II. C, II. D
třída)

Osobní bezpečí
Vztahy mezi spolužáky
Šikana
Sexuální výchova

Mgr. H. Gallerová
Mgr. A. Chudíková
Mgr. J. Fürstová
Mgr. Š. Nováková
Mg. M. Dobrovodská

Prvouka
3. ročník
(III. A, III.
B, III. C
třída)

Osobní bezpečí
Vztahy mezi spolužáky
Šikana
Sexuální výchova

Mgr. K. Adámková
Mgr. J. Kuvinková
Mgr. R. Chmelová
Mgr. J. Předotová

Přírodověd

Nemoci a zdraví
aOsobní bezpečí
První pomoc
Šikana
Sexuální výchova

Mgr. I. Žvátorová
Mgr. T. Křivanová
Mgr. K. Ivaškovičová
Mgr. E. Fonferová

4. ročník
(IV. A,
IV. B, IV.
C třída)
Přírodověd

Osobní bezpečí
aOchrana zdraví
5. ročník
Šikana
(V. A, V. B, Sexuální výchova
V. C, V. D
třída )
Rizika zneužívání lehkých drog
VKZ
Rizika zneužívání steroidních anabolik
7. ročník
(VII. A,
Vztahy se zaměřením na prevenci šikany
VII. B
Sexuální výchova
třída)
Rizika zneužívání návykových látek
VKZ
Sexuální výchova zaměřená na rizikové chování –
8. ročník
(VIII. A,
výběr partnera, partnerství, manželství, sexuální
VIII. B
orientace, pohlavní choroby, plánované
třída)
těhotenství, antikoncepce
Rizika zneužívání návykových látek
VKZ
Sexuální výchova zaměřená na rizikové chování –
9. ročník
(IX. A, IX. výběr partnera, partnerství, manželství, sexuální
B třída)
orientace, pohlavní choroby, plánované
těhotenství, antikoncepce
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Mgr. D. Rážová
Mgr. J. Šipanová
Mgr. R. Potužníková
Mgr. J. Faltejsková
PhDr. K. Počepická

PhDr. K. Počepická

PhDr. K. Počepická

3. Vyhodnocení dotazníků pro žáky
DOTAZNÍK (AUTOEVALUACE) – PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
Třída: VI. A
Hodnocení preventivního
programu v oblasti

výborně

dobře

nedostatečně

Cigaret

60,87%

39,13%

0,00%

Alkoholu

60,87%

39,13%

0,00%

Šikany

78,26%

21,74%

0,00%

Hodnocení preventivního
programu v oblasti

výborně

dobře

nedostatečně

Cigaret

72,22%

27,78%

0,00%

Alkoholu

50,00%

50,00%

0,00%

Šikany

77,78%

22,22%

0,00%

Hodnocení preventivního
programu v oblasti

výborně

dobře

nedostatečně

Cigaret

70,00%

30,00%

0,00%

Alkoholu

55,00%

45,00%

0,00%

Šikany

35,00%

65,00%

0,00%

Hodnocení preventivního
programu v oblasti

výborně

dobře

nedostatečně

Cigaret

84,00%

16,00%

0,00%

Alkoholu

76,00%

24,00%

0,00%

Šikany

68,00%

32,00%

0,00%

Pozitivních vztahů ve třídě

52,00%

48,00%

0,00%

Třída: VI. B

Třída: VI. C

Třída: VII. A
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Třída: VII. B
Hodnocení preventivního
programu v oblasti

výborně

dobře

nedostatečně

Cigaret

84,00%

16,00%

0,00%

Alkoholu

80,00%

20,00%

0,00%

Šikany

76,00%

24,00%

0,00%

Pozitivních vztahů ve třídě

56,00%

44,00%

0,00%

Třída: VII. C
Hodnocení preventivního
programu v oblasti

výborně

dobře

nedostatečně

Cigaret

76,00%

24,00%

0,00%

Alkoholu

76,00%

24,00%

0,00%

Šikany

36,00%

64,00%

0,00%

Pozitivních vztahů ve třídě

64,00%

36,00%

0,00%

Třída: VIII. A
Hodnocení preventivního
programu v oblasti

výborně

dobře

nedostatečně

Měkkých drog

83,33%

16,67%

0,00%

Tvrdých drog

83,33%

16,67%

0,00%

Sexuálního chování

100,00%

0,00%

0,00%

HIV/AIDS

88,89%

11,11%

0,00%

Dospívání

83,33%

16,67%

0,00%

Antikoncepce

77,78%

22,22%

0,00%

Třída: VIII. B
Hodnocení preventivního
programu v oblasti

dobře

výborně

nedostatečně

Měkkých drog

76,47%

23,53%

0,00%

Tvrdých drog

64,71%

35,29%

0,00%

Sexuálního chování

58,82%

41,18%

0,00%

HIV/AIDS

70,59%

29,41%

0,00%

Dospívání

11,76%

88,24%

0,00%

Antikoncepce

23,53%

76,47%

0,00%
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Třída: IX. A
Hodnocení preventivního
programu v oblasti
Sexuálního chování

výborně

dobře

nedostatečně

69,57%

30,44%

0,00%

Prevence pohlavních nemocí 86,96%
a pohlavně přenosných
nemocí

13,04%

0,00%

Osobnostní rozvoj

26,09%

73,91%

0,00%

Práce v týmu

52,17%

47,83%

0,00%

Třída: IX. B
Hodnocení preventivního
programu v oblasti
Sexuálního chování

výborně

dobře

96,00%

nedostatečně

4,00%%

0,00%

Prevence pohlavních nemocí 92,00%
a pohlavně přenosných
nemocí

8,00%

0,00%

Osobnostní rozvoj

72,00%

28,00%

0,00%

Práce v týmu

84,00%

16,00%

0,00%

4. Spolupráce s okolím školy
Organizace (jméno odborníka)
MÚ Praha 13 (Bc. P. Syrový)
PPP Praha 13
Sananim
Městská policie P - 13

Kontakt (adresa, telefon, e-mail)
Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13
PPP, Kuncova 1580, 155 00 Praha 5
Ovčí Hájek 2549/64 A, 158 00 Praha 13
Lýskova 1593, 155 00 Praha 13

15. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy
Všichni rodiče žáků obdrželi na počátku školního roku informativní list s podrobnými údaji
o organizaci školního roku a důležitými informacemi o provozu školy. Rodiče využívali třídní
schůzky (5x) a konzultační hodiny vedení školy a výchovné poradkyně. Konzultační hodiny
probíhaly po telefonické domluvě. K informování veřejnosti jsme využívali nástěnné noviny
u vchodu A 1. Vždy před třídními schůzkami probíhala i ve školním roce 2016/2017 setkání
ředitele školy se zástupci rodičů z jednotlivých tříd (třídními důvěrníky).
Při Základní škole Kuncova existuje školská rada. Školská rada má 6 členů. Členové školské rady
v souladu se školským zákonem spolupracovali s ředitelem školy při projednávání všech
podstatných záležitostí týkajících se chodu školy (výroční zpráva, výsledky hospodaření, plánované
opravy a rekonstrukce, schválení změn ve školním řádu, úpravy školního vzdělávacího programu
KUSTOD, školní akce aj.). Na schůzích školské rady (3x ve školním roce) byly rovněž projednány
žádosti vyučujících a vedení školy o zajištění příspěvků a darů na činnost školy (odměny pro vítěze
školních soutěží, podpora školních akcí, Mikulášská nadílka, Den dětí, nákup pomůcek aj.).
Na jaře 2016 proběhly volby nového člena školské rady, který by zastupoval rodiče a nahradil
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tehdejší předsedkyni pí Borkovcovou od nového školního roku 2016/2017. Do voleb se přihlásila
jediná kandidátka, a to pí Mgr. Stanislava Andršová, která byla výraznou většinou na třídních
schůzkách zvolena a začala ve školské radě pracovat. Na první schůzi školské rady byla zvolena
jednomyslně novou předsedkyní. Kromě ní zastupuje rodiče i nadále pan Štěpán Salač. Zřizovatele
(MČ Praha 13) zastupuje od podzimu 2014 pí RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka Prahy
13 pro oblast školství, a pan Ing. Josef Zobal. Naši školu ve školské radě zastupuje pan zástupce
Mgr. Petr Vaněk a pí učitelka Mgr. Jana Faltejsková.
Celoročně jsme provozovali a aktualizovali webové stránky naší školy na adrese
http://www.zskuncova.org Na stránkách, které jsme vloni zmodernizovali, mají rodiče a žáci
podrobné aktuální i trvalé informace o nejbližších akcích, organizaci školního roku a důležité
informace o provozu školy. Najdou tam i rozvrhy tříd a jednotlivých vyučujících, plán suplování,
přehled kroužků, úspěchy žáků, informace o školním preventivním programu, pedagogickém sboru,
činnosti žákovského parlamentu, technickém vybavení školy, školní jídelně, podmínkách přijetí
do 6. ročníku a o zápisu do 1. tříd. Stránky obsahují i velmi bohatou fotogalerii dokumentující
velké množství nejrůznějších školních akcí. Webové stránky školy jsou přehledné a umožňují jejich
návštěvníkům a čtenářům jednoduchou orientaci. Všichni pedagogičtí pracovníci mají své
zavedené pracovní mailové adresy, jejichž seznam je na webu rovněž uveden.
Nezbytná byla úzká spolupráce s ÚMČ Praha 13, a to především s vedoucím odboru školství při
projednávání otázek financování, hospodaření a obecního rozpočtu. S dalšími pracovnicemi
odboru školství ředitel školy projednával mzdový rozpočet, statistické výkazy, ekonomickou agendu
a další podstatné záležitosti týkající se komunikace mezi zřizovatelem a školou. Četné byly
i kontakty s dalšími zaměstnanci úřadu při organizaci různých komunálních soutěží, výstav a akcí
(soutěž Staň se spisovatelem, Butovický zvoneček aj.).
I ve školním roce 2016/2017 jsme zorganizovali den otevřených dveří (v listopadu 2017). DOD
se tradičně setkal s velkým ohlasem a spokojeností rodičů jak s informacemi od vedení školy, tak
s návštěvami v hodinách, prohlídkou školy, ale i se vzdělávací nabídkou na příští školní rok.
V průběhu školního roku jsme využívali časopis STOP, kam jsme zasílali různé příspěvky o životě
školy.
Před zápisem dětí do budoucích 1. tříd jsme přivítali předškoláky z osmi mateřských škol (MŠ
Šikulka, MŠ Večerníček, MŠ Vlasákova, MŠ Korálek, MŠ Pastelka, MŠ Rozmarýnek, MŠ
Píšťalka a MŠ Paletka). Pro předškolní děti jsme zajistili prohlídku školy a kulturní program –
muzikálové představení O dvanácti měsíčkách, které si připravili pod vedením paní učitelky
Fonferové žáci a žákyně IV.C. Představení vyvolávalo nadšení nejen dětí, ale i učitelek
z mateřských škol. Všechny děti od nás odcházely s drobnými dárky. Celkem nás navštívilo více
než 230 dětí.
Pro DDM Praha 5 jsme zajistili dne 5. dubna 2017 organizaci obvodního kola matematické
olympiády pro žáky 6., 7. a 8. ročníku základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.
Ředitel školy zaslal do základních škol s I. stupněm v regionu a okolí (ZŠ Mohylová, ZŠ Jinočany,
ZŠ Chýně, ZŠ Ořech, ZŠ Tachlovice a ZŠ Úhonice) informativní letáky o výukové nabídce
a podmínkách přijetí do 6. ročníku ve školním roce 2017/2018.
Vedení školy spolupracovalo se svazem juda, s basketbalovou akademií Sparta Praha
i se Školním sportovním klubem SK Bivoj na náboru žáků do budoucích 6. tříd, ve kterých bude
zajištěna výuka 5 hodin tělesné výchovy týdně (2 hodiny klasická Tv, 2 hodiny basketbal
v samostatném předmětu Míčové hry a 1 hodina juda v předmětu Úpoly) v rámci zavedeného
školního programu KUSTOD. Podmínkou přijetí je u všech uchazečů prospěch s vyznamenáním.
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S našimi žáky, kteří chodí do badmintonových kroužků, jsme v lednu i v červnu 2017 díky
vstřícnosti pana Jiřího Vtípila navštívili sportovní halu JEREMI, kde jsme mohli čtyři hodiny hrát
zdarma badminton a užívat si kvalitní zázemí pro tuto oblíbenou hru, kterou hala poskytuje.
Kromě spolupráce s vedením organizací sídlících v budově naší školy (PPP pro Prahu 5 a Prahu
13, soukromé Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha) pokračovala spolupráce
s dalšími nájemci, kteří pracují s dětmi a mládeží, a to především s Fakultní základní uměleckou
školou Stodůlky. Pokračoval dále tradičně rozsáhlý pronájem učeben a dalších místností naší
školy v odpoledních a večerních hodinách pro potřeby ZUŠ Stodůlky, která u nás vyučovala
většinu hudebních oborů.
Ředitel školy nadále spolupracoval i se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu
(SPRSV) a s dalšími organizacemi a osobnostmi při realizaci školního preventivního programu
(ČSAP, Dům světla, SZÚ, Policie ČR, Městská policie Praha, Městská policie Prahy 13,
Diakonie Stodůlky aj.).
Učitelky I. i II. stupně naší školy, které vyučují český jazyk, navázaly spolupráci s pracovnicemi
Městské knihovny Praha, jejíž pobočka funguje ve zrekonstruovaném KD Mlejn. Během roku
navštívily knihovnu desítky žáků z různých tříd. Děti se seznámily nejen s provozem knihovny, ale
zapojily se i do projektů, které pro ně knihovnice připravily.
Při zajištění bohaté mimoškolní nabídky pro naše žáky jsme tradičně spolupracovali i s mnoha
dalšími organizacemi, sportovními oddíly a jednotlivci.
16. Mimoškolní aktivity, prezentace žáků a školy na veřejnosti, úspěchy žáků v soutěžích
Ve školním roce 2016/2017 dosáhli naši žáci opět velkého počtu výborných umístění
a ocenění, a to ve vědomostních, uměleckých i sportovních soutěžích a olympiádách.
Z obvodních kol celkem 7 x postoupili do kol krajských, ve kterých se dokázali také prosadit.
Skvěle si vedl žák 7. ročníku Jan Kolář, který získal v KK zeměpisné olympiády 1. místo před
studenty z víceletých gymnázií stejně jako v předchozím školním roce!
Vynikající bylo také 1. místo výběru chlapců 6. - 7. ročníku v basketbalu a zároveň i 1. místo
výběru dívek 6. – 7. ročníku v basketbalu v celopražském kole. Škoda jen, že bylo z finančních
důvodů mistrovství republiky školních basketbalových týmů pro chlapce letos zrušeno a má se konat
jen jednou za dva roky.
Velkým sportovním úspěchem je 2. místo dívek 6. - 7. ročníku v krajském finále Poháru rozhlasu
v atletice a 2. místo chlapců z 8. – 9. ročníku a 3. místo chlapců 6. – 7. ročníku ve stejné soutěži.
Senzací je po loňském 1. místu výběru chlapců i dívek 2. - 3. tříd v miniházené na turnaji OPEN,
kterého se zúčastnilo 21 týmů z Prahy a okolí, i letošní 2. místo žáků 4. ročníku. Bohužel
se tento turnaj nezapočítává do Poháru pražských škol (POPRASK).
Ve vědomostních soutěžích a olympiádách získali naši žáci a žákyně v obvodních kolech sedm
1. míst, a to v OK matematické olympiády v kategorii Z6, Z7 a Z9 (dokonce 2x), v obvodním
kole Pythagoriády pro 6. ročník (rovněž 2x) a v obvodním kole zeměpisné olympiády v kategorii
7. tříd.
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Za zmínku ale stojí i řada dalších předních umístění našich žáků a žákyň: 3. místo žáka
7. ročníku v OK MO, 3. místo žáka 8. ročníku v OK MO a 2. místo žáka 7. ročníku
v OK Pythagoriády.
Tradičně velmi dobře si vedli naši žáci v obvodním kole pěvecké soutěže Butovický zvoneček, když
získali čtyři 1., tři 2. a dvě 3. místa. Celou soutěž naši mladí zpěváci a zpěvačky letos
po loňském 2. místě opět vyhráli a skončili na celkovém 1. místě mezi školami na obvodu Prahy
13.
Z obvodního kola recitační soutěže Pražské poetické setkání postoupil jeden žák II. stupně
do krajského kola. Další dva žáci I. i II. stupně získali za svůj umělecký výkon v OK ocenění
poroty, čímž naše škola potvrdila svoji silnou tradici i v této umělecké disciplíně.
Vítězství v obvodních kolech ve vybíjené (3x), v basketbalu (2x), v přehazované (2x), ve fotbalu
a ve stolním tenisu a řada 2. a 3. míst ve stejných i dalších sportovních disciplínách (basketbal,
vybíjená, přehazovaná, fotbal, florbal, stolní tenis, atletika, přespolní běh, miniházená) přinesla
našim sportovcům tolik bodů, že nakonec žáci a žákyně I. stupně skončili na vynikajícím 1.
místě ze všech základních škol na Praze 13 a žáci a žákyně II. stupně naší školy vybojovali
rovněž celkové 1. místo na obvodě Prahy 13 v těžké konkurenci jiných základních škol
i studentů gymnázií. Po bodovém součtu za účast ve všech soutěžích a vzhledem k úspěchům
v krajských kolech se ZŠ Kuncova stala opět nejúspěšnější sportovní školou na obvodu.

V níže uvedeném přehledu úspěchů uvádíme umístění vždy jen úspěšných řešitelů.
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA (krajské kolo)
Kategorie B
1. místo !!!

Jan Kolář

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA (obvodní kolo)
Kategorie B
1. místo !

Jan Kolář

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA (obvodní kolo)
Z9
1. místo !
Z9
1. místo !
Z6
1. místo !
Z7
1. místo !
Z7
3. místo
Z8
3. místo
4. místo
Z6
5. místo
Z5
5. místo
Z6
5. místo
Z7
5. místo
Z7
7. místo
Z5
8. místo
Z6
14. místo
Z6

Emma Barnoky
Kryštof Hamouz
Tobias Moulis
Ayan Ashumová
Daniel Bořecký
Matyáš Těthal
Josef Šindelka
Dominik Plhal
Marek Fukala
Jan Kolář
Jaroslav Matouš
Štěpán Smrž
Anežka Krbcová
Sofie El Bourahi

PYTHAGORIÁDA (obvodní kolo)
1. místo !
1. místo !
2. místo
6. místo

6. roč.
6. roč.
7. roč.
5. roč.

Tobias Moulis
Alexej Velko
Jan Kolář
Radim Fenyk, Dominik Plhal, Artur
Tychshenko
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10. místo
23. místo
34. místo

5. roč.
5. roč.
5. roč.

Klára Futejová, Lucie Lokajíčková
Kosťa Gornostaev
Zuzana Benešová, Justina Černá,
Martin Hradil, Anna Nedvědová

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE SEND a POSTCARD
5. místo
8. - 9. roč.
Adam Antušák, Martin Nelson, Martin
Zima
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA (obvodní kolo)
5. místo
Kat. I.A
Šimon Pavlas
6. místo
Kat II.A
Tomáš Kopřiva
OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA (obvodní kolo)
4. – 5. místo
8. – 9. ročník
Emma Barnoky
4. – 5. místo
8. – 9. ročník
Klára Celecká
OLYMPIÁDA Z NĚMECKÉHO JAZYKA (obvodní kolo)
4. místo
I.A ZŠ
Anna Jílková
5. místo
I.A ZŠ
Vojtěch Stiess
4. místo
II.A ZŠ
Petr Klátík
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA (obvodní kolo)
8. místo
kat. C
8. místo
kat. D

Barbora Mudrochová
Lukáš Bulín

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA (obvodní kolo)
6. místo
8. ročník
8. místo
8. ročník

Barbora Mudrochová
Martin Zima

NĚMČINA NÁS BAVÍ
8. místo

7. ročník

Eliška Lakomá, Daniela Mottlová,
Vojtěch Stiess a Šimon Pavlas

BUTOVICKÝ ZVONEČEK (obvodní kolo pěvecké soutěže)
kat. 1. ročník
Nadia Sedláčková
1. místo !
kat. 5. ročník
Jan Forejt
1. místo !
kat. 6. ročník
Magdalena Kožnarová
1. místo !
kat. 7. ročník
Michaela Pecháčková
1. místo !
2. místo
kat. 4. ročník
Klára Jakubíková
2. místo
kat. 7. ročník
Natálie Čechová
2. místo
kat. 8. ročník
Sára Jelínková
3. místo
kat. 8. ročník
Michaela Hlaváčková
3. místo
kat. 9. ročník
Klára Celecká
PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ (obvodní kolo recitační soutěže)
Postup do KO
III. kategorie
Karel Lipovský
Ocenění poroty
I. kategorie
Lýdie Sedláčková
Ocenění poroty
III. kategorie
Nikola Prchalová
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STAŇ SE SPISOVATELEM (literární soutěž)
Téma
Název
Co to dupe
Medvěd za chatou
Co to dupe
Strach v horách
Drak
Relleh, zabiják
draků
Jak nás vidí
Nová rodina
BASKETBAL (Pražské finále)
6. – 7. roč.
1. místo !!!

BASKETBAL (Pražské fin.)
6. – 7. roč.
1. místo !!!

BASKETBAL (obvodní kolo)
8. - 9. roč.
2. místo
2. místo

8. - 9. roč.

Jméno
Michal Dobrovodský
Ondřej Záhorský
Filip Heller
Barbora Sedláčková

Petr Dvořák, Adam Mochan, Martin Nájemník, Jakub
Semrád, Miroslav Šimeček, Matěj Urbanec, Nicolas Wutz,
Vojtěch Zdrubecký, Matěj Žejdl
Lucie Bartecká Eva Křístková, Sofie Salačová, Lucie
Švachová, Veronika Vojtíková, Tereza Zajíčková, Eliška
Žejdlová
Karolína Černá, Eva Šťastná, Veronika Vojtíková, Hana
Zachová, Tereza Zajíčková, Eliška Žejdlová
Adam Antušák, Martin Nelson, Dmitro Shtempelyuk,
Dominik Ramirez, Václav Šercl, Jan Válek, Jakub Weig

McDONALD´s CUP (obvodní kolo)
3. místo

1. - 3. roč.

3. místo

4. - 5. roč.

Filip Binder, František Drbohlav, Matyáš Holman, Goran
Mašovic´, Matouš Mužík, Šimon Plhal, Jakub Šostarič,
Klim Tyshenko, Adam Ulrych, Tomáš Vlasák
David Jelínek, Libor Křístek, Svatopluk Křístek, Filip Ret,
Tomáš Ret, Stepan Slomkovskiy, Dominik Swan, Jakub
Šetka, Artur Tychshenko, Matěj Weinzettel, Filip
Zdrubecký

POHÁR ROZHLASU V ATLETICE (krajské finále)
6. - 7. roč.
Lucie Bartecká, Nikola Hanušová, Sára Marčic´(1. místo 2. místo
skok vysoký), Nikola Prchalová, Bára Rachová, Julie
Šutovská (2. místo - skok daleký), Tereza Tinklová,
Veronika Vojtíková (2. místo - hod kriketovým míčkem),
Eliška Žejdlová
8. - 9. roč.
Adam Balaš, Jan Čermák (1. místo - 1500 m; 3. místo 2. místo
4x60m), Jan Kyloušek (3. místo - skok daleký; 4x60 m),
Filip Margolius (3. místo - 4x60 m), Lukáš Prchal (3. místo
- 1500 m), Alexander Tseber (3. místo - 4x60 m), Jan
Válek (1. místo - vrh koulí), Jakub Weig
6. - 7. roč.
Martin Jícha, Jakub Krejčí (3. místo - 60 m; skok daleký),
3. místo
Tagir Makhmudov, David Matějček, Šimon Pavlas, Nikola
Ristič, Jakub Semrád, Evžen Šaloun, Vojtěch Zdrubecký (
(2. místo - 1 km)
8. - 9. roč.
Emma Barnoky (2. místo - 60m; 4x60 m); Klára
4. místo
Celecká (2. místo - 4x60 m), Julie Ibraimi, Šárka
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Koudelková, Lucie Retová, Barbora Rodková, Sofie
Ryšanová, Eva Šťastná (2. místo - 4x60 m), Hanka
Zachová (2. místo - 4x60 m)
VYBÍJENÁ (obvodní kolo)
4. - 5. roč.
1. místo !

1. místo !

4. - 5. roč.

1. místo !

6. roč.

3. místo

6. roč.

Pavel Hrubec, Nikola Ivanković, David Jirava, Libor
Křístek, Jakub Lomička, Daniel Rakovič, Filip Ret, Tomáš
Ret, Matěj Suchánek, Martin Trnka, Artur Tychshenko,
Jaroslav Vogel
Adéla Baslíková, Terezie Čechová, Alena Hanzová, Eliška
Janoušková, Aneta Kramosilová, Lucie Lokajíčková,
Karolína Mašková, Anna Nedvědová, Lucie Salačová, Sofie
Ingrid Storová, Adéla Šimůnková, Nela Špinková
Sára Davidová, Barbora Jakubíková, Eva Křístková,
Karolina Maletová, Sara Marčic´, Nela Novotná, Barbora
Rachová, Sofia Salačová, Lucie Švachová, Tereza Tinklová,
Tereza Váchová, Veronika Vojtíková
Artur Hovorka, Martin Jícha, Tomáš Jícha, Adam Mochan,
David Matějíček, Jakub Miňovský, Richard Nistor, Evžen
Šaloun, Miroslav Šimeček, Josef Šindelka, Matěj
Urbanec, Marek Vítek

PŘEHAZOVANÁ (obvodní kolo)
4. - 5. roč.
Terezie Čechová, Alena Hanzová, Eliška Janoušková,
1. místo !
Aneta Kramosilová, Nikola Kučerová, Lucie Lokajíčková,
Lucie Salačová, Sofie Storová, Nela Špinková
4. – 5. roč. David Jelínek, Grygorij Khandecky, Libor Křístek, Jakub
1. místo !
Lomička, Dan Rakovič, Filip Ret, Tomáš Ret, Martin
Trnka, Jaroslav Vogel
6. - 7. roč.
Lucie Bartecká, Karolína Maletová Sára Marčic´, Vendula
2. místo
Nemajerová, Nela Novotná, Barbora Rachová, Sofie
Salačová, Tereza Váchová, Veronika Vojtíková, Eliška
Žejdlová
FLORBAL (obvodní kolo)
6. - 7. roč. Nikola Braunová, Bára Rachová, Nikola Stará, Julie
2. místo
Šutovská, Lucie Švachová, Veronika Vojtíková
8. - 9. roč. Emma Barnoky, Kateřina Jahodová, Šárka Koudelková,
2. místo
Eliška Kovaříková, Kateřina Počepická, Lucie Retová,
Kateřina Štruplová
4. - 5. roč. David Jirava, Petr Moucha, Filip Rett, Tomáš Rett,
3. místo
Bogdan Stepanchuk, Artur Tyschenko a Jaroslav Vogel
8. - 9. roč. Jaroslav Cinkl, Štěpán Mach, Daniel Novotný, Vladyslav
3. místo
Svystunov, Oleksander Tseber, Ondřej Záhorský, Filip
Zelenka
STOLNÍ TENIS (obvodní kolo)
4. - 5. roč. Jakub Lomička, Filip Ret, Tomáš Ret
1. místo !
3. místo
6. - 7. roč. Lucie Bartecká, Barbora Rachová
3. místo
8. - 9. roč. Lucie Retová, Eva Šťastná
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MALÁ KOPANÁ (obvodní kolo)
6. - 7. roč. Martin Jícha, Tomáš Jícha, Jakub Kremlička, Ondřej
1. místo !
Kyloušek, David Matějček, Nikita Pisklov, Adam
Rohovský, Josef Šindelka, Vojtěch Zdrubecký

PŘESPOLNÍ BĚH (obvodní kolo)
2. místo
6. - 7. roč. Martin Nájemník, Šimon Pavlas, Adam Rohovský, Jakub
Semrád, Vojtěch Zdrubecký
3. místo
4. - 5. roč. Tereza Čechová, Julie Folprechtová, Lucie Lokajíčková,
Anna Nedvědová, Lucie Salačová
3. místo
4. - 5. roč. David Jelínek, Filip Ret, Tomáš Ret, Martin Trnka,
Jaroslav Vogel
3. místo
6. - 7. roč. Lucie Bartecká, Nikola Hanušová, Nikola Prchalová,
Julie Šutovská, Lucie Šváchová
3. místo
8. - 9. roč. Jan Čermák, Filip Margolius, Lukáš Prchal, Jakub Weig,
Martin Žižka

17. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech, mezinárodní spolupráce
Ve školním roce 2016/2017 škola nepodala žádnou žádost o grant z ESF na realizaci rozvojového
programu a nezapojila se do žádného mezinárodního projektu.
18. Polytechnická výchova
Polytechnická výchova je zařazena do ŠVP ZV KUSTOD a je zaměřena na osvojení
technologických základů různých řemesel a dovedností. V šestém ročníku (hoši a dívky) a v sedmém
ročníku (hoši) se žáci a žákyně věnují práci s dostupnými technickými materiály (dřevo, kov) a dívky
v sedmém ročníku přípravě pokrmů. V osmém a devátém ročníku je zařazen tematický celek provoz
a údržba domácnosti a svět práce (důvodem je ukončení školní docházky na ZŠ a orientace
na budoucí volbu střední školy a povolání).
Polytechnická výchova má v dětech prohlubovat znalost mnohých technologických postupů,
formovat jejich zručnost a v neposlední řadě u nich budovat vztah k manuálním činnostem.
Žáci mají v naší škole k dispozici univerzální dílnu s patnácti pracovními místy a vyučující
pracovních činností přípravnu a sklad nářadí. Dílna se nachází v 1. patře pravé části pavilonu C
v zadní části budovy školy. Prostor dílen by zasluhoval rekonstrukci (výměna světel, výmalba,
výměna pracovních desek u stolů) a modernizaci, nákup speciálního nářadí (brusky, vrtačky, fréza
apod.) a materiálu. Zajištění polytechnické výuky je finančně velmi náročné (nákup nářadí
a nástrojů a odpovídajícího materiálu). Chybí nám možnost získání vhodného levného materiálu
a nářadí. Řezivo, které lze koupit, je velmi drahé. Přes uvedené potíže mají pracovní činnosti
ve školním vzdělávacím programu svoje místo, protože manuální zručnost žáků je velmi nízká.
Proto ředitel školy dne 29.3.2017 podal elektonicky žádost o finanční prostředky ve výši 2 500 000,
- Kč na realizaci projektu MŠMT Výzva č. 20, jejímž záměrem je posílit polytechnické vyučování.
Požádali jsme o finanční prostředky na rekonstrukci školní dílny, na rekonstrukci učebny
zeměpisu, konektivitu (zasíťování školy WI-FI a nákup 20 nových PC do učebny I.) a na výstavbu
venkovní dřevěné učebny.
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Pro vaření a přípravu pokrmů máme k dispozici cvičnou kuchyňku a malou cvičnou jídelnu,
které se nacházejí vedle vstupu do pavilonu B1. V létě 2016 jsme z daru od školské rady zakoupili
tři nové elektrické sporáky se sklokeramickou deskou za 20 000, - Kč a o prázdninách 2017 jsme
zakoupili nové jídelní stoly, židle a příborník do cvičné jídelny. Do cvičné kuchyňky jsme obdrželi
darem domácí pekárnu.
Pro žáky I. stupně jsme druhým rokem otevřeli výtvarně - řemeslný kroužek a dva počítačové
kroužky. Pokračoval také kroužek deskových her GO pro žáky i. i II. stupně a kroužek zábavné
logiky.
19. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a
ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ
Počet žáků k
30.6.2016
7

Počet žáků
k 30.9.2016*
8

Počet žáků
k 30.6.2017
13

1

1

2

1
4
1
0
0
55

2
4

1
6

1
0
0
57

1
1
2
53

2

2

2

2

4

Mali

2
1

1

1

Moldavská republika

1

Republika Kazachstán

4

1
4

1
6

Ruská federace

21

22

21

Republika Srbsko
Ukrajina

3
19

4
19

3
13

Vietnamská socialistická republika
Celkem a) + b)

2
62

2

2

65

66

Stát
a) ze států EU celkem:
v tom:
Bulharsko
Německo
Slovenská republika
Chorvatsko
Rakousko
Rumunsko
b) z ostatních států celkem
v tom:
Ázerbájdžánská republika
Bělorusko
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20. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti
českého jazyka
Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka
Stupeň znalosti ČJ

Počet žáků

Úplná neznalost ČJ
Nedostatečná znalost ČJ

10
20

Znalost ČJ s potřebou doučování

32

21. Multikulturní výchova
Multikulturní výchova byla zařazena do výuky především v českém jazyce, vlastivědě, zeměpise,
dějepise, výchově k občanství a v hudební výchově jako důležité a neopominutelné téma.
S multikulturalitou se potkávají naši žáci ve škole denně a vnímají ji jako přirozenou součást
nejen školního života. Ve škole máme děti různých ras, národností a národnostních menšin
i z odlišného kulturního a sociálního prostředí.
22. Environmentální výchova, ekologické aktivity
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - EVVO - se provádějí tak, aby vedly k myšlení
a jednání, které je v souladu s principem udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti
za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho
formách.
Ve škole působí koordinátorka environmentální výchovy, která spolupracuje nejen s vedením
školy a vyučující přírodopisu na II. stupni, ale i s dalšími vyučujícími na I. i II. stupni,
vychovatelkami ze školní družiny a s žákovským parlamentem. Každoročně vypracovává Plán
environmentální výchovy, který obdrží každý vyučující a je k dispozici v ředitelně školy
i ve sborovně.
Environmentální výchova je zařazována přímo do výuky (prvouka, přírodověda, přírodopis, výchova
ke zdraví, výchova k občanství, výtvarná výchova aj.), kdy probíhá průběžně, ale časté jsou
i přímé ekologické akce a projekty.
V průběhu celého školního roku probíhal sběr papíru do šatní klece u vchodu A1, sběr plastů
a sběr baterií. Na sběr plastů a jejich třídění od směsného odpadu jsme do školních prostor
umístili tři velké žluté kontejnery (popelnice), které žáci vyvážejí do kontejneru před školou.
Staré baterie vhazujeme do červené nádoby u sekretariátu školy.
Velmi vstřícně a aktivně přistoupili žáci a žákyně všech tříd pod vedením třídních učitelek
a vyučujících pracovních činností k úklidu školního areálu, který probíhal pod heslem Ukliďme si
školní areál průběžně od dubna do května 2017 s dodržováním hygienických a bezpečnostních
pravidel.
V rámci školní družiny probíhá na podzim sběr kaštanů a žaludů.
Žákovský parlament zorganizoval během školního roku 3x sběr papíru, za který jsme obdrželi
12 920, - Kč, a usnesl se darovat ZOO Praha 5 000, - Kč na chov ocelota stromového. Škola
obdržela certifikát o adopci této šelmy a zakoupila dvě permanentní vstupenky, které využily
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v průběhu roku všechny třídy od 2. do 5. ročníku k návštěvě odborných přednášek v ZOO v Praze Tróji.
Na podzim 2016 jsme připravili projekt na výstavbu venkovní dřevěné Zelené učebny, jehož
realizace by si vyžádala 404 000, - Kč. Podali jsme žádost o grant na MHMP se všemi
přílohami, ale žádost byla na jaře 2017 z formálních důvodů vyřazena z dalšího schvalování stejně
jako v předchozím roce. Naštěstí jsme projekt stihli zařadit jako jednu ze čtyř součástí žádosti na
realizaci projektu MŠMT Výzva č. 20, jejímž záměrem je posílit polytechnické vyučování.
Plán EVVO
Cílem ekologicko-výchovného působení je člověk nejen ekologicky gramotný, ale i aktivně
projevující a obohacující občanské postoje ve prospěch přírody a přirozenějších způsobů
lidského pobývání na Zemi. Člověk, který je schopen „bohatého života skromnými prostředky“
a má přirozený cíl či smysl pro jednání v souladu s ekologickou etikou. Smyslem takto pojímané
ekologické výchovy je usilovat o zřetelný posun sociálních norem ve prospěch udržitelnějších
způsobů života.
23. Počet žáků s trvalým pobytem mimo území Prahy 13

Celkový počet žáků
z toho: jiné MČ hl. m. Prahy celkem
v tom: (Praha 1 –22)
Praha 1
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 8
Praha 9
Praha 10
Praha 17
Praha - Řeporyje
Praha - Slivenec
Praha - Zličín
Z toho: jiné kraje (obce) celkem
Jihomoravský kraj:
Brno
Karlovarský kraj:
Karlovy Vary
Kraj Vysočina
Jihlava
Středočeský kraj:
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k 1.9.2016

k 1.9.2017

celkem
192
69
38
1
2
1
21
9
1
1
1
1
0
2
1
28
123
1
1
1
1
1
1
121

celkem
177
50
25
0
2
0
11
4
1
1
0
1
5
0
1
24
116
1
1
1
1
1
1
113

Z toho nově
přijati
celkem
10
4
3

2

1

1
6
0
0
0
0
0
6

Beroun
Březová – Oleško
Buštěhrad
Cvrčkovice - Čabárna
Dobříč
Drahelčice
Hostivice
Choteč
Chrášťany
Chýně
Chrustenice
Chýnice
Jinočany
Kralupy nad Vltavou
Králův Dvůr
Lhota
Lichoceves
Líšnice
Loděnice
Malé Kyšice
Mezouň
Milovice
Mořina
Nový Knín
Nučice u Rudné
Ořech
Ptice
Roztoky u Prahy
Rudná u Prahy
Skuhrov, Holyně
Slaný
Šestajovice
Tachlovice
Tlustice
Třebestovice
Třebotov
Úhonice
Velká Dobrá
Velké Přílepy
Vysoký Újezd

1
0
1
1
3
6
9
1
0
14
2
0
16
1
1
1
2
3
1
0
2
1
1
1
7
5
5
1
11
1
1
0
14
1
1
0
1
1
0
3

0
1
1
1
2
5
6
0
1
15
1
2
17
0
1
1
2
3
1
1
0
0
1
1
8
4
5
0
10
1
1
1
10
2
1
1
0
0
0
5

Zbuzany

1

1

Z toho: cizinci s přechodným pobytem
Ázerbájdžánská republika

17
2

11
2
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2

1

1

1

1
0
0

Běloruská republika
Republika Kazachstán
Rumunsko
Ruská federace
Slovenská republika
Ukrajina

0
2
0
8
1
4

1
2
1
3
1
1

0
0
0
0
0
0

24. Inspekční a kontrolní činnost provedená v daném školním roce ČŠI, zřizovatelem, případně
dalšími kontrolními orgány a její výsledky
V průběhu školního roku 2016/2017 proběhly ve škole dvě kontroly. Jednu kontrolu provedla dne
9.2.2017 pracovnice Hasičského záchranného sboru Hlavního města Prahy, druhou pracovnice
Hygienické stanice Hlavního města Prahy. Předmětem kontroly bylo v prvním případě dodržování
povinností stanovených předpisy o požární ochraně, a to kontrola dokladu Požárně bezpečnostní
řešení stavby (ZŠ Kuncova) z roku 1983, který měl být součástí kolaudačního rozhodnutí, a kontrola
dokladu o provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů. Při kontrole nebyly zjištěny žádné
nedostatky ve výše uvedených kontrolních bodech.
Ve druhém případě byla předmětem kontroly dne 10.4.2017 školní jídelna a plnění povinností
stanovených provozovateli potravinářského podniku provozující stravovací službu o hygieně
potravin a dodržování zákazu kouření. V žádném bodě nebylo zjišťěno porušování platných
právních předpisů. Jediným nedostatkem byl nevyhovující stav stěn pod okny ve skladech potravin,
kdy malba byla vlhká a olupovala se. V létě 2017 došlo k výmalbě ve skladu potravin a zjednání
nápravy.
25. Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost
Viz závěr a příloha.
26. Závěr
Vlastní hodnocení činnosti školy ve školním roce 2016/2017 (autoevaluace)
Cíle v oblasti výchovně vzdělávací:
- vedení školy zajistilo realizaci školního vzdělávacího programu KUSTOD ve všech třídách 1. až 9.
ročníku s ohledem na jeho cíle a specifika
- cíle a záměry ŠVP byly realizovány, postupovalo se v souladu s týdenními plány výchovně
vzdělávací činnosti, Plánem práce výchovné poradkyně, Plánem environmentální výchovy, Plánem
dopravní výchovy a Preventivním programem školy
- zajistili jsme výuku volitelných a nepovinných předmětů a v rámci hospodářské činnosti i velké
množství kroužků pro děti a mládež, které vedli interní i externí lektoři
- věnovali jsme zvýšenou pozornost otázce bezpečnosti dětí a prevenci sociálně patologických jevů.
Pro žáky a žákyně všech tříd 1. – 9. ročníku jsme zajistili přednášky a besedy s členy preventivního
oddělení Městské policie Praha, které probíhaly v jednotlivých třídách od září 2016 až do května
2017
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- dosáhli jsme mimořádných úspěchů v inspekčních šetřeních. Výsledky našich patnáctiletých žáků
(z předpředloňského roku) v matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti z mezinárodního
inspekčního šetření PISA 2015 byly nadprůměrné a vynesly naši školu na 7. místo ze 143
hodnocených škol v České republice
- zajistili jsme ve spolupráci s rodiči testy SCIO pro žáky dvou tříd 9. ročníku, kdy byly prověřeny
jejich vědomosti v českém jazyce, matematice a obecné studijní předpoklady. Výsledky žáků 9. tříd
byly v celostátním srovnání ve všech testovaných oblastech nadprůměrné, když žáci ve čtenářské
gramotnosti zaznamenali 54% tní úspěšnost a jejich výsledky byly lepší než u 70% zúčastněných
škol. V matematické gramotnosti dosáhli naši žáci 59% tní úspěšnosti a jejich výsledky byly lepší
než u 80% zúčastněných škol a v obecných studijních předpokladech 55% tní úspěšnosti, když
jejich výsledky byly lepší než u 70% zúčastněných škol. Celkem se do testování SCIO zapojilo
16 300 řešitelů z 509 základních škol a 10 osmiletých gymnázií z České republiky
- připravili jsme žáky na olympiády a soutěže (vědomostní, umělecké, sportovní) tak, že dosáhli
tradičně výborných nebo velmi dobrých výsledků v matematice, v zeměpisu, v biologii, v dějepisu,
v českém, německém a ve francouzském jazyce, ve zpěvu, v recitaci, ale i ve sportovních soutěžích
(basketbal, fotbal, vybíjená, přehazovaná, stolní tenis, miniházená, florbal, atletika, přespolní běh,
judo aj.). Výjimečné bylo 1. místo žáka 7. ročníku Jana Koláře v obvodním ale i v krajském kole
zeměpisné olympiády, když za sebou zanechal stejně jako vloni všechny studenty z víceletých
gymnázií. Výběry chlapců i dívek 6. – 7. tříd shodně získaly 1. místa v krajském finále
v basketbalu.
- žáci a žákyně I. stupně obsadili ve sportovních soutěžích celkové 1. místo na obvodu Prahy 13
v konkurenci všech základních škol a žáci a žákyně II. stupně rovněž skončili na 1. místě
na obvodu. I ve školním roce 2016/2017 se stala ZŠ Kuncova nejúspěšnější sportovní školou
na Praze 13 a obhájila loňské prvenství
- výsledky výchovně vzdělávací práce jsme prezentovali ve škole i na veřejnosti (Den otevřených
dveří, články v časopisu STOP, nástěnné noviny, web školy aj.)
- spolupracovali jsme s organizacemi, které s dětmi a mládeží pracují v naší škole (PPP, MP Praha,
Proxima Sociale o.p.s., SZÚ Praha, ZUŠ, soukromé gymnázium, sportovní organizace aj.)
- rozvíjeli jsme sociální inteligenci žáků. Podruhé jsme v jednom školním roce zorganizovali tři
finanční sbírky (Srdíčkové dny, Červenou stužku a Žlutý květ), kdy jsme vybrali a odeslali
potřebným více než 75 000, - Kč (6000, - Kč, 8 479, - Kč a 60 910, - Kč)
- zapojili jsme vybrané žáky 9. ročníku do osvětové akce Červená stužka v rámci Mezinárodního
dne boje proti AIDS
- dodržovali jsme a vyžadovali jsme plnění všech školních norem tj. především Školního řádu
a Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- respektovali jsme právo žáků 6. - 9. ročníku používat žolík a vydali jsme ho každému žákovi
II. stupně
- podporovali jsme činnost žákovského parlamentu a napomáhali jeho zástupcům v dosahování
schválených cílů (sběrové akce, sponzorství ZOO Praha, finanční sbírky, organizace Mikulášské
nadílky, organizace Dne dětí aj.)
- sledovali jsme a vedli diagnostiku žáků se SPU, poruchami chování i výchovnými problémy
a spolupracovali jsme s PPP a odborem sociální péče
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- vytvořili jsme podmínky pro inkluzi zakotvenou v novele školského zákona, zajistili jsme dvě
asistentky pedagoga, třídní učitelky vypracovávaly plány podpůrných opatření pro žáky ohrožené
školním neúspěchem, které vyhodnocovala výchovná poradkyně, zástupkyně pro I. stupeň
a pověřená pracovnice PPP na pravidelných inkluzivních setkáních
- získali jsme finance na realizaci projektu OP VVV (Šablony) a zajistili jsme pro 45 žáků a žákyň
15 šablon Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, které výrazně napomohly zlepšit
prospěch těchto žáků zvláště v českém jazyce
- získali jsme finance na realizaci projektu MŠMT OP VVV (Šablony) a zajistili jsme pro 6 žáků
Čtenářský klub
- vytvořili jsme v prostorách školy tři čtenářské koutky vybavené novým nábytkem (židle, stoly,
police), abychom napomáhali zvyšovat zájem dětí o knížky a zvýšili jsme čtenářskou gramotnost dětí
- napomáhali jsme žákům – cizincům, kterých v naší škole výrazně přibývá, získali jsme grant
na výuku češtiny žáků – cizinců od MŠMT a zajistili jsme individuální výuku češtiny pro 60 dětí
- zapsali jsme vysoký počet dětí do budoucího 1. ročníku (111) a naplánovali jsme a připravili
otevření tří 1. tříd. Podruhé jsme z důvodu stále rostoucího počtu žáků a naplňování kapacity školy
nepřijali více než 20 dětí do 1. ročníku z nespádových oblastí
- žáci II. stupně hojně využívali místnost s pedagogickým dozorem, ve které trávili přestávky mezi
dopoledním a odpoledním vyučováním a nově i při čekání na odpolední kroužky. V místnosti je
pokrytí WI-FI a k dispozici jsou i společenské hry
- vnímáme rostoucí zájem rodičů o naši školu, počet žáků ZŠ Kuncova se za poslední roky stále
zvyšuje, a to na I. i na II. stupni o desítky ročně. Počet žáků ve školním roce 2017/2018 bude vyšší
o 20 – 30 a bude se blížit k číslu 700, počet tříd stoupne z 27 na 28
- do 6. tříd nastupuje z jiných škol každoročně více žáků, než odchází z našich pátých tříd
na osmiletá gymnázia. Zájem byl loni tak veliký, že ředitel školy vyhlásil na jaro 2017 přijímací
zkoušky do matematické a jazykové studijní skupiny. Přijímáni jsou do všech skupin (i výtvarné
a sportovní) pouze žáci s vyznamenáním. Během jara 2017 jsme obdrželi 44 přihlášek do 6. ročníku
a přijali jsme 28 žáků. Do budoucího 6. ročníku nastoupí 104 žáků. Škola v září 2017 otevřela po
více než dvaceti letech čtyři šesté třídy
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Cíle pro oblast personální:
- vypořádali jsme se s mimořádně náročnou a komplikovanou personální situací během školního
roku. Nejdříve v září 2016 odešla ve zkušební době začínající učitelka II. stupně, za kterou jsme
koncem října zajistili náhradu, a to 2 čerstvé absolventky pedagogických fakult na částečné úvazky.
Obě dvě začínající kolegyně na konci školního roku po necelém roce praxe ale odešly mimo
školství. Během roku, a to od konce prosince do poloviny února, odešly na mateřskou dovolenou tři
mladé, kvalifikované učitelky I. stupně, které v naší škole pracovaly několik let. Řediteli školy
se podařilo v rozběhlém školním roce během února sehnat tři kvalifikované učitelky I. stupně. Jedna
paní učitelka se přihlásila sama jako rodič našeho žáka a třídní důvěrník s tím, že ale po studiu
pedagogické fakulty nikdy jako učitelka nepracovala a nemá praxi. Na inzerát se přihlásila paní
učitelka, která se přistěhovala do Prahy a našla si ve Stodůlkách ubytování, a dále jedna paní
učitelka v důchodu, se kterou jsme uzavřeli pracovní poměr na dobu určitou pouze do konce
školního roku. Obě dvě paní učitelky ve škole zůstaly a pracují i v letošním školním roce. Ke konci
školního roku daly výpověď z rodinných důvodů dvě kvalifikované vychovatelky a ze studijních
důvodů odešla i jedna asistentka pedagoga. Do důchodu odešla vedoucí školní jídelny
- udrželi jsme přes všechny obtíže vysokou kvalifikovanost pedagogického sboru, která
se pohybuje kolem 96%. Kromě dvou trenérů (juda a basketbalu) na zkrácený úvazek působil
v místnosti s pedagogickým dozorem jako nekvalifikovaný vychovatel student VŠ a na poloviční
úvazek pracovala ve škole jedna vyučující AJ, která má vysokoškolské vzdělání nepedagogického
směru. Všichni ostatní pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní
- zajistili jsme s ohledem na stále rostoucí počty žáků tři nové, kvalifikované učitele II. stupně
na nový školní rok 2017/2018, a to jednoho muže jako učitele Ma – Ze, jednu učitelku s aprobací AJ
– NJ a jednu učitelku s aprobací ČJ – VkO
- zajistili jsme do školní družiny od nového školního roku 2017/2018 novou vychovatelku, která má
splnit kvalifikační předpoklady ukončením studia na SPgŠ ve školním roce 2017/2018
- zajistili jsme pro školní rok 2017/2018 dvě nové asistentky pedagoga pro dva žáky s obtížemi
na I. stupni
- zajistili jsme jednu novou učitelku I. stupně do 1. třídy od školního roku 2017/2018, která je
speciální pedagog a působila v minulém roce v naší škole jako asistentka pedagoga. Paní učitelka
byla přijata na PedF UK, kde bude studovat obor I. stupeň
- zajistili jsme od nového školního roku do školní jídelny novou vedoucí školní jídelny, která
splňuje kvalifikační předpoklady
- jedna vyučující anglického jazyka v rámci OP VVV (Šablony) absolvovala intenzivní jazykové
vzdělávání Šablona II/2.2 v rozsahu 32 hodin a složila zkoušku CAE (C2), která potvrzuje znalosti
angličtiny na úrovni rodilého mluvčího
- jedna vyučující II. stupně si rozšiřuje odbornost studiem fyziky na MFF UK
- trenér basketbalu ukončil na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem bakalářský obor
Tělesná výchova a sport a bude pokračovat ve studiu magisterském
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- pedagogický sbor je stabilizovaný, profesionální, kolegiální a respektovaný rodiči
- v pedagogickém sboru je několik výjimečných pedagogických osobností. Deset učitelek a učitelů
je nositeli plakety Jana Amose Komenského za výbornou pedagogickou práci
- v pedagogickém sboru jsou výrazně zastoupeni i muži
- nepřekračujeme limit zaměstnanců
- v průběhu roku 2017/2018 budeme muset zajistit na školní rok 2018/2019 učitele/ku matematiky
(nejlépe v kombinaci s Pč) za kolegyni, která odejde do důchodu

Cíle pro oblast materiálně technickou:
- získali jsme od MHMP investiční dotaci na realizaci výstavby sportovního areálu včetně dvou
hřišť na školním pozemku ZŠ Kuncova ve výši 8 304 000, - Kč
- získali jsme od MHMP investiční dotaci ve výši 45 000 000, - Kč na výstavbu nové školní jídelny
na pozemku ZŠ Kuncova
- ředitel školy podal na jaře 2017 žádost o finance na realizaci Výzvy č. 20, kterou chce MŠMT
posílit polytechnické vzdělávání. Naplánovali jsme za 2 500 000, - Kč provést rekonstrukci školních
dílen, rekonstrukci učebny zeměpisu, výměnu zastaralých a nefunkčních počítačů v počítačové
učebně I (20 kusů) a 7 starých monitorů a výstavbu dřevěné venkovní učebny
- vytvořili jsme za téměř 200 tisíc korun v prostorách naší školy tři čtenářské koutky se stoly,
židlemi a regály s knížkami
- vymalovali jsme chodby a jednu učebnu v pavilonu B3 a kabinety a chodby u tělocvičen
- nakoupili jsme sadu nastavitelných žákovských lavic a židlí do jedné 1. třídy (I.C) a do učebny
němčiny
- zakoupili jsme nové jídelní stoly, židle a velký skříňový příborník do cvičné jídelny
- do cvičné kuchyňky jsme získali darem domácí pekárnu
- zajistili jsme nákup 52 nových plechových šatních skříněk do šaten II. stupně
- zajistili jsme opravu podlahové krytiny a lišt v budově školy a pokládku lina do malého skladu
tělocvičného nářadí
- pořídili jsme do místnosti s pedagogickým dozorem barel s pitnou vodou a časopisy pro děti
a mládež (5 titulů), které jsou žákům k dispozici
- zajistili jsme provoz dvou nápojových a dvou mléčných automatů
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- jako první škola na obvodu jsme na konci prázdnin 2017 pořídili do prostor školy automat
na školní pomůcky
- udržovali jsme v provozu a využívali všechny výukové technologie, kterými je naše škola
nadstandardně vybavena, protože disponujeme 38 interaktivními tabulemi, 39 dataprojektory
a 132 počítači. Interaktivní tabule je v každé kmenové třídě a v každé odborné učebně
- využívali jsme internetové připojení optickým kabelem do všech tříd a kabinetů v naší škole
a ve spolupráci s ÚMČ Praha 13 jsme zajistili navýšení rychlosti přenosu dat na jaře 2017
- poskytovali jsme zázemí ZUŠ Stodůlky ve společenské místnosti, v pavilonu A i v učebnách
II. stupně v pavilonu B3 pro výuku hudebních oborů
- zajistili jsme nákup nových učebnic pro žáky budoucích 1. tříd, které odpovídají požadavkům ŠVP
- zajistili jsme nákup nových učebnic dle požadavků vyučujících
- zajistili jsme nákup dalších výukových programů a učebních pomůcek
Cíle pro oblast spolupráce s rodiči a styku s veřejností:
- získali jsme národní cenu kvality a prestižní titul Společensky odpovědná organizace
- získali jsme titul Škola pro demokracii
- spolupracovali jsme se Školskou radou
- informovali jsme veřejnost pomocí webových stránek školy, informativního listu, časopisu STOP,
nástěnných novin, třídních schůzek a setkání ředitele se zástupci tříd
- zajistili jsme mailovou komunikaci mezi rodiči a učiteli, všichni pedagogičtí pracovníci mají
pracovní mailové adresy
- pozvali jsme rodiče na Den otevřených dveří a k zápisu dětí do budoucích 1. tříd
- rodiče i širokou veřejnost jsme informovali prostřednictvím časopisu STOP o úspěších žáků naší
školy, školních akcích a výchovně vzdělávací nabídce
- rodiče, širokou veřejnost i žáky z mimopražských škol jsme informovali prostřednictvím
informativních letáků o naší výchovně vzdělávací nabídce a přijímacím řízení
- seznamovali jsme rodiče s výsledky práce jejich dětí (ŽK, žákovské práce, výstava výtvarných
prací žáků, výsledky SCIO testů, výsledky soutěží a olympiád, třídní schůzky, konzultace aj.)
- úzce jsme spolupracovali s rodiči žáků s výukovými a výchovnými problémy
- spolupracovali jsme s desítkami organizací (odbor školství ÚMČ Praha 13, odbor kontroly ÚMČ
Praha 13, odbor sociální péče ÚMČ Praha 13, MHMP, PPP pro Prahu 5 a 13, ČŠI, SPRSV, Dům
světla, Státní zdravotní ústav Praha, STaN, soukromé GMVVP, FZUŠ Stodůlky, Policie ČR, MP
Prahy 13, katedra adiktologie 1. Lékařské fakulty UK, PedF UK Praha, Proxima Sociale o.p.s.,
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vedení MŠ Šikulka, Večerníček, Pastelka, Paletka, Píšťalka, Rozmarýnek, Korálek, DDM Prahy 13,
DDM Praha 5, KD Mlejn, Městská knihovna Praha, ZOO Praha, ZŠ Ořech, ZŠ Jinočany,
ZŠ Chýně, ZŠ Mohylová, ZŠ Tachlovice, ZŠ Uhonice, Sportovní hala JEREMI, fi Wood Partner aj.)
- prezentovali jsme ZŠ Kuncova na veletrhu škol, jehož 1. ročník se konal na PedF UK
Cíle pro oblast hospitační a kontrolní:
- vypracovali jsme plán hospitací a kontrol a dodržovali ho
- provedli jsme hospitace u všech učitelek a učitelů I. i II. stupně se zaměřením na střídání forem
a metod výuky a využívání moderních výukových technologií
- prováděli jsme pravidelné kontroly školní dokumentace
- sledovali jsme dodržování předpisů a norem v oblasti BOZP, PO a CO a provedli jsme kontrolu
bezpečnosti práce
- v kontrolovaných oblastech nebyla zjištěna žádná vážná pochybení
- pracovnicí HZS Praha byla provedena kontrola požární ochrany a byly vyměněny ve škole
všechny starší hasební prostředky
Zjištěné nedostatky, náměty pro zlepšení
- mzdový rozpočet školy je vytvářen demotivačně, nepřidává se ani na nové žáky pouze na nové
třídy, není přihlíženo k tomu, zda škola poskytuje a nabízí rozšířenou výuku, zajišťuje výuku více
cizích jazyků, dělí třídy na skupiny, má úspěchy apod.
- na žáky základních škol dává stát méně peněz než na stejně staré studenty víceletých gymnázií
- na mzdy nových vychovatelek, které nastupují v září, stát poskytuje mzdové prostředky až od ledna
nového kalendářního roku
- mzda asistentek pedagoga není pokryta ze 100%
- má-li škola povinnost zajistit pedagogický dozor pro žáky mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním, mělo by MŠMT poskytnout mzdové prostředky i osobě, která ho vykonává
- v počítačové učebně I je třeba vyměnit 20 nefunkčních PC, 7 monitorů, klávesnice a myši
- škola potřebuje zmodernizovat a vybavit školní dílnu a přípravnu, problémem je i nákup
materiálu pro výuku pracovních činností
- škola potřebuje zmodernizovat učebnu zeměpisu, která je zastaralá (konstrukce s televizory, stará
světla, podlahová krytina a lavice se židlemi, interaktivní tabule bez posunu ...)
- těžké bude během dvou let nahradit několik služebně nejstarších učitelek s velkou pedagogickou
erudicí a výbornými výsledky novými a začínajícími učiteli pro výuku českého jazyka, matematiky,
pracovního vyučování (dílen), zeměpisu a sehnat nové učitelky na I. stupeň
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- výrazně přibývá žáků s poruchami učení, chování, soustředěnosti, s vadami řeči a nízkou emoční
inteligencí, což klade zvýšené nároky na pedagogickou práci ve třídách I. stupně, kde máme
v průměru 24 žáků, i ve třídách II. stupně, kde je dokonce průměrně 27 žáků na třídu
Školní rok 2016/2017 byl 34. rokem existence a činnosti ZŠ Kuncova.
Během roku se podařilo splnit všechny výchovně vzdělávací cíle školního vzdělávacího programu
KUSTOD a v mnoha směrech je překonat.
Postupovali jsme podle stanovených týdenních plánů práce. Ředitel školy, zástupkyně
pro I. stupeň a zástupce ředitele pro II. stupeň prováděli hospitační a kontrolní činnost.
Vedli jsme elektronické třídní knihy a při výuce používali interaktivní tabule, dataprojektory, PC,
tablety, videorekordéry a kvalitní výukové programy, didaktické materiály a učebnice.
Dařilo se nám zajišťovat velmi širokou nabídku školních i mimoškolních aktivit.
Zajistili jsme výuku celkem šesti cizích jazyků.
Udrželi jsme vysokou kvalifikovanost pedagogického sboru, ve kterém je řada výjimečných
osobností.
Získali jsme neinvestiční dotaci ve výši 1 590 361, - Kč na realizaci tzv. Šablon v rámci OP VVV
na období dvou let od 1.2.2017 do 30.1.2019 a zajistili jsme jejich implementaci, a to především
v oblasti doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Zajistili jsme podmínky pro úspěšnou inkluzi žáků s nejrůznějšími problémy a dvě asistentky
pedagoga.
Získali jsme grant ve výši 300 000, Kč na výuku češtiny pro žáky – cizince z tzv. třetích zemí
a 17 547, - Kč na výuku češtiny pro žáky - cizince ze zemí EU.
Žákům ZŠ Kuncova se podařilo dosáhnout mimořádných úspěchů ve vědomostních, uměleckých
a sportovních soutěžích. Výjimečné bylo 1. místo žáka 7. ročníku Jana Koláře v obvodním ale
i v krajském kole zeměpisné olympiády, když za sebou zanechal s bodovým náskokem všechny
studenty z víceletých gymnázií, a to druhý rok po sobě. Skvěle si vedli naši žáci v obvodních kolech
matematické olympiády i Pythagoriády, když celkem získali 6 prvních, 1 druhé a 2 třetí místa.
Výběr žáků i žákyň 6. - 7. tříd získal v krajském kole v basketbalu duble, když oba výběry shodně
obsadily 1. místa. Díky sportovním úspěchům žáků a žákyň naší školy ve všech sportovních
soutěžích jsme se stali v bodovém součtu opět nejúspěšnější sportovní školou na obvodu Prahy
13, když žáci I. i II. stupně skončili na celkovém 1. místě.
Velmi dobře dopadly ve školním roce 2016/2017 také SCIO testy žáků IX.A a IX.B, kteří dosáhli
54% tní úspěšnosti v českém jazyce a byli lepší než 70% zúčastněných škol, 59% tní úspěšnosti
v matematice a byli lepší než 80% škol a 55% tní úspěšnosti ve všeobecných studijních
znalostech, když byli lepší než 70% škol. Testování se zúčastnilo 16 300 žáků a studentů
z 519 škol.
Za největší úspěch považuji udělení národní ceny kvality a titulu Společensky odpovědná škola
pro ZŠ Kuncova, které jsou prestižním oceněním, ale i závazkem pro další léta a práci.
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Mimořádným úspěchem je získání dvou investičních dotací, a to 45 miliónů korun na výstavbu
nové školní jídelny a 8,5 miliónu Kč na výstavbu hřišť a školního sportovního areálu.
S výstavbou bude započato na podzim 2017 a na jaře 2018.
Podali jsme žádost na realizaci Výzvy č. 20, kterou chce MŠMT podpořit polytechnické
vzdělávání, a to ve výši 2 500 000,- Kč na rekonstrukci dílen, učebny zeměpisu, počítačové učebny
č. I a na výstavbu venkovní dřevěné učebny. Očekáváme, že budeme úspěšní.
O naši školu je mezi rodiči velký zájem. K zápisu do budoucích 1. tříd se dostavilo 111 dětí a do
budoucích 6. tříd se přihlásilo 44 žáků z jiných základních škol. Nepřijali jsme z důvodu
nespádovosti 21 dětí hlásících se do 1. třídy a 16 uchazečů, kteří chtěli přestoupit do jedné
ze studijních skupin (matematické, jazykové, sportovní nebo výtvarné) budoucího 6. ročníku,
protože jsme přijímali pouze žáky s vyznamenáním a lepším prospěchem. Do matematické
a jazykové studijní skupiny byli přijati pouze žáci, kteří složili přijímací zkoušky.
Škole přibývají žáci na I. i na II. stupni. Na počátku školního roku 2017/2018 jsme vykázali o
24 žáků více než loni. Celkový počet žáků dosáhl na číslo 699.
S ohledem na rostoucí počet žáků jsme prostorově, materiálně a personálně připravili otevření
tří prvních a čtyř šestých tříd na školní rok 2017/2018.
Zvýšili jsme bezpečnost žáků a zaměstnanců školy a maximálně jsme omezili volný pohyb osob
po školní budově. Pro vyzvedávání dětí ze školní družiny využívali rodiče videotelefon z vrátnice
u vchodu A1, který je rozveden do všech oddělení.
Ředitel školy přijal tři kvalifikované učitele II. stupně, jednu učitelku I. stupně, dvě nové
asistentky pedagoga a jednu vychovatelku do školní družiny na školní rok 2017/2018.
Škola měla rekordně vysoký ziskový výsledek hospodářské činnosti (423 944, - Kč), díky kterému
vytváří fond rezervní, fond odměn a investiční fond.
S ohledem na vše, co se podařilo, hodnotím školní rok 2016/2017 opět jako mimořádně dobrý
a úspěšný.

V Praze dne
.
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1. Hospodaření základní školy
a) za kalendářní rok 2016
b) za 1. pololetí 2017
použít tabulky zpracovávané pro zřizovatele (rozpočet a čerpání jednotlivých položek)
c) čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2016
v Kč
Druh dotace
UZ
poskytnuto
použito
vráceno
Zvýšení platů pracovníků RgŠ
33 052
697.054
697.054
0
Podpora školních psychologů a školních
33 050
speciálních pedagogů ve školách
Financování AP pro žáky se sociálním
33 457
znevýhodněním
Podpora soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání pro školní rok
33 166
2014/2015
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění
do základního vzdělávání dětí osob se
33 435
17.547
17.547
0
státní příslušností jiného členského státu
EU
Kompenzační pomůcky pro žáky
33 025
se zdravotním postižením
Bezplatná výuka přizpůsobená
potřebám
33 024
300.000
300.000
0
žáků - cizinců z třetích zemí
d) čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v 1. pololetí 2017
Druh dotace
UZ
poskytnuto
Financování AP pro žáky se sociálním
33 457
znevýhodněním (1-8/17)
Podpora soutěží a prohlídek
33 166
v zájmovém vzdělávání
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění
do základního vzdělávání osob se státní 33 435
příslušností jiného členského státu EU

použito

v Kč
vráceno
x
x
x

e) čerpání finančních prostředků celkem ze „Šablon“ ve školním roce 2016/2017
Název aktivity
školní psycholog
školní asistent

žádáno
52.970

doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem
DVPP......

11.500

(příp. další aktivity)
Celkem

64.470

poskytnuto

64.470
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2. Akce ve školním roce 2016/2017
Akce

Termín

2.9.

Třídy

Učitelé

Revize tělocvičen

(Pá)
5.9.
(Po)

8:00-13:30

Adaptační kurz
v ZŠ Kuncova

6.A

CECH

6.A

CECH

6.B

VASK

6.B

VASK

Revize tělocvičen
Adaptační kurz
6.9.
(Út)

8:00-13:30

v ZŠ Kuncova
Adaptační kurz

8.9.
(Čt)

8:00-13:30

v ZŠ Kuncova
Adaptační kurz

9.9.
(Pá)
12.9.
(Po)

8:00-13:30

16:15-17:00

17:00-18:00

17:30-18:30

v ZŠ Kuncova
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Setkání ředitele školy s třídními důvěrníky
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
I. stupeň
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
II. stupeň (kromě VI.B a VI.C)

17:30-18:30

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

10:00-12:00

Zasedání zastupitelstva MČ Praha 13

7:45-13:00

ZOO Praha

5.C

16.9.

8:00- 8:45

Ukázková hodina basketbalu

2.B, 2.C

(Pá)

8:45-10:15

Knihovna Mlejn

2.B

8:55- 9:40

Ukázková hodina basketbalu

2.A, 2.D

10:00-10:45

Ukázková hodina basketbalu

1.A, 1.B,
1.C

14.9.
(St)

Evropský den jazyků
20.9.
(Út)

21.9.
(St)

10:00-13:30

17:00-18:00

8:00-16:00

8:00-16:00

Fr. institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1
Třídní schůzky VI.C

FALT
POTU
CHUD,
STAS,
SENK,
FURS
CHUD
DOBR,
GALL,
SENK
BYLO,
COUF,
NOVO,
SENK

7.A(7JaF),
7.B(7JaF), STEJ
7.C(7JaF)
SKLE

Hodnotitelská návštěva z Národního centra kvality
CSR- Společenská odpovědnost škol Ing. Vladimír Braun, Ing. Renata
Mládková
Seminář - Konferenční centrum Praha 4
Změny ve vzdělávání dětí se specálními vzdělávacími potřebami, novela
školského zákona a navazující legislativa
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PETR

FALT

Adaptační kurz
22.9.
(Čt)

8:00-16:10

v ZŠ Kuncova

23.9.
(Pá)

8:00-16:10

Adaptační kurz
v ZŠ Kuncova

26.9.
(Po)

7:40-13:30

Přespolní běh - výběr 4. - 9. ročník
DDM, ZŠ Klausova

6.C

SKLE

6.C

SKLE

PAZD

Návštěva ZOO
Zoo Praha

6.A

27.9.

10:00-11:40

Digitální gramotnost
Digitální gramotnost

7.A
7.B

(Út)

11:30-13:30

Beseda v knihovně - Lužiny

4.C

11:50-13:30

Digitální gramotnost

7.C

8:00- 9:40

29.9.
(Čt)

7:40-13:30
8:00- 9:40
9:00-10:00
10:00-11:40
11:50-13:30

3.10.
(Po)

8:00-13:30

Malá kopaná - výběr 6. - 7. ročník
DDM, ZŠ Klausova
Digitální gramotnost
Pražský pramen
výběr 8. a 9. ročník
Digitální gramotnost
Digitální gramotnost

CECH

FONF,
JISK

PAZD
6.A
CECH
6.B
6.C

Minikopaná - výběr 8. - 9. ročník

SENK

DDM, ZŠ Klausova
ZOO Praha
4.10.
(Út)

7:45-13:00

8:00-15:45
8:00-13:25

V.A,B,D - SAVCI III.A, IV.B - SLONÍ PAPÍR
Seminář pro žadatele výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ
(Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15)
Jump park

3.A, 4.B,
5.A, 5.B,
5.D

PETR
5.C

POTU

1.B, 2.B

CHUD,
NOVO

2.C

STAS,
FURS

2.B

CHUD,
JISK

6.A

POCE

Zámek Ploskovice- Skřítkové na podzim
5.10.
(St)

7:20-12:35

6.10.
(Čt)

7:30-12:35

CA Hvězdička
ZOO Praha
II.C - Co nosí zvířátka na sobě
ZOO Praha

11.10.
(Út)

7:45-12:45

8:00-11:40

II.B - Co nosí zvířátka na sobě
Prevence rizikového chování

FALT,
SIPA,
RADA,
KRIK,
ADAM

Kurz - ADHD/ADD
12.10.
(St)

8:00-14:00

8:00-12:30

13.10.
(Čt)

KRIK

Praha 8 , Karlín
Miniházená v ZŠ Kuncova
Výběr žáků 3. - 5.tříd

14:00-17:00

Divadlo Štvanice
KMD

14:00-15:00

Co je a není správné - divadlo

8.B
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CECH,
POCE

14.10.
(Pá)
15.10.
(So)

Akce ŠD

8:00-17:30

9:30-17:00

17.10.
(Po)

19.10.
(St)

21.10.

NEČA

Duhový park, Třebovle
Akce ŠD

FRAJ,
SNEJ

Ing. Kurtevová z fi ITveSkole.cz

7:40-13:00

Stolní tenis - výběr 4. - 9. roč. dívky
DDM, ZŠ Trávníčkova

VOLK

8:55- 9:40

Hospitace ve tř. I.C u pí. uč. A. Bylokové - ČJ

FALT

7:40-13:00

9:00-11:45

20.10.
(Čt)

Hrad Český Šternberk - Za zajímavostmi české historie
Akce ŠD - výběr žáků III.A a III.C

7:00-15:00

7:15-13:30

8:00-13:00

Stolní tenis - výběr 6. - 9. roč. chlapci
DDM, ZŠ Trávníčkova
Peru - čtyři strany světa
Svět kolem nás, Světozor
Basketbal výběr žáků 4. a 5. třída
Sportovní hala Folimanka
Halowenské tvoření - Šestajovice
CA Hvězdička

PAZD
7.A, 7.B,
7.C

CECH,
FRAN,
VOLK
SENK

Výlet Konopiště

3.A, 4.B

VES,
ADAM

3.B, 3.C

CHME,
PRED

6.C

POCE

Školení BOZP+PO
31.10.
(Po)

1.11.
(Út)
2.11.
(St)

14:00-15:00

15:00-16:00

Školení BOZP+PO
školní jídelna, školní družina, provozní zaměstnanci

8:00-11:40

Prevence rizikového chování

13:20-16:00

15:00-17:00

3.11.
(Čt)

8.11.
(Út)

Návštěva hasičské zbrojnice

CERN

Akce ŠD, HZS Jinonice
Zasedání Pražského parlamentu dětí a mládeže
DDM, Praha 2, Slezská 21 (Emma Barnoky - IX.B, Kateřina Hantáková IX.A)

8:00-16:30

Basketbal - výběr žáků 5. tříd
ČBF, SH Folimanka

SENK

12:45-16:00

Let´s Motivate
OUP, Malostranské gymnázium, Josefská 626/7, Praha 1

STEP

7:30-14:00

ZOO Praha

4.C

FONF,
JISK

8:00-11:40

Prevence rizikového chování

7.A

POCE

11:00-12:00

12:35-17:30

8:00-13:31

9.11.

všichni pedagogové

Aktualizace CO
pan Hoffman z MHMP (SYPOS), pan Mazur
Představení Lipany
KMD, Divadlo Minor
Kurz sexuální výchovy a protidrogové prevence
Minipřehazovaná ve FZŠ Brdičkova

PETR
7.B

FRAN,
STEP

8.A(Dív),
8.B(Dív)

PETR
POTU
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(St)
Výběr žáků 1.- 3.tříd
Florbal - výběr žáci 8. - 9. roč.
10.11.
(Čt)

11.11.

7:40-13:30

PAZD

DDM, ZŠ Mezi školami

11:50-12:35

Národní testování SCIO
Český jazyk

9.A

ARNO

8:00-13:31

Kurz sexuální výchovy a protidrogové prevence

8.A(Chl),
8.B(Chl)

PETR

9.B

ARNO,
LUKO

10:00-10:45

(Pá)
14:00-15:00

14:00-15:00

Národní testování SCIO
Český jazyk
Divadélko hračka
Ace ŠD
Divadlo - Pohádky K.J. Erbena
Školní družina ve společenské místnosti
Florbal - výběr žáci 6. - 9. roč.

14.11.
(Po)

7:40-13:30

13:30-15:00

14:00-16:00

Jak se tvoří čokoláda a čokoládové bonbony
Akce ŠD

17:30-18:30
8:00-11:40

Prevence rizikového chování

17:00-17:30
17:00-18:05

10:00-10:45

NEČA

PEDAGOGICKÁ RADA
všichni pedagogičtí pracovníci
Setkání s třídními důvěrníky
TU zajistí přítomnost třídních důvěrníků
Schůzka k Lvk VII.A + VII.C
Třídní schůzky na I. stupni
Třídní schůzky na II. stupni

16:15-17:00

15.11.
(Út)

VOLK

DDM, ZŠ Mezi školami

Národní testování SCIO

PETR
FRAN

7.B

POCE

9.B

ARNO,
VOJA

Matematika
16.11.
(St)

10:00-11:30

13:30-15:00

18.11.

Aktualizace dokumentace BOZP a PO
pan Kosina
Jak se tvoří čokoláda a čokoládové bonbony
Akce ŠD

GRÖB

Ředitelské volno

(Pá)
21.11.

8:00-13:30

(Po)
13:30-15:00

22.11.
(Út)

8:00-11:40

8:00-16:00

10:00-10:45

Kurz sexuální výchovy a protidrogové prevence

9.B

Jak se tvoří čokoláda a čokoládové bonbony
Akce ŠD
Prevence rizikového chování
7.C
Konference Školství 2017
TOP HOTEL Praha & Congress centre, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4Chodov
Národní testování SCIO
9.A
Matematika
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PETR

LITE
POCE
VANE
ARNO,
DIMI

13:30-15:00

18:15-23:30
8:00- 8:45

23.11.
(St)

8:00-18:05

8:45-16:30
8:55- 9:40
8:55-10:45
10:00-10:45
12:45-13:30

13:00-16:00

13:30-15:00

24.11.
(Čt)

8:00- 8:45

8:55-12:35
8:55- 9:40
9:00-12:45
10:00-10:45
10:55-11:40
12:00

18:00-19:30

25.11.
(Pá)

10:00-12:35

10:00-10:45

13:00-16:00

13:30-15:00

Jak se tvoří čokoláda a čokoládové bonbony
Akce ŠD
Slavnostní předávání Národních cen kvality
Španělský sál Pražského hradu
Prevence doprava - beseda
Den otevřených dveří
Odpoledne setkání s rodiči v učebně přírodopisu, prezentace školy,
komentovaná prohlídka školy
Basketbal - výběr žáků 5. tříd
ČBF, SH Folimanka
Prevence doprava- beseda
Olympiáda z dějepisu, školní kolo
ZŠ Kuncova
Prevence doprava- beseda
Národní testování SCIO
Obecné studijní předpoklady

28.11.
(Po)

7:30-13:00

8:55-10:45

10:55-12:35

13:30-15:00

FALT,
PETR
4.A

4.C

Návštěva Divadla S + H
Dejvická 38, Praha 6
Prevence doprava-beseda
Adventní dílny
Prevence doprava-beseda
Prevence doprava-beseda
Interaktivní dopravní výchova - školení
Autorské čtení vítězů OK literární soutěže
Staň se spisovatelem na Radnici MČ Praha 13 (Dobrovodský, Záhorský,
Sedláčková, Heller)
Adventní dílny- adventní věnec
Národní testování SCIO
Obecné studijní předpoklady
Zabavní park Toboga - Zličín

FONF
LUKO

4.B

KRIK

9.A

ARNO
LITE,
SNEJ

4.a 6.odd. ŠD
Jak se tvoří čokoláda a čokoládové bonbony
Akce ŠD
Prevence doprava- beseda

ZVAT
FALT,
PETR,
VANE
SENK

Zábavní park Toboga - Zličín

CERN
5.C

POTU

1.C

BYLO

5.D
5.C
5.B
5.A

FALT
POTU
SIPA
RADA
RADA
LUKO

3.B

CHME

9.B

ARNO
CERN,
FRAJ,
GRÖB,
PRZ

1., 2., 9. a 10. oddělení ŠD
Jak se tvoří čokoláda a čokoládové bonbony
Akce ŠD
Sklárny + výstava betlémů Nižbor

7:30-13:45

FRAJ

Exkurze s CK Hvězdička
Vánoce na zámku Loučeň
Kurz prevence kouření
Proxima Sociale
Kurz prevence kouření
Proxima Sociale
Jak se tvoří čokoláda a čokoládové bonbony
Akce ŠD
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VES
4.A, 4.C

FONF,
ZVAT

2.A, 2.D

DOBR,
GALL

3.A

ADAM

3.B

CHME
KAST

29.11.
(Út)

8:00- 9:40

8:00- 9:40
8:00-11:40
10:00-11:40

13:30-15:00

30.11.
(St)

13:30-15:00

Kurz prevence kouření
Proxima Sociale
Olympiáda z českého jazyka, školní kolo
ZŠ Kuncova
Prevence rizikového chování
Kurz prevence kouření
Proxima Sociale
Jak se tvoří čokoláda a čokoládové bonbony
Akce ŠD

3.C

PRED
LUKO

6.B

POCE

4.A

ZVAT
NOP

Jak se tvoří čokoláda a čokoládové bonbony

PRZ

Akce ŠD
1.12.
(Čt)

7:30-12:45

7:40-13:30

13:00-17:00

2.12.
(Pá)

8:55-10:45

10:55-12:35

19:00-21:00

5.12.
(Po)

7:30-13:00

7:45-12:30
8:00-12:35

6.12.
(Út)

13:30-16:30

Exkurze do čokoládovny - Šestajovice
CA Hvězdička
Florbal - výběr 4. - 5. roč. a 6. - 7. roč.
DDM Praha 5, ZŠ Mezi školami
Červená stužka
zajišťují vybraní žáci a žákyně 9. ročníku
Kurz prevence kouření
Proxima Sociale
Kurz prevence kouření
Proxima Sociale
Pygmalion - divadelní představení
KMD, Vinohradské divadlo
Peklo Příbram
CK. Hvězdička
Peklo Příbram
CK Hvězdička
Mikulášská nadílka pro žáky 1.stupně
Neviditelná výstava

3.B, 3.C

CHME,
PRED
PAZD

4.B

KRIK

4.C

FONF

8.B

POCE

1.B, 2.B
1.A, 2.C

CHUD,
NOVO
COUF,
FURS

8.A

POCE

5.A

RADA

5.B

SIPA

8.B

POCE

3.A, 4.B

KRIK,
ADAM

Radnice Prahy 2
7.12.
(St)

8:55-10:45

10:55-12:35

13:00-16:00

8.12.
(Čt)

7:30-13:00

7:45-13:30

8:00-15:30

17:00-22:00

Kurz prevence kouření
Proxima Sociale
Kurz prevence kouření
Proxima Sociale
Neviditelná výstava
Radnice Prahy 2
Vánoce na zámku STRÁNOV
CK2
Němčina mě baví(soutěž) + Workshop
4 žáci z Njv, GMVZ, Plzeňská 117/39, Praha 5
Seminář - Jak správně vyhodnotit práci učitelů
Seminaria, Hotel Barceló
Mefisto - muzikál
KMD, Divadlo Hybernia

STEJ
VANE
7.B

Výlet na Karlštejn - Muzeum betlémů, hrad
10.12.

7:30-16:30

Akce ŠD

8:55-10:45

Kurz prevence gamblingu

FRAJ,
SNEJ

(So)
8.A
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FRAN,
VOLK

DIMI

12.12.

Proxima Sociale

(Po)

Dětská mše vánoční ve společenské místnosti
10:00-10:30

10:55-12:35

11:00-11:30

17:00-19:00

Baletní škola
Kurz prevence gamblingu
Proxima Sociale
Dětská mše vánoční ve společenské místnosti
Baletní škola
Vánoční besídka s rodiči ve třídě IV.C

1.A, 1.B,
1.C, 2.B,
2.D
8.B

POCE

2.A, 2.C,
3.A, 3.B,
3.C
4.C

FONF,
JISK

Náhled do hodiny - paní Chaloupková
13.12.
(Út)

8:00- 8:45

SPC Zlíchov, diagnostika žákyně ve III.C

8:00-10:40

TV jinak - KD Mlejn

4.C, 5.C

10:20-12:45

TV jinak - KD Mlejn

3.A, 3.B

12:30-16:30

Vánoční svíčkárna - Šestajovice
Akce ŠD

1.A, 1.C

Miniházená v ZŠ Kuncova
4.C, 5.C

8:00-13:00

14.12.
(St)

Výběr žáků 1.- 5. tříd
8:55-10:45

10:55-12:35

15.12.
(Čt)

8:00-12:30

Hrou proti AIDS
pro žáky a žákyně VIII.A a VIII.B ve spol. místnosti
Hrou proti AIDS
pro žáky a žákyně IX.A a IX.B ve spol. místnosti (zajišťují lektoři ze SZÚ)
Předvánoční vycházka po Praze

19.12.
(Po)

9.A, 9.B

2.A, 2.D

DOBR,
GALL

8:00-11:40

Odvážná Viana - Cinestar Anděl

3.A, 4.B

KRIK,
ADAM

11:00-12:00

Farnost sv. Jakuba

5.C

POTU

7:45-13:00

Vánoční Karlštejn

5.A, 5.B

SIPA,
RADA

9:45-10:45

Zasedání žákovského parlamentu
ve spol. místnosti (zástupci tříd od 4. do 9. ročníku)

8:00-11:40

20.12.

Cinema City Zličín

8:00-13:00

16:00-18:00
7:30-13:00

Kino (Fantastická zvířata) a vánoční trhy

11:00-13:30

13:30-16:00

21.12.
(St)

Vánoční turnaj
Rezervování knih on-line
Městská knihovna Lužiny
Bruslení
ZS ZŠ Bronzová
Vánoční posezení u čaje
Akce ŠD - oddělení - 1,2,3,4,5,6,7,8,10
Vánoční besídka s rodiči ve třídě II.B

8:45-10:45

PETR
1.A, 1.B,
1.C, 2.B,
3.A, 3.B,
3.C
4.B, 4.C,
5.A, 5.B,
5.C, 5.D

Anděl Páně 2

(Út)

FONF,
POTU

8.A, 8.B

Staroměstské náměstí, Betlémská kaple
16.12.
(Pá)

FONF,
POTU
CHME,
ADAM
KAST,
VES
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4.A

ZVAT

7.C

VOLK

2.B

CHUD

8.A, 8.B,
9.A, 9.B

DIMI,
LUKO,

Cinestar Anděl
8:00-12:30

Betlémská kaple. Betlémy.

5.D

8:00-11:40

Hudba nás baví - projektový den

2.A, 2.D

Vánoční kino

4.B, 4.C,
5.A, 5.B,
5.C
6.A, 6.B,
6.C, 7.A,
7.B, 7.C

8:00-11:00

Cinema City Zličín
Anděl Páně 2 - filmové představení

10:00-13:30

12:30-15:00

14:00

Metropole Zličín
Vánoční posezení u čaje
Akce ŠD- 9.oddělení
Vánoční posezení
v ředitelně v průběhu dne a odpoledne pro všechny zaměstnance školy

PRZ

5.D
6.A

PAZD,
SENK,
VOLK
FALT
CECH
NOVA,
SKLE,
STEP

9.A

LUKO

9.B

VOJA

Přehazovaná - vánoční turnaj
22.12.
(Čt)

8:00-12:30

8:00-11:30
10:00-12:30

Výběr 6.-9. ročník, tělocvičny ZŠ Kuncova
Vánoční čaj a ochutnávka vánočního cukroví, vánoční dílny
Vánoční besídka
Olympiáda v anglickém jazyce, školní kolo

6.1.
(Pá)

8:00-10:45

8:55-10:45

10:55-13:30

7.1.
(So)

10:00-16:00

8.1.
(Ne)
9.1.
(Po)

Seminář o organizaci olympiády ve Fj
ZŠ Brána jazyků, Uhelný trh 4, Praha 1

ŠVP - Paseky nad Jizerou

9:00-11:00

11:15-13:15

16:15-17:00
17:00-17:29
17:00-18:05
17:30-18:30
17:30-17:59
18:00-19:00

10.1.
(Út)

Výběr 7. - 9. roč.
Kurz prevence gamblingu
Proxima Sociale
Kurz finanční gramotnosti
Proxima Sociale

8:00-11:40

POCE,
VOJA
FALT
DOBR,
GALL

STEJ

2.C, 4.C

Školení ředitelů ZŠ Prahy 13 k problematice MAP
(počítačová učebna II) 14 osob

FONF,
FRAJ,
FURS
ARNO,
PETR

Školení ředitelek MŠ Prahy 13 k problematice MAP

ARNO

(počítačová učebna II) 27 osob
Setkání s třídními důvěrníky
TU zajistí přítomnost třídních důvěrníků
Schůzka s rodiči k LVK v Rakousku
Třídní schůzky na I. stupni
Třídní schůzky na II. stupni
Schůzka s rodiči k LVK na Šumavě
Třídní schůzky
VII.A a VII.B

PETR
FRAN

FRAN
FRAN,
HORA
FONF,
FRAJ,
FURS

ŠVP - Paseky nad Jizerou

2.C, 4.C

Hvězdárna - Země jako planeta

5.A, 5.B

SIPA,
RADA

ŠVP - Paseky nad Jizerou

2.C, 4.C

FONF,
FRAJ,
FURS
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W. Shakespeare: Romeo a Julie
11.1.
(St)

8:00-14:30

8:55-10:45

12.1.
(Čt)

10:30-13:00

12:00-15:30

8.A, 8.B

DIMI,
FRAN

ŠVP - Paseky nad Jizerou

2.C, 4.C

FONF,
FRAJ,
FURS

Odvoz sběru papíru

7.A(Chl),
9.A(9Tv),
9.B(9Tv)

PAZD

5.C

POTU

Divadlo na Vinohradech

Minigolf
Galerie Butovice
Seminář k výsledkům mezinárodního šetření PISA 2015
Pražský a Středočeský inspektorát ČŠI – budova D, Arabská 683, 160 66
Praha 6
ŠVP - Paseky nad Jizerou

VANE

2.C, 4.C

FONF,
FRAJ,
FURS

Olympiáda v německém jazyce - šk. kolo
13.1.
(Pá)

8:00- 9:40

STEJ

7. ročník, UNj ZŠ Kuncova
ŠVP - Paseky nad Jizerou

14.1.
(So)
15.1.
(Ne)
16.1.
(Po)

9:00-16:00

15:00-17:00

2.C, 4.C

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII.A a VII.B
VII.A a VII.B Špičák na Šumavě

FRAN,
VOJA,
VOLK

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII.A a VII.B
VII.A a VII.B Špičák na Šumavě

FRAN,
VOJA,
VOLK

Školení o inkluzi
(ve FZŠ Mezi Školami zajišťuje fi ITveSkole.cz)

FALT,
VANE

Wattsenglish

SKLE,
STEP

ZŠ Glowackého, Praha 8
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII.A a VII.B
VII.A a VII.B Špičák na Šumavě
17.1.
(Út)

8:00-11:00

11:00-12:00

Dějepisná olympiáda - obvodní kolo
DDM Praha 5, Štefánikova
Natáčení reportáže pro TV 13
(pí Jiráková) o udělení Národní ceny ZŠ Kuncova za společenskou
odpovědnost a udržitelnost ve školství
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII.A a VII.B
VII.A a VII.B Špičák na Šumavě

18.1.
(St)

7:30-13:00

Miniházená - turnaj - výběr žáků 1. - 3. tříd
ZŠ Janského
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII.A a VII.B
VII.A a VII.B Špičák na Šumavě

19.1.
(Čt)

FRAN,
VOJA,
VOLK

PETR
FRAN,
VOJA,
VOLK
FONF
FRAN,
VOJA,
VOLK

VII.A a VII.B Špičák na Šumavě

FRAN,
VOJA,
VOLK

Olympiáda v německém jazyce - šk. kolo

STEJ

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII.A a VII.B

8:00- 9:40

FONF,
FRAJ,
FURS
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20.1.
(Pá)

8. - 9. ročník, UNj ZŠ Kuncova
10:20-12:40

Minigolf - Nové Butovice

4.C

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII.A a VII.B
VII.A a VII.B Špičák na Šumavě
23.1.
(Po)

8:55-10:45

10:55-11:40
11:50-12:35
17:00-18:00

24.1.
(Út)

7:20-11:30

17:00-18:30

Kurz prevence kouření
Proxima Sociale
Kurz prevence kouření
Proxima Sociale
Kurz prevence kouření
Třídní schůzky - IV.C

5.C

POTU

5.D

FALT

5.D

NOVO
FONF

Matematická olympiáda Z5 - ZŠ Barrandov
Úspěšní řešitelé školního kola - 10 žáků
Schůze Školské rady

POTU
FALT,
PETR,
VANE

v ředitelně (pí Plesníková, pí Andršová, p. Zobal, p. Salač)
Matematická olympiáda Z9 - Gymnázium Ch. Dopplera
Úspěšní řešitelé školního kola

26.1.
(Čt)

14:00-16:00

ARNO

Pedagogická rada
Zimní Švp
Chata Morávka, Příšovice - Rejdice

28.1.
(So)

FONF,
JISK
FRAN,
VOJA,
VOLK

5.C

POTU

5.C

POTU

Zimní Švp
29.1.
(Ne)
30.1.
(Po)

Chata Morávka, Příšovice - Rejdice

7:50-13:10

7:50-13:10

Basketbal - 9. třídy, chlapci
Hala Kuncova
Basketbal - 9. třídy, dívky
Hala Kuncova
Zimní Švp
Chata Morávka, Příšovice - Rejdice

SENK
SENK

31.1.
(Út)

10:00-11:00

Pythagoriáda - 5. ročník - školní kolo
Vysvědčení
Zimní Švp
Chata Morávka, Příšovice - Rejdice

1.2.
(St)

7:30-13:30

8:00-13:00

10:00-13:30

7:40- 9:40

2.2.
(Čt)

8:00-12:35

5.C

POTU

5.A, 5.B,
5.D

FALT,
SIPA,
RADA

5.C

POTU

Dětský fotbalový pohár- výběr žáků 1. a 2. tříd
Hala Motorlet
Školní badmintonový turnaj
(hala Jeremi sport) pro členy badminton. kroužků i další hráče (sraz v
7:45 u vchodu A1)
Zeměpisná olympiáda
Výběr 6. - 9. ročník
Zimní Švp
Chata Morávka, Příšovice - Rejdice
Bruslení
Biologická olympiáda - školní kolo
výběr 8. a 9. ročník

NOVO

PETR
CECH,
VOLK
5.C

POTU

5.D

FALT
CECH
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8:00-11:00

Biologická olympiáda - školní kolo
výběr 6. a 7. ročník
Zimní Švp
Chata Morávka, Příšovice - Rejdice

CECH

Zimní Švp
Chata Morávka, Příšovice - Rejdice
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII.C
Chata Morávka, Rejdice

4.2.
(So)

Zimní Švp
Chata Morávka, Příšovice - Rejdice
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII.C
Chata Morávka, Rejdice

5.2.
(Ne)

Zimní Švp
Chata Morávka, Příšovice - Rejdice

7.2.
(Út)

8.2.
(St)

POTU

5.C

POTU

7.C

POTU,
VOLK

5.C

POTU

7.C

POTU,
VOLK

5.C

POTU

Pololetní prázdniny

3.2.
(Pá)

6.2.
(Po)

5.C

8:00-11:40

9:00-11:00

8:00-11:00

9:45

14:00

Chemická olympiáda - školní kolo
pro žáky 9. ročníku
Školení ředitelů ZŠ Prahy 13 k problematice MAP
(počítačová učebna II) 14 osob
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII.C
Chata Morávka, Rejdice
Olympiáda v českém jazyce - obvodní kolo
DDM Praha 5, Štefánikova
Organizační porada k šabloně II/3.3. - Doučování
v ředitelně školy (15 ped. pracovníků)
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII.C
Chata Morávka, Rejdice

ARNO
PETR
7.C

PETR
7.C

Pražské poetické setkání - školní kolo I. stupeň
Pražské poetické setkání - školní kolo II. stupeň

14:20-16:00

školní knihovna ZŠ Kuncova
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII.C
Chata Morávka, Rejdice

9.2.
(Čt)

7:45-13:00

19:00-20:45

8:00- 9:40

14.2.
(Út)

POTU,
VOLK
FALT,
GALL,
ZVAT
FRAN,
HORA,
LUKO
POTU,
VOLK
STEJ

Národní divadlo - Sen čarovné noci

8.B
7.C

Olympiáda ve francouzském jazyce - šk. kolo
9. ročník, UFj ZŠ Kuncova
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII.C
Chata Morávka, Rejdice

13:30-16:30

7.C

Soutěž v německém jazyce
DDM Praha 5, Štefánikova 11

doprovod Počepická, Čechová
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII.C
Chata Morávka, Rejdice
10.2.
(Pá)

POTU,
VOLK

Stammtisch - setkání učitelů NJ
Hueber Verlag, Praha 6, Vilímovská 19
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POTU,
VOLK
STEJ

7.C

POTU,
VOLK
STEJ

16.2.
(Čt)

17.2.
(Pá)

7:40- 9:40

Bruslení

5.D

FALT

8:00-11:40

Tučňáci v Rudolfinu
Výchovný koncert

1.C

BYLO

8:00- 9:40

Olympiáda ve francouzském jazyce - šk. kolo
7. - 8. ročník, UFj ZŠ Kuncova
Karneval

13:00

STEJ
2.A, 2.B,
2.C, 2.D,
4.B, 4.C

Akce ŠD
LVK pro žáky 8. - 9. ročníku(zdokonalovací)
Rakousko

19.2.

FRAN,
VOJA,
VOLK

(Ne)
20.2.

FRAN,
VOJA,
VOLK

LVK pro žáky 8. - 9. ročníku(zdokonalovací)

(Po)
Rakousko
21.2.

CERN,
FRAJ,
LITE,
PRZ

FRAN,
VOJA,
VOLK

LVK pro žáky 8. - 9. ročníku(zdokonalovací)

(Út)
Rakousko
Zeměpisná olympiáda - obvodní kolo
DDM, Praha 5, Štefánikova 235

PETV

Minivolejbal - výběr žáků 4. a 5.tříd
22.2.
(St)

7:30-13:00

POTU

FZŠ Brdičkova

FRAN,
VOJA,
VOLK

LVK pro žáky 8. - 9. ročníku(zdokonalovací)
Rakousko
23.2.
(Čt)

8:00-13:00

Seminář k problematice správního řízení
SOŠ stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1
LVK pro žáky 8. - 9. ročníku(zdokonalovací)

VANE
FRAN,
VOJA,
VOLK

Rakousko
Olympiáda v Aj - obvodní kolo
DDM Praha 5
24.2.
(Pá)

14:00-15:00

Divadelní představení - KOUZELNÍK
Akce ŠD
LVK pro žáky 8. - 9. ročníku(zdokonalovací)

FRAN,
VOJA,
VOLK

Rakousko
LVK pro žáky 8. - 9. ročníku(zdokonalovací)
Rakousko

25.2.

FRAN,
VOJA,
VOLK

(So)
27.2.
(Po)

18:00-22:00

Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách

7.B

FRAN,
VOLK

Divadlo V Dlouhé
6.3.
(Po)

8:00-12:00
10:00-13:00

Pražské poetické setkání - obvodní kolo I. stupeň
DDM Praha 5, Štefánikova
Pražské poetické setkání - obvodní kolo II. stupeň
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FALT
LUKO

DDM Praha 5, Štefánikova
7.3.
(Út)

8:00-12:00

10:00-13:00

13:00-16:15

Pražské poetické setkání - obvodní kolo I. stupeň

FALT

DDM Praha 5, Štefánikova
Pražské poetické setkání - obvodní kolo II. stupeň
DDM Praha 5, Štefánikova
Toboga - Zličín

FRAN
FRAJ,
GRÖB,
KAST,
NOP,
VES

akce ŠD
Přehazovaná - výběr 6. - 7. roč. dívky

8.3.
(St)

7:30-13:30

8:45-10:15
10:20-11:50

13:00-16:15

VOLK

ZŠ Brdičkova
Dopravní výchova
Dopravní výchova
Toboga - Zličín

3.A
3.B

akce ŠD
"The Alien Grammar Show

9.3.

8:00-11:40

(Čt)
13:00-16:15

6.A, 6.B,
6.C

Reduta, The Bear Theatre
Toboga - Zličín

NEČA,
SNEJ

akce ŠD
Seminář - Zákoník práce
Hotel Barceló, Praha 4
POPRASK - basketbal 7. tříd holky
10.3.

CERN,
LITE,
PRZ
LOKA,
NOVA,
SKLE,
STEP

NOVA
SENK

11:50-12:35

Projekt Unplugged

9.A

POCE

12:45-13:30

Projekt Unplugged

9.B

POCE

(Pá)
14.3.
(Út)

9:00-17:00

Kurz Aj v rámci projektu OP VVV (Šablony)

SKLE

Jazyková škola Akcent, Praha 4
15.3.
(St)

9:00-17:00

Kurz Aj v rámci projektu OP VVV (Šablony)

SKLE

Jazyková škola Akcent, Praha 4
16.3.
(Čt)

9:00-17:00

Kurz Aj v rámci projektu OP VVV (Šablony)
Jazyková škola Akcent, Praha 4

SKLE

17.3.
(Pá)

9:00-17:00

Kurz Aj v rámci projektu OP VVV (Šablony)
Jazyková škola Akcent, Praha 4

SKLE

9:30-12:40

Černé divadlo

20.3.

4.A

ZVAT

(Po)
Matematický klokan
1. stupeň - CVRČEK, KLOKÁNEK
21.3.

7:00-15:00

POPRASK - basketbal 7. tříd chlapci
Sokol Žižkov, Koněvova 20

PAZD

71

(Út)

10:00

14:00-15:00

22.3.
(St)

7:45-13:30

8:55- 9:40

FALT,
FONF,
GRÖB

Návštěva MŠ Píšťalka
Školení CO
Všichni zaměstnanci, paní Katyševcovová
Matematická olympiáda - krajské kolo
ZŠ a MŠ Červený vrch
Zeměpisná olympiáda - krajské kolo
DDM Praha, Stanice mladých přírodovědců
Prezentace televizních technologií České Televize
pro žáky a žákyně matematických skupin (pan. Ant. Švach)
Prezentace televizních technologií České Televize

10:00-10:45

10:55-11:40

11:50-12:35

23.3.

pro žáky a žákyně matematických skupin (pan. Ant. Švach)
Prezentace televizních technologií České Televize
pro žáky a žákyně matematických skupin (pan. Ant. Švach)
Prezentace televizních technologií České Televize
pro žáky a žákyně matematických skupin (pan. Ant. Švach)

7:45-12:45

ZOO Praha
III.B + III.C - Trénink není drezura

10:00

Návštěva MŠ Korálek a MŠ Rozmarýnek

9:00

Návštěva MŠ Pastelka

9:00-16:30

Spring Cambridge Days 2017
CUP, VŠE Praha

VOLK
6.A(6Ma),
6.B(6Ma),
6.C(6Ma)
7.A(7Ma),
7.B(7Ma),
7.C(7Ma)
9.A(9Ma),
9.B(9Ma)
8.A(8Ma),
8.B(8Ma)
3.B, 3.C

(Čt)

24.3.
(Pá)
25.3.
(So)
27.3.
(Po)

28.3.
(Út)

8:55- 9:40

9:00

Návštěva MŠ Večerníček

10:00-10:45

Veselé zoubky

7:30-13:00

Přehazovaná - dívky
ZOO Praha
II.A - Co nosí zvířátka na sobě
Seminář - Povinná dokumentace ve školách
Seminaria, Hotel Barceló
Slavnostní setkání ke Dni učitelů
na radnici Prahy 13 a ocenění nejlepších pedagogů z MŠ a ZŠ Prahy 13
(p. uč. Mgr. Martin Arnot, pí uč. Mgr. Radka Potužníková)

8:00- 8:45

7:45-12:45

8:00-15:30

9:45-11:30

29.3.
(St)

1.A
1.B

1.C

Provozní porada pro učitele 1. stupně
Zápis do 1. tříd

7:30- 7:45

Elektronický podpis a odeslání žádosti o finance na realizaci Výzvy č. 20

7:45-12:45
8:55-11:40

PETR
PETR
CHME,
PRED
FALT,
FONF,
GRÖB
FONF,
GRÖB,
PETR

POTU

7:20- 7:35

7:45-18:05

PETR

SKLE

Přehazovaná - chlapci
Výběr žáků 4. a 5. tříd
Veselé zoubky
Veselé zoubky

7:30-13:00

PETR

Olympiáda ve Fj - krajské kolo
DDM Praha 6, ZŠ Mikoláše Alše
ZOO Praha
II.D -Co nosí zvířátka na sobě
Botanická zahrada - Na Slupi

COUF
NOVO
FONF,
GRÖB,
PETR
BYLO
VOLK

2.A

GALL
VANE
ARNO,
PETR,
POTU

PETR,
VANE
STEJ
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2.D

DOBR

1.C

BYLO

9:00

Návštěva MŠ Vlasákova

10:55-11:40

Úklid školního areálu
Butovický zvoneček

14:00-15:30

30.3.

5.A

ŠK pěvecké soutěže pro žáky a žákyně od 1. do 9. ročníku

8:45-10:15

Dopravní výchova

9:00

Návštěva MŠ Šikulka

FONF,
GRÖB,
PETR
RADA
COUF,
FRAN,
PETR,
PRED

3.C, 4.B

(Čt)
FALT,
FONF,
GRÖB

3x über die Liebe
9:00-12:00

10:20-11:50
11:55-13:25
8:00-16:00

31.3.
(Pá)

8:45-10:45

9:00

Salesiánské divadlo, Kobyliské nám. 1, Praha
Dopravní výchova
Dopravní výchova
Výtvarný kurz - DDM
Beseda o netopýrech
Knihovna Stodůlky

7.A(7JaN),
7.B(7JaN), STEJ
7.C(7JaN)
4.A, 4.C
5.A, 5.D

5.A, 5.B

Návštěva MŠ Paletka
Vyhodnocení ŠK pěvecké soutěže Butovický zvoneček

3.4.
(Po)

9:42- 9:58

9:45-12:15
11:50-16:10

15:00-17:00

4.4.

(Út)

8:00-15:30

8:00-15:30

9:30-16:15

12:45-13:30

5.4.

Dopravní hřiště
Vyhodnocení výtvarné soutěže
Učitelé 1. stupně
Divadelní představení
Divadlo pod Palmovkou

4.C

8.B

8:15-10:45
9:45-12:15
13:00-18:00

CECH,
POCE

OK MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
pro žáky 6., 7. a 8. ročníku ZŠ z Prahy 5 a Prahy 13 a studenty primy,
sekundy a tercie osmiletých gymnázií DEN TŘÍDNÍHO UČITELE TU II.
STUPNĚ
6.A, 6.B,
6.C, 7.A,
7.B, 7.C,
8.A, 8.B,
9.A, 9.B

Den třídního učitele

Aplikace správního řádu ve školství
seminář Circle Education s.r.o. (1. Slovanské gymnázium, Masná 700/13,
Praha 1)
Úklid okolí školy - areál školy
4.A
Velikonoce v Čechově stodole

7:20-12:30

(St)
6.4.
(Čt)

ve společenské místnosti

POTU
SIPA,
RADA
FONF,
GRÖB,
PETR
COUF,
FRAN,
PETR,
PRED
FONF

CK. Hvězdička
Dopravní hřiště
Dopravní hřiště
Zápis do 1. tříd
Služby u zápisu dle rozpisu
Sběr dat ze školní matriky

PETR
ZVAT

1.B, 2.B

CHUD,
NOVO

3.A
4.C

KUVI
FONF

VANE
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7.4.
(Pá)

8.4.

8:00-10:00

Velikonoce v kostele SV. JAKUBA ST.

13:00-17:00

Zápis do 1. tříd
Služby u zápisu dle rozpisu

8:45-17:15

2.B

CHUD

5.C

POTU

Slavnost stloukání másla - Máslovice
Akce ŠD - B. Šnejdarová

(So)
9:00-12:35

10.4.
(Po)

9:45
14:00
16:15-16:50
17:00
17:15

11.4.
(Út)

7:20-13:30
7:45- 9:15
8:55- 9:40
9:45-12:15
9:45-11:10

13:15

Velikonoční dílny
Vyhodnocení výtvarné soutěže - 1.stupeň
ve společenské místnosti
Pedagogická rada
Setkání s třídními důvěrníky
Třídní schůzky 1. stupeň
Třídní schůzky 2.stupeň
Biologická olympiáda - obvodní kolo 6. - 7. ročník
DDM Praha 13, ZŠ Mezi školami
Velikonoce v Čechově stodole - Příbram
CK Hvězdička
Velikonoční tradice - Kostel sv. Jakuba
Velikonoční program v kostele
Kostel sv. Jakuba
Dopravní hřiště
Velikonoční tradice - Kostel sv. Jakuba
Vyhodnocení vědomostních soutěží a olympiád
v ÚMČ Praha 5 ve 14.00 hod. (Ayan Ashumova, Daniel Bořecký, Emma
Barnoky, Kryštof Hamouz, Tobias Moulis, Matyáš Těthal - všichni za Ma
a Jan Kolář za Ze)

PETR

3.B

COUF,
IVAS
CHME

3.A

KUVI

3.A
1.B

KUVI
NOVO

1.A, 4.B

DIMI

Miniházená ve FZŠ Otakara Chlupa
12.4.
(St)

7:30-13:30

7:50- 8:55
8:15-13:00
8:45-10:15
9:45-11:15

Kostel sv. Jakuba - Velikonoce
Jak s Máničkou šili čerti - Divadlo S+ H
Kam se poděl Ježíšek - Kostel sv. Jakuba
Kam se poděl Ježíšek - Kostel sv. Jakuba

13.4.
(Čt)

Velikonoční prázdniny

14.4.
(Pá)

Státní svátek

18.4.

8:00- 8:45

FONF,
POTU

Výběr žáků 1. - 5. tříd Zbytek dětí z V. C a IV.C se rozdělí do ostatních tříd

Vyhodnocení výtvarné soutěže II. stupeň

3.C
1.A
2.D
2.A

PRED
COUF
DOBR
GALL

FALT,
PETR,
VANE

(Út)
Beseda s ilustrátorem V. Otčenáškem

19.4.
(St)

8:45-10:45

Knihovna KD Mlejn

8:30-10:30

Bomberos - groteska
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6.A(6Vv1),
6.A(6Vv),
6.B(6Vv2),
6.B(6Vv),
6.C(6Vv2), VASK
6.C(6Vv),
7.A(7Vv),
7.B(7Vv),
7.C(7Vv)
1.B, 2.B,
CHUD,

20.4.

3.C

KD Mlejn

(Čt)
10:00-12:00

Bomberos - groteska

3.A, 3.B

KD Mlejn
Biologická olympiáda - obvodní kolo 8. - 9. ročník
DDM Praha 13, ZŠ Otokara Chlupa
21.4.

7:45- 9:30

Planeta Země - Brazílie
KD Mlejn

9:30-11:30

Jump Arena Zličín

6.A, 6.B,
6.C, 7.A,
7.B, 7.C,
8.A, 8.B
5.C

(Pá)

24.4.
(Po)

7:00-14:30

8:00-12:00

8:30-12:30
8:45-10:15
9:45-10:00
10:20-11:50
11:55-13:25

25.4.
(Út)

8:00-12:35

8:00- 9:40

8:30-12:30

10:00-12:00

26.4.
(St)

MC Donald´s Cup
Výběr žáků 2. - 5. tř.
Botanická zahrada - exkurze
Skleník Fata Morgana
OK pěvecké soutěže Butovický zvoneček
kategorie 1., (2.) a 3. tříd. - Nadia Sedláčková, Eliška Lomičková
Dopravní výchova
Vyhlášení výtvarné soutěže
ve společenském sále ZŠ Kuncova
Dopravní výchova
Dopravní výchova

IQ LANDIA s CK Hvězdička

8:00-13:00

Vybíjená 5. třídy - výběr hoši
OK pěvecké soutěže Butovický zvoneček

27.4.

7:40-14:20

Dopravní soutěž mladých cyklistů

(Čt)

8:00-13:00

Vybíjená 4. a 5. tř. - výběr dívky
Beseda o sebeobraně
Martin Klapka, trenér

10:55-11:40
8:45-10:15

2.5.
(Út)

10:00-11:00

10:20-11:50

2.C

NOSA,
STAS
COUF

3.A

3.B
5.B

6.C

KUVI
PETR,
VASK
CHME
SIPA

SKLE
COUF

3.B, 3.C

CHME,
PRED
VOLK
FRAN,
PETR

kategorie 7., 8. a 9. tříd (Michaela Pecháčková, Natálie Čechová, Sára Jelínková, Michaela
Hlaváčková, Klára Celecká a žáci, kteří budou doprovázet - Tereza Urbanová, Tomáš
Kopřiva)

Deskové hry - prezentace PIATNIK
Akce ŠD, Knihovna KD Mlejn

POTU

BYLO

Osvětová beseda - Praha 4
Sociometrické šetření
ve třídě 6.C
OK pěvecké soutěže Butovický zvoneček
kategorie 4., 5. a 6. tříd (Klára Jakubíková, Jan Forejt, Magdalena
Kožnarová)
Seminář k literární soutěži
Staň se spisovatelem, KD Mlejn

14:00-15:00

CHME,
KUVI

FONF

Seminář - Den nadání

7:30-17:00

8:30-12:30

NOVO,
PRED

RADA
VOLK
8.A(8Tv),
8.B(8Tv)

Dopravní výchova

bojové umění, p. Lukáš Dvořák

5.B
8.A(8Tv),
8.B(8Tv),
9.A(9Tv),
9.B(9Tv)

Dopravní výchova

5.D

Muay Thai - beseda a ukázka
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PRUS
SIPA
PRUS
FALT,
NOVA

11:55-13:25

3.5.
(St)

8:00-13:30
8:45-10:15
10:20-11:50
11:50-12:35
12:45-13:30

8:45-10:15

4.5.
(Čt)

10:20-11:50
11:55-13:25

18:00-19:00

5.5.
(Pá)

8:00-13:30

Dopravní výchova
Pohár rozhlasu - atletika, výběr 8. - 9. ročník
FZŠ Trávníčkova
Kurz sexuální výchovy a protidrogové prevence
s VIII.A
Dopravní výchova
Dopravní výchova
Dopravní výchova
Dopravní výchova
Pohár rozhlasu - atletika, výběr 6. - 7. ročník
FZŠ Trávníčkova
Dopravní výchova
Dopravní výchova
Dopravní výchova
Koncert vítězů OK pěvecké soutěže Butovický zvoneček
v obřadní síni radnice Prahy 13 (vystoupí Nadia Sedláčková, Jan Forejt,
Magdalena Kožnarová, Michaela Pecháčková, Sára Jelínková a Michaela
Hlaváčková, doprovází Tomáš Kopřiva, Jan Čermák, Tereza Urbanová a
Ayan Ashumova)
Kurz sexuální výchovy a protidrogové prevence
s VIII.B

5.C

POTU
SENK

8.A

PETR

3.C
4.A
5.C
5.C

PRED
ZVAT
POTU
COUF
VOLK

4.B
4.C
5.A

IVAS
FONF
RADA
COUF,
FRAN,
PETR

8.B

PETR

Světový den hygieny rukou
9.5.
(Út)

8:00-13:00

11:50-13:30

14:00-15:00

10.5.
(St)

11.5.
(Čt)

15.5.
(Po)

16.5.
(Út)

7:45-15:00

9:00-14:00

8:00-13:00

Vybíjená - obvodní kolo, výběr dívek 6. ročníku
DDM Praha 5, ZŠ O. Chlupa
Sociometrické šetření
ve třídě 6.C
Prezentace deskových her PIATNIK
Školní družina
Seminář Novela školského zákona o ped. pracovnících
SZŠ Ruská, Praha 10

Přednáška - Městská policie hl. m. Prahy
Výběrové zjišťování výsledků žáků ČŠI
Anglický jazyk

8:55-10:45

Fotografování žáků
20,- Kč skupinka, 25,- Kč třída, 55,- Kč A4
Výběrové zjišťování výsledků žáků ČŠI
Český jazyk

10:00-10:45

Autoevaluace MA - 5. ročník

10:00-11:40

Přednáška - Městská policie hl. m. Prahy
Exkurze - životní styl indiánů, památky Prahy

14:00-17:00

PETR

PAZD

5.A, 5.B,
5.C, 5.D

10:00-11:40
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SKLE

PETR

Vybíjená - obvodní kolo, výběr chlapců 6. ročníku
DDM Praha 5, ZŠ O. Chlupa

Autoevaluace 5. ročník - ČJ, AJ

8:00-11:45

6.C

Liga proti rakovině
Arcadia Praha, s.r.o, Praha 13 účastní se vybraní žáci IX.A a IX.B, ostatní
žáci se učí podle rozvrhu IX.A
Veletrh škol na Ped. fak. UK
Rettigova, Praha 1

8:55-10:45

11:50-13:30

VOLK

STTE,
POTU,
SIPA,
RADA

9.B
9.B

ARNO

9.B

ARNO

5.A, 5.B,
5.C, 5.D
9.A
7.A(Dív)

HORA

Náprstkovo muzeum, exteriérová výstava Kampa
17.5.
(St)

7:15-13:30

7:30-10:45

8:00-12:00

9:40
10:00-11:40
13:15-15:30

14:00-16:00

Matematické putování
PeDF UK
Pythagoriáda - obvodní kolo 5. ročník
ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5, účastní se úspěšní
řešitelé školního kola
Botanická zahrada - exkurze
Praha 2, Karlovo náměstí
Juniorská NBA - kvalifikace
SH Folimanka
Přednáška - Městská policie hl. m. Prahy
Jump Aréna
Zličín, doprovod pí. Košťálová (praktikantka ŠD)
Přijímací testy do 6. tříd - Ma

POTU
ZAHí
4.A

SENK
8.A
SNEJ
NOVA

Žáky od bočního vchodu u sekretariátu do učebny AJ doprovodí žákyně IX.B - Eva Šťastná,
Anna Hrdličková, Gábina Perglová, Klára Čílová

Přijímací testy do 6. tříd - Aj, Čj
14:00-16:00

ZVAT

SKLE,
STEP

Žáky do třídy doprovodí žákyně IX.B - Eva Šťastná, Anna Hrdličková, Gábina Perglová, Klára
Čílová

Švihadla ve FZŠ Brdičkova
Výběr žáků 1. - 5. tříd

18.5.
(Čt)

7:30-10:45

10:00-11:40
11:50-13:30

19.5.
(Pá)

8:15-12:30

9:50-11:40

10:00-11:40

22.5.
(Po)

23.5.
(Út)

Pythagoriáda - obvodní kolo 6. - 8. ročník
ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5, účastní se úspěšní
řešitelé školního kola
Přednáška - Městská policie hl. m. Prahy
Výběrové zjišťování výsledků žáků ČŠI
Přírodopis
Betlémská kaple - komentovaná prohlídka
Praha 1
Vycházka spojená s návštěvou Městské knihovny Stodůlky
MLP Praha
Sociometrické šetření
ve třídě 6.C

10:00-10:45

Přednáška - Městská policie hl. m. Prahy

14:00-15:00

Prezentace deskových her PIATNIK
Školní družina

10:00-10:45

Přednáška - Městská policie hl. m. Prahy

11:50-13:30

8:00-13:00

8:55-10:45

10:00-13:30

Výběrové zjišťování výsledků žáků ČŠI
Anglický jazyk
Ozdravný pobyt
Zlatá Koruna
Národní technické muzeum
Praha 7
Výběrové zjišťování výsledků žáků ČŠI
Český jazyk
Kino: Demain tout commence
Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35

10:00-10:45

Přednáška - Městská policie hl. m. Prahy

12:35-14:30

Biologická olympiáda a Pythagoriáda - vyhodnocení
DDM Praha 5, Štefánikova 11, 1. patro
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VANE
8.B
9.B

ARNO

4.A

ZVAT

1.C

BYLO

6.C

SKLE

1.A, 1.B,
7.A, 7.B

1.C, 2.A,
2.B, 7.C
9.A

ARNO

9.B

FRAN,
VOJA

4.B, 4.C

FONF,
IVAS

9.A

ARNO

7.A(7JaF),
7.B(7JaF),
7.C(7JaF),
9.A(9JaF),
9.B(9JaF)

STEJ

2.C, 2.D,
6.A, 6.B
VANE

13:00
14:00-15:00

7:30-11:00

24.5.
(St)

8:00-12:40

10:00-10:45

14:00-15:00

25.5.
(Čt)

26.5.
(Pá)

Uvažuj Logicky - mat. soutěž - Barrandov
Školní výlet
Hrad Budyně a Muzeum čes. granátu
Přednáška - Městská policie hl. m. Prahy
Prezentace deskových her PIATNIK
Školní družina
Ozdravný pobyt
Zlatá Koruna

PETR

9.B

1.C, 3.A

9.B

Přednáška - Městská policie hl. m. Prahy

4.A, 4.B,
5.A, 5.B

11:50-13:30

Výběrové zjišťování výsledků žáků ČŠI
Přírodopis

9.A

Výlet - kanoe - Berounka

5.C

Ozdravný pobyt
Zlatá Koruna

9.B

Přednáška - Městská policie hl. m. Prahy

3.A, 4.C,
5.D

10:00-10:45

Ozdravný pobyt
Zlatá Koruna
Sklárna Nižbor
Exkurze

9:45-10:45

FRAN,
VOJA
FONF
BYLO,
KUVI

3.A, 3.B,
3.C, 6.C

10:00-10:45

29.5.
(Po)

Konzultace s realizačním týmem MAP na ÚMČ P13
Prezentace deskových her PIATNIK
Školní družina
Ozdravný pobyt
Zlatá Koruna

9.B
5.C

Zasedání žákovského parlamentu

FRAN,
VOJA

ARNO
POTU,
SENK
FRAN,
VOJA

FRAN,
VOJA
POTU,
SENK

PETR

ve spol. místnosti (zástupci 4. - 9. tříd)
30.5.
(Út)

8:50

31.5.
(St)

7:00-16:30

Juniorská NBA - dodatečná kvalifikace
SH Folimanka

SENK

Open Astra - vybraní žáci 1.-3.roč., 4.-5.roč.

FONF

Svaz Házené, TJ Zahradní Město
Školní výlet
8:00-13:00

8:30-13:30

14:00-15:00

1.6.
(Čt)

7:00-13:30

8:00-15:00
8:00-12:00

Hrad Budyně a Muzeum čes. granátu
Nohejbal - obvodní kolo, výběr 6. - 9. ročník
ZŠ Janského
Prezentace deskových her PIATNIK
Školní družina
Světový den bez tabáku
Školní výlet
Hrad Kost a Prachovské skály
Vybíjená - krajské finále, výběr dívek 4. - 5. ročník
ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, Praha 3
Školní výlet - Nové Hrady
CK Hvězdička
Bowling
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2.C, 4.A

NOSA,
STAS,
ZVAT
PAZD

6.C, 7.A

HORA,
SKLE
POTU

1.A, 1.B
5.A, 5.B

COUF,
NOVO
SIPA,

Nové Butovice
Film Alvin a Chipmunkové - Čiperná jízda

8:30-12:00

10:00-13:30

10:30-12:30

Cinemacity Zličín Každá třída končí dle svého rozvrhu!!!

Návštěva Náprstkova muzea
Praha 1
Jump Aréna
Zličín

2.A, 2.B,
2.D, 3.A,
3.B, 3.C,
4.A, 5.C,
5.D

RADA
DOBR,
GALL,
STTE,
CHME,
CHUD,
PRED,
KUVI,
ZVAT

6.B

VASK

4.B, 4.C

FONF,
IVAS,
JISK

Vybíjená - krajské finále, výběr chlapců 5. ročník
ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, Praha 3
Nohejbal - pražské finále, výběr 6. - 9. ročník
Meteor, Praha 8
Školní výlet
České Budějovice
Prezentace deskových her PIATNIK
Školní družina
Den dětí
připravují pro žáky 1. - 3. ročníku žáci IX.A a IX.B

4.C

Škola v přírodě - Plasy

5.A, 5.B

SIPA,
RADA

3.6.
(So)

Škola v přírodě - Plasy

5.A, 5.B

SIPA,
RADA

4.6.
(Ne)

Škola v přírodě - Plasy

5.A, 5.B

SIPA,
RADA

2.6.
(Pá)

7:00-13:30

7:30-13:30

7:30

14:00-15:00

5.6.
(Po)

17:00

18:00

Třídní schůzky I. stupeň
Třídní schůzky II. stupeň
Třídní schůzka

2.D

18:00-22:30

Divadlo ABC

7.B

Ozdravný pobyt
Zlatá Koruna

8.B

Škola v přírodě - Plasy

5.A, 5.B

7:00-13:30

11:00-13:30

FONF,
JISK

9.A, 9.B

Setkání s třídními důvěrníky

PETR

Vybíjená - krajské finále, výběr chlapců a dívek 4. - 5. ročník
ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, Praha 3
Slavnostní předání pamětních listů v Brožíkově síni
Staroměstská radnice, začátek 11:00
Ozdravný pobyt
Zlatá Koruna
Škola v přírodě - Plasy

7.6.
(St)

PAZD

16:15-16:50

17:30

6.6.
(Út)

POTU

7:30-14:00

Finále Prokopské ligy v miniházené
Výběr žáků 1. - 5.tříd FZŠ Otakara Chlupa

8:55-10:45

Sociometrické šetření - klima třídy
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DOBR
FRAN,
STEP
POCE,
VOLK
SIPA,
RADA
POTU
PETR

5.A, 5.B

POCE,
VOLK
SIPA,
RADA
FONF,
POTU

5.D

FALT

8.B

PPP- PhDr. Pavla Kosinková
Ozdravný pobyt
Zlatá Koruna

8.6.
(Čt)

9.6.
(Pá)

7:30-17:00

14:00-15:00

8.B

Škola v přírodě - Plasy

5.A, 5.B

Školní výlet
Kutná Hora

4.B, 4.C

FONF,
IVAS

Škola v přírodě - Plasy

5.A, 5.B

SIPA,
RADA

5.A, 5.B

SIPA,
RADA

Prezentace deskových her PIATNIK
Školní družina
Škola v přírodě - Plasy
Zájezd do Anglie
48 žáků ZŠ Kuncova

11.6.
(Ne)

12.6.
(Po)

COUF,
SKLE,
STEP

7:45-13:00

Čechova stodola - výlet s CK KOSMOS

1.C, 3.A

8:15-10:45
9:45-12:15

Dopravní hřiště
Dopravní hřiště

3.C
4.B

16:00

Pracovní porada - budoucí 1. třídy

16:30-18:00

Třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků

17:00-18:00

Třídní schůzky - náhradní termín

5.A, 5.B,
7.C, 8.B

Zájezd do Anglie
48 žáků ZŠ Kuncova
Školní výlet
Vodouchy u Rokycan
Školní výlet
Junior Camp / Nová Živohošť
Exkurze
Vojenské muzeum
Školní výlet
Junior Camp / Nová Živohošť
Školní výlet
Máchovo jezero
Zájezd do Anglie

13.6.
(Út)

8:00-13:30
8:00-16:00

Dům světla
Beseda o HIV/AIDS
TEPFAKTOR - Chotilsko

DIMI

7.B

FRAN,
VOJA

8.A

DIMI

7.B

FRAN,
VOJA

9.A

LUKO

9.A, 9.B
7.B
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BYLO,
KUVI
PRED
IVAS
FALT,
POTU,
STAS,
RADA
FALT,
GRÖB,
PETR,
POTU,
STAS,
RADA
POCE,
SIPA,
VOLK,
RADA
COUF,
SKLE,
STEP

8.A

48 žáků ZŠ Kuncova
14.6.
(St)

POCE,
VOLK
SIPA,
RADA

COUF,
SKLE,
STEP
PETR,
POCE
FRAN,

8:15-10:45
9:45-12:15
13:00-15:30

Dopravní hřiště
Dopravní hřiště
JUMP Aréna
Akce ŠD, Zličín
Zájezd do Anglie

3.B
4.B

48 žáků ZŠ Kuncova
Školní výlet
Vodouchy u Rokycan
Školní výlet
Libochovice
15.6.
(Čt)

16:00-16:45

Besídka pro rodiče
ve třídě II.B

8.A

DIMI

6.A, 6.B

CECH,
VASK

2.B

CHUD
COUF,
SKLE,
STEP

Zájezd do Anglie
48 žáků ZŠ Kuncova
16.6.
(Pá)

8:15-10:45

Dopravní hřiště

3.C

PRED

9:45-12:15

Dopravní hřiště
Zájezd do Anglie

3.B

CHME
COUF,
SKLE,
STEP
BYLO,
KUVI
DOBR,
GALL

48 žáků ZŠ Kuncova
19.6.
(Po)

7:15-13:00

7:30-16:00

12:15

14:00-15:00

20.6.
(Út)

21.6.
(St)

VOJA
CHME
IVAS
NEČA,
SNEJ
COUF,
SKLE,
STEP

7:30-17:00

12:00-15:00

Školní výlet
Sendražice (Kolín)
Nižbor a Koněpruské jeskyně
Celodenní výlet
Sociometrické šetření, klima třídy
PhDr. Pavla Kosinková
Filmová prohlídka školy z důvodu případného natáčení
o prázdninách (produkční pan Špíchal, režisér pan Milan Cieslar)
Školní výlet
Zadní Třebáň
Park Mirakulum
Milovice
Uvažuj logicky - 4. a 5. ročník ve 13.00 ZŠ Barrandov
Slavnostní vyhodnocení a předání diplomů
Školní výlet
Zadní Třebáň

1.C, 3.A
2.A, 2.D

FALT
PETR
7.C

STEP,
VOLK

4.B

IVAS
SIPA

7.C

STEP,
VOLK

7:30-15:00

Basketbal - turnaj dívek
ZŠ Plamínkové

7:30-13:30

BOTANICUS - výlet s CK Hvězdička

3.B, 3.C

CHME,
PRED

Anežský klášter

7.A(7Vv),
7.B(7Vv),
7.C(7Vv)

VASK

10:00-13:30

SENK

Praha 1
TOBOGA

13:00-16:00

14:00-16:00
17:00-18:00

Akce ŠD, Praha - Zličín
Rozdílový test z anglického jazyka
pro žáky z jiných škol, kteří k nám přestupují do budoucího 6. ročníku
Besídka pro rodiče
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4.C

CERN,
FRAJ,
LITE,
PRZ,
SNEJ
SKLE,
STEP
FONF

Rozloučení se školou - Centrální park
22.6.

9:00-12:30

(Čt)

akce ÚMČ Praha 13

4.B, 5.A,
5.B

Slavnostní vyhodnocení sportovních soutěží
9:35-11:00

PAZD,
PETR

a předání diplomů a plaket na radnici Prahy 13 (1. místo získali žáci i žákyně I. i II. stupně
ZŠ Kuncova) za účasti 10 - 15 žáků naší školy

1.A, 4.C

COUF,
FONF,
PRZ

9.A(9Tv),
9.B(9Tv)

PRUS

Rozloučení se školou - od 9.00 hod. v Centrálním parku Praha 13
10:00-13:00

od 11:00 naše vystoupení
Sběr papíru

IVAS,
SIPA,
RADA

10:00-12:00

Kontejner přijede mezi 10. - 11. hodinou. Prosím o pomoc žáky IX.A,B, VII.B a pana uč.
Průšu. Děkuji

17:00

Jednání školské rady

23.6.
(Pá)

10:00-13:30

Muzeum hlavního města Prahy

24.6.
(So)

8:15-18:00

Zábavní park Mirakulum
Akce ŠD, Milovice

26.6.
(Po)

14:00

PEDAGOGICKÁ RADA

8:00-12:35

Sportovní den
Hřiště N. Butovice

6.A

8:00-12:30

Bränballový turnaj

5.A, 5.B,
5.C, 5.D

8:00-12:35

Betlémská kaple, rotunda sv. Kříže
Procházka Prahou
Paroplavba
"Praha hoří"
Muzeum hl. města Prahy
Solvayovy lomy

7.A
8.A
7.B

CECH,
SENK
STTE,
POTU,
SIPA,
RADA
HORA
NOVA
FRAN

6.C

SKLE

1.C

BYLO

Minigolf
Kozí farma - Pěnčín
CA Hvězdička

5.A

Čapí hnízdo - výlet s CA Hvězdička

1.B, 2.B

RADA
COUF,
STTE
CHUD,
NOVO
FONF,
JISK
ARNO
VASK

27.6.
(Út)

8:00-12:35

7:00-11:40

28.6.
(St)

7:10-17:00

7:30-15:30

7:30-14:00
8:00-12:35

8:00-12:35

29.6.
(Čt)

8:00-12:35

9:00-12:35

FALT,
PETR,
VANE
6.A(6Vv),
6.B(6Vv),
6.C(6Vv)

NEČA

1.A, 5.D

Školní výlet
Karlštejn
Návštěva kina
Magické vikýře Play

4.C
8.A
6.B

Kino Zličín
Sportovní den
Kino

7.A
8.A

Zličín

6.A, 6.B,
6.C, 7.C

Sportovní den

7.B

Poslední zvonění pro žáky 9. tříd
30.6.
(Pá)

8:00- 8:15

8:15- 8:45

VASK

Žáci 1. - 8. tříd se rozloučí s deváťáky potleskem v koridoru kolem atria
Vydání vysvědčení a hodnocení školního roku 2016/2017
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HORA
STEP
CECH,
SKLE,
VASK,
VOLK
FRAN

9:00

třídní učitelé ve svých třídách
Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd
ve společenské místnosti (+ Eva Čelustková, + Jan Kolář)
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3. Fotografie z akcí školy ve školním roce 2016/2017

Obrázek 1

Obrázek 2

Adaptační kurz 6. tříd

Výukový program v pražské ZOO pro žáky II.D
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Obrázek 3

Výukový program v knihovně Stodůlky pro žáky II.B

Obrázek
2

Obrázek 4

Den otevřených dveří
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Obrázek 5

Červená stužka

Obrázek 5 Červená
stužka

Obrázek 6

Mikuláš ve škole
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Obrázek 7

Obrázek 8

Výukový program Hrou proti AIDS pro žáky 9. ročníku

Vánoční přehazovaná
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Obrázek 9

Z činnosti výtvarně řemeslného kroužku

Obrázek 10

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku
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Obrázek 11

Prezentace technologií České televize

Obrázek 12

Zdokonalovací LVK v Rakousku
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Obrázek 13

Obvodní kolo matematické olympiády v ZŠ Kuncova

Obrázek 14

Obvodní kolo McDonald´s Cupu
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Obrázek 15

Obvodní kolo přehazované – 1. místo chlapci

Obrázek 16

Obvodní kolo přehazované – 1. místo děvčata
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Obrázek 17

Škola v přírodě 5. tříd v Plasech

Obrázek 18

Den dětí
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Obrázek 19

Obrázek 20

Rozlučka se školním rokem v Centrálním parku

Vyhlášení sportovních soutěží na Radnici Prahy 13

