Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, vážení pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, vážení
hosté,
všechny Vás srdečně zdravím a po prázdninách vítám v Základní škole Kuncova v právě
zahájeném novém školním roce 2018/2019, který je pro nás rokem výročním a slavnostním.
1. září 1983 tj. před 35 lety byla totiž Základní škola Kuncova, Stodůlky – sever (jak se tehdy
jmenovala) slavnostně otevřena a předána jako 1. škola sídlištního typu obyvatelům
tehdejšího Jihozápadního Města nyní Prahy 13 k užívání. Toto výročí si dnes večer od 21:45
hodin připomeneme slavnostním ohňostrojem, na který vás všechny srdečně zvu.
Za dobu své existence a činnosti školu dokončilo a získalo v ní základní vzdělání bezmála
3000 absolventů. V současnosti ZŠ Kuncova patří mezi tři největší a nejlepší školy z deseti
v Praze 13. Získali jsme si velmi dobré jméno díky kvalitnímu vzdělávacímu programu,
výborné práci našich učitelek a učitelů, našich vychovatelek i dalších zaměstnanců školy, díky
rozšířené výuce matematiky, cizích jazyků, tělesné výchovy a výtvarné výchovy pro všechny
žáky II. stupně a díky mimořádným úspěchům našich žáků a žákyň v obvodních, krajských
i republikových kolech vědomostních, sportovních a uměleckých soutěží. Naši žáci
pravidelně dosahují nadprůměrných výsledků v testech a šetřeních čtenářské, matematické
a přírodovědné gramotnosti i v úspěšnosti přijetí na šestiletá a čtyřletá gymnázia. Základní
škola Kuncova je držitelkou národní ceny za společenskou odpovědnost a nositelkou titulů
Zdravá škola a Škola pro demokracii. Předchozí úspěchy a tradice nás zavazují, abychom si
stejně dobře vedli i letos.
Těší mě, že jsme si naší prací a našimi výsledky vydobyli zaslouženou pozornost našeho
zřizovatele, kterým je Městská část Praha 13. Díky úsilí vedení radnice a především paní
místostarostky pro školství jsme v letošním roce obdrželi dva výjimečné dary od MHMP.
Prvním z nich je nový sportovní areál za více než 8 miliónů korun se dvěma hřišti, atletickým
oválem a sportovním zázemím, který jsme slavnostně za účasti paní primátorky a vedení
radnice otevřeli 31. května. Nová sportoviště tak letos čeká 1. školní rok a já věřím, že je
budeme užívat ve zdraví a budeme se o ně slušně a zodpovědně starat a dodržovat všechna
pravidla pro jejich užívání.
Druhým darem, který vyšel MHMP a MČ Praha 13 na 47 miliónů korun je nová školní
jídelna, kterou slavnostně otevřeme 26. září v 10 hodin dopoledne. Nová školní jídelna
s moderní kuchyní umožní stravování až 300 stům strávníků najednou a poskytne jim
moderní, příjemné a krásné zázemí. Vařit se budou tři hlavní jídla, z nichž jedno bude dietní.
Prostory po stávající školní jídelně a kuchyni ve 2. patře pavilonu A plánujeme v příštím roce
zrekonstruovat a vytvořit v nich 12 nových kmenových a jazykových učeben, 5 kabinetů, dva
sklady a v 1. patře dvě garsoniéry pro učitele.
Několik dalších dárků jsme si nadělili sami z našeho rozpočtu. Nejdražším z nich byl nákup
a instalace čtecích zařízení za téměř 300 tisíc korun pro žáky a učitele ke vstupu a odchodu ze
školy a čtečky do nové jídelny, které jsou nastaveny na ISIC a ITIC karty nebo plastové čipy.
Hotové ISIC karty Školák pro žáky, kteří do naší školy chodili už vloni, vydají žákům třídní
učitelky. Noví žáci především prvňáci a žáci 6. tříd se budou fotit na průkaz v úterý 4.9. od 8
hodin a do několika dnů jim karta za 250 korun bude zhotovena. Karta se znakem ZŠ
Kuncova a jménem žáka je osobním majetkem a identifikačním průkazem žáka a přináší jeho
nositeli až 2000 výhod a slev po dobu jeho docházky do naší školy. Slouží mj. i k prokázání
věku v dopravních prostředcích, ve kterých je od 1. září letošního roku žákům a studentům od
15 do 26 let poskytována 75% sleva na jízdné. Novou povinností žáků naší školy bude po

příchodu do školy přiložit svoji kartu ke strojku a tím zaznamenat čas příchodu do
elektronické třídní knihy i žákovské knížky. U vchodu A1 pro mladší žáky i u vchodu A4 pro
žáky vyšších ročníků jsou nainstalovány dvě čtečky pro příchod a jedna čtečka pro záznam
doby, kdy žák ze školy odchází. S ohledem na to byl upraven i školní řád, který je základním
dokumentem školy pro žáky i učitele.
Ve třídách I.A a II.C jsme nahradili staré dřevěné a dosluhující interaktivní tabule novými
trojdílnými posuvnými interaktivními tabulemi s dataprojektorem, ozvučením a novými
počítači. Každá z těchto tabulí vyšla na více než 100 tisíc korun. Celkem využíváme 38
interaktivních tabulí, z nichž 12 je s posunem, 39 dataprojektorů, 75 počítačů a 30 tabletů pro
výuku. Ve výměně klasických tabulí, stárnoucích počítačů, dataprojektorů a interaktivních
tabulí a ve výměně starých lavic, židlí a nábytku ve třídách budeme cíleně pokračovat
i v dalších letech. Letos na podzim nás čeká rekonstrukce učebny zeměpisu, rekonstrukce
školních dílen a výstavba školního dřevěného altánu v areálu školy. V příštím roce bychom
měli provést rekonstrukci učebny matematiky, vybudovat novou učebnu přírodních věd (obě
v pavilonu B3) a vytvořit polyfunkční učebnu v pavilonu B4 v přízemí.
Finanční prostředky získáváme podáváním žádostí o Výzvy (č. 20, č. 21, č. 37), operační
programy (Šablony), granty a vzdělávací programy. Na letošní rok jsme získali 360 tisíc
korun na bezplatnou výuku češtiny žáků – cizinců, 2 milióny 400 tisíc Kč na podporu
polytechnického vzdělávání (dílny, zeměpis, altán) a 122 500 Kč na vzdělávací programy
paměťových institucí, kdy budete moci zdarma navštěvovat muzea, památníky a zámky.
Dokončovat budeme operační program Věda, výzkum, vzdělávání (Šablony I) a podáme
žádost o Šablony II, na které bychom měli obdržet více než 2 milióny korun. Nejenom
slabším žákům naší školy se díky dotaci z MŠMT a ESF dostane zdarma prostřednictvím
našich učitelů velké množství aktivit, které jim pomohou vylepšit jejich čtenářskou,
matematickou a jazykovou gramotnost. Mezi nejčetnější šablony patří doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem, čtenářský klub a personální pomoc žákovi asistentem
pedagoga a speciálním pedagogem.
Díky dotaci jsme vybudovali v pavilonu A v prostoru školní družiny z jedné menší učebny
multikulturní místnost, která je určena besedám a setkáním s žáky – cizinci, kterých máme ve
škole více než 70. Multikulturní učebna bude sloužit i k výuce menší skupinky žáků.
Přes prázdniny jsme také zrekonstruovali boční východ ze školy, kterým se bude chodit
k novému hřišti, vyměnili jsme poškozená plastová madla na zábradlí v pavilonu B3 za nová
buková a vytvořili jsme druhou učebnu výtvarné výchovy.
Vstupujeme hrdě do 36. školního roku. O naši školu je ze strany rodičů čím dál větší zájem.
Počty žáků se každoročně navyšují. Oproti loňsku budeme mít o 55 žáků více, a to především
na II. stupni. Celkem budeme mít 750 žáků, kteří budou pracovat ve 30 třídách a 9 odděleních
školní družiny. Otevřeli jsme tři první třídy, do kterých nastoupilo 67 dětí ze spádových ulic
naší školy nebo z Prahy 13, pokud mají v naší škole staršího sourozence. Do 6. ročníku se
přihlásilo z důvodu naší nabídky rozšířené výuky matematiky, jazyků, tělesné výchovy
a výtvarné výchovy rekordních 56 uchazečů ze 12 škol. Přijali jsme z nich 41 prospěchově
nejlepších žáků a otevřeli jsme stejně jako vloni čtyři 6. třídy, z nichž v každé je 27 žáků
a žákyň.

Stoupající počty žáků kladou vyšší nároky na organizaci výuky, tvorbu rozvrhu a především
na osobnostní a profesní připravenost a vybavenost vyučujících. Bez kvalitních učitelů
bychom ale nedosahovali nadprůměrných výsledků. Jsem rád, že mám jako ředitel školy
v pedagogickém sboru výborné učitelky a učitele, asistentky pedagogů, vychovatelky školní
družiny i trenéry, kteří dělají naší škole dobré jméno a zvyšují její prestiž. Proto věnujeme při
náboru nových pedagogických pracovníků velkou pozornost jejich odborné vybavenosti
a osobnostní kvalitě a usilujeme zároveň o to, aby měli co nejlepší podmínky pro svou práci.
Pedagogický sbor se rozrostl o 6 nových pedagogických pracovníků. Do IV.B nastupuje
k pí učitelce Chudíkové jako asistentka pedagoga paní Dis. Klára Neradová. Na II. stupeň
jsme přijali 5 nových učitelů. Do VI.A nastupuje paní Bc. Martina Diblíková, která dokončuje
studium českého jazyka a dějepisu na pedagogické fakultě. Do VI. B přišla aprobovaná
učitelka přírodopisu a tělesné výchovy paní Mgr. Marie Točíková, která bude též vyučovat
výchovy ke zdraví. Novou vyučující matematiky je paní učitelka Mgr. Dana Řezníková, která
vystudovala MFF UK v oboru matematika a deskriptivní geometrie a nastupuje jako třídní
učitelka v VI.D. Novými netřídními učiteli je pan Ing. Pavel Branšovský, který bude vyučovat
informatiku a pracovní činnosti, a paní Mgr. Zuzana Lanzendörferová, která bude vyučovat
výtvarnou výchovu a nabízí žákům II. stupně výtvarný kroužek.
Dovolte mi, abych na závěr věnoval několik slov a větší pozornost našim nejmladším
žákům a žákyním, kteří dnes poprvé přišli s nejrůznějšími pocity do I.A, I.B a I.C třídy.
Dovolte mi, abych co nejvřeleji přivítal naše prvňáky a popřál jim šťastné, pěkné a úspěšné
vykročení na cestu ke vzdělanosti a porozumění světu a životu a jeho pravidlům
i nejasnostem. Přeji Vám, milí žáci 1. ročníku, aby se Vám v Základní škole Kuncova od
prvního dne líbilo, abyste se do naší školy každý den těšili a aby se vám hodně věcí dařilo.
Věřím, že si najdete dobré kamarády a že si oblíbíte vaše paní učitelky. Během prvního roku
se naučíte číst, psát, počítat a jednat s lidmi kolem vás. Budete se učit poznávat věci, které vás
obklopují, a rozumět jim. Budete se učit chovat k dospělým i ke spolužákům a spolužačkám.
Budete se učit si pomáhat navzájem i pracovat samostatně. Přeji vám, abyste pod vedením
vašich paní učitelek a za velké pomoci vašich rodičů úspěšně zvládli všechny úkoly a celý
první školní rok na jedničku.
Vítám mezi námi samozřejmě i další nové žáky, kteří k nám přišli z jiných škol. Přeji
Vám, abyste si u nás brzy zvykli a cítili jste se v naší škole dobře a spokojeně.
Dovolte mi, abych Vám všem v novém školním roce popřál hodně zdaru, štěstí,
pracovních i osobních úspěchů, optimismu, radosti a zdraví. Těším se s Vámi se všemi na
dobrou spolupráci. Přeji Vám úspěšný a dobrý školní rok 2018/2019.
PaedDr. Pavel Petrnoušek
ředitel školy

