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Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2018/2019 

 

1. Základní údaje a charakteristika školy 
 

a)   název školy: Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 

sídlo školy: Kuncova 1580/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 

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 

 

b) poslední platné rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku                                         

      č. j. MŠMT – 40302/2014-3 ze dne 3.12.2014 s účinností od 1.9.2015 

 

          identifikátor předškolního zařízení: 600038408 

          základní škola IZO: 102 385 360 kapacita 950 žáků 

          školní družina IZO: 112400248 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 a ŠD: 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: Gabriela Zahrádková (do 31.7.2019) 

tel.: 235 517 307, mobil 732 168 162, e-mail: jídelna@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 

mailto:reditel@zskuncova.org
mailto:j.faltejskova@zskuncova.org
mailto:p.vanek@zskuncova.org
mailto:jídelna@zskuncova.org
mailto:hospodarka@zskuncova.org
mailto: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. Zřizovatelem školy je 

Městská část Praha 13.  

Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 je příspěvkovou organizací. Od 1.1.1998 je škola 

právním subjektem. 

Základní škola Kuncova je součástí výchovně-vzdělávací soustavy. Je zapsána ve Školském 

rejstříku od 1.1.2005.  

ZŠ Kuncova je dvojnásobnou držitelkou národní ceny kvality, kterou společně s titulem 

Společensky odpovědná škola získala v listopadu 2016 a opětovně v listopadu 2018. 

Od roku 2014 je ZŠ Kuncova nositelkou titulu Zdravá škola a v roce 2016 získala titul Škola 

pro demokracii.  

Od září 2007 se v ZŠ Kuncova vyučuje podle Vzdělávacího programu KUSTOD (č.j. 

551/2007) v 1. – 9. ročníku, který umožňuje 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.  

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. Četné jsou ale i úspěchy žáků v dalších vědomostních soutěžích (anglický 

jazyk, německý jazyk, dějepis, zeměpis, přírodopis, český jazyk, francouzský jazyk aj.). 

Mimořádných úspěchů (viz kapitola Úspěchy žáků) dosahují žáci školy i v uměleckých (zpěv, 

recitace, literární tvorba) a sportovních soutěžích (basketbal, fotbal, házená, judo, 

miniházená, vybíjená, přehazovaná, atletika, nohejbal, stolní tenis aj.). Žáci ZŠ Kuncova 

na sebe upozorňují nejen jako vítězové obvodních kol sportovních soutěží, ale jsou 

pravidelnými úspěšnými účastníky kol krajských (basketbal, fotbal, vybíjená, nohejbal, házená) 

i republikových (za posledních devět let se dvakrát stali mistry České republiky v basketbalu 

v kategorii 6. – 7. tříd, 1x obsadili 3., 1x 4. a 1x 5. místo v kategorii 8. – 9. tříd). Ve školním 

roce 2018/2019 obsadili žáci II. stupně 1. místo v obvodním kole Poháru pražských základních 

škol AŠSK a žáci I. stupně skončili na Praze 13 na 3. místě.  
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ZŠ Kuncova je pět let po sobě nejlepší sportovní školou Prahy 13. 

ZŠ Kuncova dosáhla svého historického maxima na konci školního roku 2018/2019, když se 

stala 2. nejúspěšnější sportovní školou v Praze po loňském 5. místě. 

Žáci ZŠ Kuncova dosahují nadprůměrných výsledků ve čtenářské, matematické 

i přírodovědné gramotnosti ve srovnání s žáky jiných škol i studenty víceletých gymnázií (viz 

inspekční šetření PISA 2015, SCIO 2015/2016, SCIO 2016/2017, SCIO 2017/2018, SCIO 

2018/2019, INspiSet aj.).  

Ze zpráv Centra zjišťování výsledků vzdělávání, které zpracovává přehledy o jednotných 

přijímacích zkouškách na střední školy v ČR, vyplývá, že žáci ZŠ Kuncova jsou 

nejúspěšnějšími uchazeči o studium na osmiletá a šestiletá gymnázia a čtyřleté maturitní 

obory ze všech 10 základních škol Prahy 13. Žáci 5., 7. a 9. ročníku ZŠ Kuncova, kteří se 

hlásí na střední školy, dosahují při jednotné přijímací zkoušce z matematiky i českého jazyka 

nadprůměrných výsledků, a to tři roky po sobě, co byly jednotné přijímací zkoušky zavedeny. 

Škola zabezpečuje všeobecné vzdělání v souladu s výsledky soudobého stavu poznání světa 

a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Škola poskytuje žákům 

a žákyním pracovní, dopravní, výtvarnou, dramatickou, tělesnou, zdravotní, občanskou, 

sexuální, protidrogovou a environmentální (ekologickou) výchovu. ZŠ Kuncova cíleně rozvíjí 

i sociální a finanční gramotnost 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. Vyučující navštěvují semináře známého didaktika a publicisty pana Roberta 

Čapka Aktivizující metody ve výuce aneb strategie Líného učitele, které zavádějí do výuky. 

Vedení školy vytváří pro vyučující a žáky co nejlepší pracovní podmínky, které umožňují plnění 

cílů vzdělávání. ZŠ Kuncova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben a kabinetů. 

Vybavenost školy výukovými technologiemi je mimořádná, neboť škola má k dispozici 

40 interaktivních tabulí (z toho 16 s posunem), 41 dataprojektorů, 120 počítačů a 27 nových 

notebooků, video i DVD přehrávače, radiomagnetofony a další didaktickou techniku. V učebně 

IV.A využívá vyučující při výuce s žáky 30 tabletů propojených s PC, dataprojektorem 

a interaktivní tabulí. K dispozici jsou i interaktivní učebnice a výukové programy (Sibelius, 

PASCO aj.), mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky. 

Škola využívá školní program Bakaláři, vede elektronické třídní knihy a od února 

2018 i elektronické žákovské knížky. 

Od školního roku 2018/2019 využívá ZŠ Kuncova elektronický docházkový a objednávkový 

systém na základě žákovských karet ISIC a učitelských karet ITIC, který je plně kompatibilní 

s objednávkovým systémem v nové školní jídelně. 

 V roce 2017 získala ZŠ Kuncova díky úsilí ředitele školy a především místostarostky MČ 

Prahy 13 pro školství paní RNDr. Marcely Plesníkové od MHMP finance na dvě významné 

investiční akce, a to 8,3 miliónu korun na výstavbu nového sportovního areálu se dvěma 

hřišti, atletickým oválem, běžeckou rovinkou a dalším sportovním zázemím a 47 miliónů korun 

na výstavbu nové školní kuchyně a jídelny na pozemku školy. Výstavba sportovního areálu 

byla zahájena koncem ledna 2018 a hotový areál byl slavnostně otevřen 31.5.2018. 

Výstavba nové školní jídelny a kuchyně byla zahájena v březnu 2018 a byla dokončena 
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24.9.2018 a škole předána 26.9.2018. Jídelna umožní stravování až třem stům strávníků 

najednou, kteří si elektronickým objednávkovým systémem vybírají jedno ze dvou hlavních 

jídel.  

ZŠ Kuncova sice disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben, ale v roce 

2018/2019 se dostala na hranu své prostorové kapacity vzhledem ke stále rostoucímu počtu 

žáků a k dlouhodobému pronájmu pavilonu B2 (11 učeben) soukromém gymnáziu. Vedení 

školy bude muset situaci řešit plánovanou přestavbou prostor staré jídelny a kuchyně 

v pavilonu A na 14 nových učeben, 5 kabinetů, 2 sklady a 2 garsoniéry pro učitele, aby došlo 

k navýšení kapacity školy a zlepšení podmínek pro výuku a zázemí pro vyučující. S přestavbou 

bude započato na podzim 2019. 

Vedení ZŠ Kuncova podává žádosti o granty, výzvy a programy. Škola získala ve školním roce 

2018/2019 v rámci operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání více než 2 177 000, - Kč 

na realizaci tzv. Šablon II, což jsou aktivity na pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem, 

zvýšení čtenářské gramotnosti a inkluzi v časovém horizontu 1.2.2019 – 21.1.2021, a navázala 

na Šablony I.  

Ředitel školy podal na jaře 2017 v rámci Výzvy č. 20 Praha – pól růstu  žádost o 2,5 miliónu 

korun na posílení polytechnického vyučování, a to konkrétně na rekonstrukci učebny dílen, 

zeměpisu a výstavbu venkovního dřevěného altánu na školním pozemku. Žádosti bylo z velké 

části vyhověno a škola na jaře 2019 obdržela 1 988 000, Kč na realizaci, se kterou bylo 

započato po výběrovém řízení v létě letošního roku. 

Na jaře 2018 ředitel školy zpracoval podklady a podal další žádost o finance ve výši 2,5 

miliónu korun na realizaci Výzvy č. 37, která navazuje na Výzvu č. 20, tj. na modernizaci 

učeben přírodovědných předmětů, a to konkrétně na rekonstrukci učebny matematiky, 

vytvoření nové odborné učebny přírodovědných předmětů (fyziky, chemie, přírodopisu) 

z běžné učebny a vytvoření polyfunkční učebny. Projekt sice získal dostatečné bodové 

ohodnocení, ale vzhledem k vysokému počtu žadatelů byly pro realizaci výzvy vybrány školy 

s ještě vyšším bodovým ziskem, takže Výzva č. 37 nebude realizována. 

Díky dotaci z Výzvy č. 21 jsme koncem školního roku 2017/2018 vybudovali v pavilonu A 

v prostoru školní družiny z jedné menší učebny multikulturní místnost, která je určena pro 

besedy a setkání s žáky – cizinci, kterých máme ve škole téměř 70. Multikulturní učebna bude 

sloužit i k výuce malé skupinky 3 – 4 žáků (Šablony). Součástí dodávky za 169 990 Kč byl 

dotykový LCD panel na multifunkčním stojanu, počítač Dell, 4 tablety, 4 výukové stavebnice, 

nabíjecí box pro 15 tabletů, 4 laminované stoly, 4 židle, 1 skříň s dvířky, 1 skříň otevřená a 1 

dětský koberec Ostrov. 

Vedení školy se daří opakovaně dostávat dotace na bezplatnou výuku češtiny pro žáky – 

cizince. V roce 2019 jsme obdrželi 360 tisíc korun stejně jako v předchozím roce. 

Ve školním roce 2018/2019 jsme obdrželi již podruhé po sobě 245 000 korun na realizaci 

vzdělávacích programů paměťových institucí do škol v rámci pilotního programu MŠMT. 
Stovky žáků školy navštívily bezplatně muzea a památníky po celé ČR. V létě 2019 jsme 

obdrželi dotaci MŠMT ve výši 122 500 Kč na stejný program v období září až prosinec s tím, 

že se nabídka rozšířila o návštěvy dalších památníků, hradů a zámků. 

Na jaře 2017 jsme na chodbách pavilonu B1 zřídili dva čtenářské koutky pro žáky I. stupně 

a v pavilonu B4 jeden čtenářský koutek s cizojazyčnou literaturou pro žáky II. stupně. 
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Ve všech třídách I. stupně jsou dětem k dispozici na míru vyrobené žákovské skříňky. 

Žáci I. i II. stupně využívají od září 2014 respektive 2012 nové šatní skříně, které postupně 

se stoupajícím počtem žáků každoročně dokupujeme. Celkem je k dispozici 5 šatních kójí 

a 712 skříněk. 

Ke vchodu A1 byla v září 2018 umístěna dřevěná recepce k přijímání návštěv. 

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. 

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 4. – 9. tříd v žákovském parlamentu nebo 

schránku důvěry. 

Od školního roku 2013/2014 jsme zajišťovali výuku 6 cizích jazyků až do konce školního roku 

2018/2019. Vedle anglického jazyka to byl francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, 

ruský jazyk a italský jazyk. Protože zájem o italštinu byl minimální, nebudeme ji od školního 

roku 2019/2020 již vyučovat. Všechny jazyky vyučují pouze kvalifikovaní učitelé. 

Výuka anglického jazyka probíhá v 1. a ve 2. ročníku formou placených kroužků, které vedou 

učitelky naší školy. 

Od 3. ročníku je výuka angličtiny povinná pro všechny žáky a žákyně 3 hodiny týdně. 

Žákům 4. – 5. tříd nabízíme za úhradu jazykový kroužek francouzštiny nebo němčiny.  

Od šestého ročníku nabízíme a zajišťujeme rozšířenou výuku jazyků pro žáky a žákyně 

v jazykových skupinách. Jako druhý cizí jazyk si nejčastěji volí němčinu, španělštinu nebo 

francouzštinu s tříhodinovou týdenní dotací. Těmto žákům přidáváme od 7. ročníku 

k angličtině i k druhému cizímu jazyku 1 hodinu konverzace týdně. 

Od 7. ročníku měli 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 s dvouhodinovou týdenní dotací v 7. a 8. ročníku a tříhodinovou 

dotací v 9. ročníku. 

Od 6. ročníku jsou žáci s přihlédnutím k prospěchu a zájmu zařazeni ředitelem školy 

do 4 studijních skupin: 

• matematické (s rozšířenou výukou matematiky a informatiky) 

• jazykové (s rozšířenou výukou druhého cizího jazyka, a to německého, španělského nebo 
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francouzského) 

• sportovní (s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na basketbal a judo) 

• výtvarné (s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a s výukou dějin umění) 

 

2. Údaje o pracovnících školy (v hlavní činnosti) 
 

a) personální zabezpečení 

Pracovníci fyzické osoby 

k 31.12.2018 

přepočt.prac. k 

31.12.2018 

fyzické osoby k 

30.6.2019 

přepočt.prac. k 

30.6.2019 

pedagogičtí celkem 

(bez asistentů pedag.) 
53 50,32 52 49,40 

   z toho: vychovatelé 9 9,00 9 9,00 

nepedagogičtí celkem 23 21,25 22 21,00 

celkem 76 71,57 74 70,40 

    fyzické osoby 

k 31.12.2018 

přepočt.prac. k 

31.12.2018 

fyzické osoby k 

30.6.2019 

přepočt.prac. k 

30.6.2019 

asistenti pedagoga 4 4 5 4,64 

 

     

b)  věková struktura pedagogických pracovníků (bez asistentů pedagoga) k 31.12.2018  

Věk do 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 a více 

let 

celkem 

počet pedagogů 

(fyz. osoby) 
2 8 14 22 7 53 

% z celkového 

počtu pedagogů 3,8 15,1 26,4 41,5 13,2 100% 

          

     Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 49 let. 

     Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 46 žen a 7 mužů. 

  

  

    c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (bez asistentů pedagoga)  

        

      k 31.12.2018 

Pedagogičtí pracovníci 

celkem (fyz. osoby) 

z toho 

s odbornou 

kvalifikací 

bez odborné 

kvalifikace 

z toho 

doplňující si  

odb. kvalifi-

kaci studiem 

s povolenou 

výjimkou 

dle zákona 

počet % z celku počet % z celku počet počet 

I.   stupeň 17 17 100 0 0 0 0 

II. stupeň 27 25 92,6 2 7,4 1 1 

vychovatelé 9 8 88,9 1 11,1 1 0 
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d) jazykové vzdělávání a jeho podpora  

  Od školního roku 2013/2014 vyučujeme v naší škole 6 cizích jazyků. Vedle anglického  

  je to německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, francouzský 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, pěti nebo i šesti v ročníku podle počtu tříd 

a jejich naplněnosti. Žáky II. stupně dělíme podle znalostí angličtiny do dvou jazykových 

úrovní, a to pokročilé (A) a mírně pokročilé (B) s tím, že do skupin B zařazujeme i žáky, 

jejichž úroveň znalosti angličtiny je pouze základní (C), aby je jejich jazykově lépe 

disponovaní spolužáci více zapojovali do výuky a motivovali je. Jednotlivé úrovně jsou 

prostupné dle snahy, výsledků a práce žáka.  

 

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. 

 

Od  6. ročníku   nabízíme   a zajišťujeme   rozšířenou   výuku   jazyků   pro žáky a žákyně 

v jazykových skupinách po 8 – 16 žácích. Do jazykových skupin zařazuje žáky ředitel školy 

s ohledem na jejich jazykové předpoklady. U žadatelů o přestup z jiných škol přihlíží ředitel 

školy k jejich prospěchu z obou jazyků popř. k výsledku písemného testu z českého jazyka 

a z angličtiny, které žák píše po vydání rozhodnutí o přestupu. U žáků ZŠ Kuncova je 

tolerována maximálně jedna dvojka z češtiny nebo z angličtiny a přihlíží se k výsledku 

autoevaluační práce z českého jazyka a angličtiny. Práce v menších skupinách umožňuje 

plnit především komunikativní cíl výuky cizího jazyka. Jako druhý cizí jazyk si žáci 

nejčastěji volí němčinu, španělštinu nebo francouzštinu 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 s dvouhodinovou týdenní dotací v 7. a 8. 

ročníku a tříhodinovou týdenní dotací v 9. ročníku. 

 

Výuka probíhá nejčastěji v kvalitně vybavených jazykových učebnách, kde mají 

vyučující k dispozici interaktivní tabuli, počítač a dataprojektor. V přízemí pavilonu B4 je 

učebna ruštiny, ve které probíhala i výuka španělštiny a italštiny, a v 1. patře učebna 

němčiny, a 2 učebny angličtiny. Před vstupem do pavilonu B3 se nachází učebna 

francouzštiny a naproti ní jazyková učebna pro výuku angličtiny. 
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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. Jedna skupina ruštiny 

pracovala s novými učebnicemi Klasnyje druzja. Učebnice pro výuku výše uvedených cizích 

jazyků půjčujeme žákům zdarma, pracovní sešity objednáváme, ale hradí je po dohodě 

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. 

 

Na začátku školního roku 2017/2018 do školy nastoupila nová kvalifikovaná učitelka 

s aprobací anglický jazyk – německý jazyk. Díky tomu mohla škola zajistit více jazykových 

skupin německého jazyka, o který je po angličtině největší zájem. 

 

Ve školním roce 2018/2019 zajišťovalo výuku cizích jazyků celkem 12 vyučujících, 

z toho 7 angličtinu, 2 němčinu (z toho jedna němčinu a francouzštinu, jedna němčinu 

a angličtinu), 1 španělštinu a italštinu, 1 francouzštinu (společně s němčinou) a 2 ruštinu. 

 

 Aprobovanost výuky německého, francouzského, španělského, italského a ruského jazyka                                                                  

 j e  100%, aprobovanost výuky anglického jazyka je 98%.  

 

 Vynikajícího osobního úspěchu dosáhla jedna kvalifikovaná učitelka angličtiny, když   

 absolvovala v rámci operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání jazykovou           

šablonu a získala certifikát dokládající její jazykovou vybavenost na úrovni rodilého 

mluvčího. 

  

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 2018/2019 

 

      Počet přijatých nových absolventů učitelského studia: 1 

 

      Ze školy v průběhu školního roku odešlo celkem 5 pedagogických zaměstnanců, v tom: 

 - do starobního důchodu 2 osoby 

     - ve zkušební době  1 osoba 

 - po ukončení pracovního poměru na dobu určitou 1 osoba 

              (z toho zástupy za nemocné pedagogy 0 osob) 

           - z nadbytečnosti 1 osoba 

 - z jiných důvodů 0 osob 

               

      Ze školy v průběhu školního roku odešli 4  nepedagogičtí zaměstnanci, v tom: 

 - ze zdravotních důvodů 0 osob  
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- do starobního důchodu 0 osob 

 - po ukončení pracovního poměru na dobu určitou 2 osoby 

               (z toho zástupy za nemocné zaměstnance 1 osoba) 

 - z nadbytečnosti 0 osob 

            - z jiných důvodů 1 osoba 

 

     f)  další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy 

            (dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých  

           zákonů)  

       

- doplnění a rozšíření odborné kvalifikace 

počet pedagogických pracovníků, kteří si na vysokých školách doplňovali nebo 

rozšiřovali vzdělání studiem:  

     1. ke splnění kvalifikačních předpokladů 2 

2. ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (např. ICT, prevence SPJ) 1 

3. k prohloubení odborné kvalifikace 1 

 

Zaměření a druh studia  Škola, vzdělávací instituce  Počet účastníků 

Vychovatelství na SpgŠ  (1) ŠpgŠ Evropská, Praha 6 1 

Učitelství tělesná výchova a sport (1) Pedagogická fakulta UJEP 1 

Rozšiřující studium fyziky (3) MFF UK 1 

Studium pro školního metodika prevence Magdaléna o.p.s. 1 

Celkem x 4 

 

Kromě trenéra juda, který je nekvalifikovaný a pracuje na zkrácený úvazek, působil ve škole 

jako nekvalifikovaný učitel na plný úvazek jeden vyučující Tv, který ale studuje dálkově 

pedagogickou fakultu obor tělesná výchova a sport. Jedna kvalifikovaná učitelka (Ch a VkZ) 

si studiem na MFF UK rozšiřuje aprobaci o fyziku. Jedna vychovatelka školní družiny 

dokončovala studium SPgŠ a jedna učitelka zahájila studium pro školního metodika prevence. 

Všichni ostatní pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní. 

- průběžné vzdělávání 

Název kurzu, semináře  Školící instituce Počet účastníků 

pedagogů 

Průměrná délka 

DVPP Seminář Správní řád pro školy Comenius Agency 1 8 hodin 

Seminář Aj Descartes 2 8 hodin 

Seminář Nj Descartes 1 8 hodin 

Netradiční hry v Tv Jan Sauer 1 8 hodin 

Řešení problémů ve třídě Michaela Veselá 1 8 hodin 

Hry a jejich využití v Rj NIDV 1 8 hodin 

Metodika práce asistenta NIDV 1 8 hodin 

Jak klasifikovat cizince NIDV 2 8 hodin 

Aktivizující metody ve výuce Olchavová 29 8 hodin 

Seminář Čj Estetická výchova Olchavová 1 8 hodin 

Seminář Práv.úskal.ve školství Olchavová 1 8 hodin 

Moderní literatura pro děti Olchavová 1 8 hodin 

Seminář Aj Oxford 5 8 hodin 

Pedagogická diagnostika PFUK Praha 2 8 hodin 

Kurz lyžování Univerzita Ústí nad Labem 

JJJ.E.PurkyněPurkyně 
1 24 hodin 

Seminář Vv tvořivě Tvořivá škola 2 8 hodin 

Celkem x 52 x 
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Ředitel školy zajistil pro 29 učitelek a učitelů 2 kurzy Aktivizující metody ve výuce aneb 

strategie Líného učitele, které vedl známý didaktik a publicista pan Robert Čapek. Kurzy byly 

velmi přínosné, protože kladly důraz na kooperativní metody ve výuce a aktivitu žáků 

v hodině, které „líný“ učitel „pouze“ řídí a sleduje. Díky panu Čapkovi se většina účastníků 

minimálně zamyslela sama nad sebou jako pedagogem, svými metodami výuky a svým 

přístupem k žákům. Vzhledem k finanční náročnosti těchto dvou kurzů (52 000 Kč), nezbylo již 

mnoho dalších prostředků na individuální návštěvy kurzů a seminářů, kdy jsou nejčastěji 

navštěvovány odborné semináře a kurzy k výuce jazyků (především angličtiny), ale i českého 

jazyka, tělesné výchovy a výtvarné výchovy, jejichž obsah vyučující přenášejí do výuky. 

 

Ředitel školy navštívil odborné kurzy a konference (Správní řád pro školy, Právní úskalí ve 

školství, Aktivizující metody ve výuce a konferenci Školství 2019). 

 

Do školní knihovny byly zakoupeny 2 výtisky publikace Roberta Čapka Moderní didaktika, 

kterou si učitelé půjčují a čtou.   

 

 

 

3. Mzdové podmínky 
 

Údaje uvedené tabulce vychází 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 

  

 2018 2019 

I. pololetí I. pololetí celý rok 

Průměrná výše měsíčního platu pedagogických 

pracovníků 
33.436 33.793 36.756 

v tom:  průměrná výše nárokové složky platu 

            průměrná výše nenárokové složky platu 
31.936 32.736 34.525 

1.500 1.057 2.231 

Průměrná výše měsíčního platu 

nepedagogických pracovníků 
17.390 16.987 18.781 

v tom: průměrná výše nárokové složky platu 

           průměrná výše nenárokové složky platu 

16.802 16.423 17.781 

588 564 1.000 

 

 

Průměrná mzda pedagogických pracovníků ZŠ Kuncova byla nejvyšší ze všech 10 základních 

škol na obvodu Praha 13. 
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4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací 

činnost 
 

Technické zázemí školy se velmi výrazně zlepšilo, protože 

v roce 2018 došlo k realizaci dvou velkých investičních akcí, 

díky kterým se vyřešily dvě do té doby neuspokojivé oblasti ZŠ 

Kuncova, a to nulové venkovní sportovní zázemí 

a nevyhovující, zastaralé a nedostatečné prostory pro 

stravování a přípravu jídel. 

 

Díky úsilí vedení radnice Prahy 13 a především 

místostarostky pro školství paní RNDr. Marcely Plesníkové 

škola v roce 2018 obdržela 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 postavila za necelé čtyři měsíce (od února do 

konce května) firma Bohemia Sport Technik. Areál byl 

slavnostně za účasti paní primátorky a vedení radnice Prahy 

13 otevřen 31. května 2018.  

 

Druhým darem, který vyšel MHMP a MČ Praha 

13 na 47 miliónů korun je nová školní jídelna, 

kterou jsme slavnostně otevřeli 26. září 2018. 

Stavbu, která byla zahájena v březnu 2018, dle 

harmonogramu prací zajistila firma Z&D 

Stavební společnost.  Nová školní jídelna 

s moderní kuchyní umožňuje stravování až třem 

stům strávníků najednou a poskytuje jim 

moderní, příjemné a krásné zázemí. Vaří se dvě 

hlavní jídla v duchu zdravého stravování. 

 

Prostory po staré školní jídelně a kuchyni ve 2. 

patře pavilonu A budou rekonstruovány ve školním roce 2019/2020 a vybudováno v nich 

bude 14 nových kmenových a jazykových učeben, 5 kabinetů, dva sklady a v 1. patře dvě 

garsoniéry pro učitele, což škole v budoucích letech umožní navýšit kapacitu školy a přijímat 

i děti z nespádových oblastí. Dle vyjádření paní místostarostky pro školství na Praze 13 

RNDr. Marcely Plesníkové se již podařilo na přestavbu zajistit 20 miliónů korun od MHMP. 

ZŠ Kuncova je v současnosti na samé hraně své prostorové kapacity. Pavilon B2 s kapacitou 

11 tříd je dlouhodobě pronajatý soukromému Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů 

Praha a všechny ostatní prostory jsou využity. Z řady odborných učeben jsme museli udělat 

kmenové třídy (přírodopis, zeměpis, matematika a učebna výtvarné výchovy I v pavilonu B3 

a dvě učebny angličtiny, hudebna a učebna španělštiny v pavilonu B4). V současnosti škola 

sice disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben, ale pro příští roky bude 

muset rozšířit prostorovou kapacitu z důvodu stále rostoucího počtu žáků. 

Ve školním roce 2019/2020 využívá ZŠ Kuncova 30 kmenových učeben (z toho 8 zároveň 

slouží i jako odborné pracovny), 21 odborných pracoven, 1 rezervní učebnu, 26 kabinetů, 

3 tělocvičny se sociálním zázemím (sprchy, WC), venkovní sportovní areál se dvěma hřišti, 

atletickým oválem s běžeckou rovinkou a zázemím pro skok daleký a vrh koulí, 1 cvičebnu 
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pro judo, 1 školní knihovnu s více než 6000 svazky a čtyřmi PC, 1 místnost s pedagogickým 

dozorem, 11 místností pro školní družinu a 1 jídelnu se školní kuchyní. 

Přehled odborných učeben: 

dvě počítačové učebny (27 notebooků + 30 počítačů) 

jazyková učebna AJ (IX.C) 

jazyková učebna AJ (VIII.B) 

jazyková učebna AJ 

jazyková učebna němčiny 

jazyková učebna ruštiny a angličtiny 

jazyková učebna španělštiny a českého jazyka (VI.C) 

jazyková učebna francouzštiny 

hudebna pro žáky II. stupně (VIII.D) 

matematika (VII.D) 

chemie - fyzika 

zeměpis (VI.A)  

přírodopis (IX.A)       

výtvarná výchova I (IX.B) 

výtvarná výchova II  

místnost s pedagogickým dozorem 

cvičná kuchyňka 

malá cvičná jídelna 

multikulturní místnost 

dílna 

tři tělocvičny 

sál pro judo 

 

Nejvýznamnější investiční akce v roce 2019: 

- rekonstrukce chodníku před školou a vybudování příjezdové komunikace k nové 

jídelně za 7,5 miliónu korun z rozpočtu MČ Praha 13 

- instalace zákazové závory na konci ulice Kuncova za 128 tisíc korun z vlastního 

rozpočtu 
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- rekonstrukce učebny zeměpisu za cca 600 tisíc korun z Výzvy č. 20 

- výměna osvětlovacích těles v učebně zeměpisu za 27 tisíc korun z vlastního rozpočtu 

- výměna podlahové krytiny v učebně zeměpisu za 41 tisíc korun z vlastního rozpočtu 

- nákup a instalace nové interaktivní tabule s posunem, dataprojektorem, ozvučením 

a novým PC za 148 tisíc korun do učebny zeměpisu z Výzvy č. 20  

- ostatní práce (vybourání staré tabule a rámu, malba, oprava lina) v učebně zeměpisu 

za 12 tisíc korun z vlastního rozpočtu 

- rekonstrukce školní dílny za cca 600 tisíc korun z Výzvy č. 20 

- výměna osvětlovacích těles v učebně dílen za 25 tisíc korun z vlastního rozpočtu 

- výstavba dřevěné venkovní učebny za cca 500 tisíc korun z Výzvy č. 20 

- dovybavení nábytkem a zřízení nové jazykové učebny (českého jazyka a španělštiny) 

v přízemí pavilonu B4 za 50 tisíc korun z vlastního rozpočtu 

- nákup a instalace nové interaktivní tabule s posunem, dataprojektorem, ozvučením 

a novým PC za 148 tisíc korun do učebny českého jazyka a španělštiny z vlastního 

rozpočtu 

- vybudování a vybavení kabinetu za učebnou českého jazyka a španělštiny za 108 

tisíc korun z vlastního rozpočtu 

- vybavení výtvarné učebny II novými pracovními žákovskými stoly a dalším nábytkem 

za 277 tisíc korun z vlastního rozpočtu 

- nákup nových nastavitelných žákovských lavic (30ks) a židlí (60 ks) do 2 tříd I. 

stupně (III.C a IV.B) za 177 tisíc korun z vlastního rozpočtu 

- nákup a instalace nové interaktivní tabule s posunem, dataprojektorem, ozvučením 

a novým PC za 148 tisíc korun do učebny zeměpisu z Výzvy č. 20 

- nákup 27 notebooků v rámci OP VVV Šablony II za téměř 300 tisíc korun 

- nákup nového serveru pro školní počítačovou síť za 189 tisíc korun 

- výmalba chodby mezi pavilony B3 a B4 za 71 tisíc korun z vlastního rozpočtu  

- výměna světel na sekretariátu školy za 19 tisíc korun z vlastního rozpočtu 

- výroba uzamykatelných ukládacích boxů pro pedagogické pracovníky do sborovny za 

11 tisíc korun z vlastního rozpočtu 

- rekonstrukce osvětlení na chodbičce u PPP za 6 700 korun z vlastního rozpočtu 

- nákup a instalace nového dataprojektoru do Počítačové učebny I za 20 tisíc korun 

z daru poskytnutého škole rodičem 

 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že celkem bylo do školy a jejího okolí investováno od 

podzimu 2018 do podzimu 2019 celkem 11 105 700 Kč, 

z toho škola vydala z vlastního rozpočtu 1 289 700 Kč.  

 

Koncem srpna 2019 byly dokončeny stavební úpravy 

před budovou Základní školy Kuncova ve Stodůlkách. 

Jednalo se o vybudování příjezdové komunikace 

pro zásobování nové školní jídelny základní školy, která 

byla zprovozněna koncem září 2018, a úpravu 

a zachování obecního chodníku. Vybouráním staré 

betonové vany, která vybíhala hluboko do chodníku 

od pláště budovy, a jejím nahrazením výrazně užším 

záhonem, bylo dosaženo rozšíření celého prostoru, který 

je rozdělen na dvě paralelní části: chodník, který 

přimyká ke školní budově, a dopravní komunikaci, jež je 

od chodníku oddělena lampami veřejného osvětlení, 

lavičkami, osázenými betonovými květníky a kamennými 
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vrchlíky z původních stodůleckých statků. 

Součástí úprav bylo i vybourání staré 

betonové zídky u kostela a postavení nové, 

která vypadá estetičtěji. Po skončení prací 

byla ještě provedena parková úprava, aby 

byl celý prostor krásně připravený 

k slavnostnímu zahájení nového školního 

roku. Investice, kterou poskytla MČ Praha 

13, dosáhla výše 7,5 miliónu korun a je 

dokladem neutuchající snahy vedení naší 

radnice věnovat neustálou pozornost 

modernizaci a rozvoji školských zařízení 

na našem obvodu. Poděkování patří nejen 

panu starostovi Ing. Davidovi Vodrážkovi a paní místostarostce pro školství RNDr. Marcele 

Plesníkové, ale i občanům Prahy 13, kteří v době prací kolem školy procházeli 

a s pochopením přijali stavební i dopravní omezení.  

 

Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků ZŠ Kuncova v nejbližším okolí školy přistoupil ředitel 

školy k radikálnímu řešení v podobě nákupu a instalace zákazové závory, kterou byla 

u značky Zákaz vjezdu přepažena ulice Kuncova u výměníkové stanice. Smyslem tohoto 

opatření je zabránit neukázněným řidičům, kteří nerespektovali dopravní značení, zajíždět 

a parkovat přímo u vchodu do školy A1, kudy denně vcházejí a vycházejí stovky dětí, 

a ohrožovat tím jejich bezpečnost. Závora byla poprvé spuštěna a je používána od 17.9.2019. 

Po odblokování závory číselným kódem mohou projíždět pouze vozy se zásobováním školy, 

a to vpravo podél čela budovy školy. Závoru za 128 tisíc korun hradila škola z vlastního 

rozpočtu. Ředitel školy požádal rodiče na třídních schůzkách, úřední desce školy a na školním 

webu, aby dopravní značení respektovali a nezajížděli až dolů k závoře, kde není možné se 

otočit z důvodu zaparkovaných automobilů zaměstnanců školy. Ředitel školy zároveň požádal 

MČ Praha 13 o demontáž druhé značky zákaz vjezdu, která je umístěna zhruba v polovině 

ulice Kuncova, aby bylo možné parkovat na menším parkovišti nad závorou, a o zamezení 

parkování na pravé straně (při pohledu od 

školy) spodní části ulice Kuncova, kdy 

zaparkovaná auta znemožňují výjezd 

zásobovacím vozům i výjezd z parkoviště. 

Současně byli rodiče a návštěvníci školy 

upozorněni, že je možné parkovat na počátku 

ulice Kuncova před sportovní halou nebo 

v ulici Kovářova u budovy FZUŠ nebo u KD 

Mlejn a vyjádřil přesvědčení, že jím přijatá 

opatření ke zvýšení bezpečnosti dětí 

v nejbližším okolí školy pochopí a že se 

společně podaří náročnou dopravní situaci 

v ulici Kuncova zvládnout a zklidnit.  

 

V rámci výzvy č. 20 Praha – pól růstu, jejímž smyslem bylo zlepšit materiální podmínky 

a podpořit polytechnické vyučování v pražských základních školách, došlo po dvou 

a půlročním projednávání a přípravách k její realizaci. V případě ZŠ Kuncova jsme 

naplánovali rekonstrukci učebny zeměpisu, rekonstrukci učebny dílen a vybudování 

dřevěné venkovní učebny za 1 978 000 Kč. Po výběrovém řízení byla vítězná firma v souladu 

se zadáním projektu nucena zajistit nejen subdodavatele na zednické, malířské, podlahářské, 
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truhlářské a elektrikářské práce, ale i nákup učebních pomůcek, což realizaci značně 

komplikovalo, zdržovalo a prodražovalo. Podobně byla i škola nucena financovat práce, které 

nebyly do projektu zahrnuty a přitom je bylo nutné zajistit (výměna světel, výměna podlahové 

krytiny aj.). 

  

     Realizátorem se stala v naší škole firma Jiří Kliner - 

Wood Partner s.r.o., které se podařilo ve spolupráci se 

školou do konce srpna zajistit rekonstrukci učebny 

zeměpisu, kde bylo třeba provést vybourání pojezdu 

staré tabule a její demontáž, výmalbu učebny, výměnu 

osvětlovacích těles a pokládku nové podlahové krytiny, 

které hradila škola z vlastních zdrojů ve výši 68 tisíc 

korun, nákup a instalaci trojdílné interaktivní tabule 

Activboard s posunem, dataprojektorem, ozvučením 

a PC za 148 tisíc korun, vytvoření stupínku, na který 

byly umístěny na míru vyrobené 2 katedry a zhotovení 15 

kusů žákovských lavic na míru s atypicky velkou 

pracovní deskou. Počátkem října bylo do učebny 

zeměpisu ještě dodáno 30 nových nastavitelných 

žákovských židlí, které byly součástí projektu, 

a truhlářskou firmou Wood Partner regály a skříňky na 

uložení firmou dodaných globusů, atlasů a map.  

 

     Z učebny dílen bylo odvezeno 17 kusů 

starých dílenských stolů s poškozenými 

pracovními deskami a 17 svěráků na 

vypískování a nové nabarvení. Všechny stoly 

byly opatřeny novou bukovou deskou 

a elektrickými zásuvkami a umístěny do 

učebny do poloviny října 2019. V učebně 

dílen byly během prázdnin provedeny 

rozvody elektro a výměna osvětlovacích těles 

(výměnu světel hradila škola), výmalba 

učebny a pokládka nové podlahové krytiny. 

Z učebny zeměpisu byla do dílny přemístěna 

starší, ale funkční interaktivní tabule bez 

posunu, dataprojektor a počítač, které k názornosti výuky postačují. Součástí realizace Výzvy 

č. 20 je i nákup 18 sad dílenského nářadí a stavebnic Merkur.      

     Do konce prosince 2019 bude na dřevěné podestě, která byla postavena nad drenáží 

u nové školní jídelny, vybudována dřevěná venkovní učebna ve formě skeletu srubu se 

sklolaminátovým zastřešením. Učebna bude sloužit k výuce i k mimoškolním činnostem jen za 

příznivých povětrnostních podmínek, protože nemá okna ani dveře. V učebně bude dřevěná 

tabule a vzorkovník dřev. Za učebnou, ve které nebude žádný nábytek, budou v přístřešku 

(boxu) uskladněny židle, které si dle potřeby bude možné vyndat k sezení, a nářadí na 

pěstitelské práce. Učebna bude poskytovat zázemí nejen pro výuku prvouky, přírodovědy 

a přírodopisu, protože je umístěna ve školní zahradě, kde je velké množství stromů a keřů, ale 

v odpoledních hodinách i dětem ze školní družiny nebo ekologického a dramatického kroužku. 

Stavba si z dotace na realizaci Výzvy č. 20 vyžádá investici ve výši téměř půl miliónu korun. 
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Z poslední volné místnosti v přízemí pavilonu B4, ze které plánujeme v budoucnu v souladu 

se strategickým plánem MAP pro školství na Praze 13 vytvořit novou odbornou učebnu 

hudební výchovy, jsme během jara 2019 vytvořili odbornou učebnu českého jazyka 

a španělštiny, která se stala zároveň i kmenovou učebnou třídy VI.C, a za učebnou jsme 

sádrokartonovou příčkou vytvořili kabinet pro tři vyučující. Do kabinetu jsme museli přivést 

elektřinu a osadit světla. V kabinetu je veškerý nábytek zhotoven na míru. Náklady na 

vybudování kabinetu přesáhly 100 tisíc korun. Do učebny jsme zakoupili novou  trojdílnou 

interaktivní tabuli Activboard s posunem, ozvučením v rámu, ramenem s dataprojektorem 

a PC za 148 tisíc korun a nové žákovské lavice, židle a regály za 150 tisíc korun. V učebně 

jsou i nová světla, podlahová krytina a výmalba. Tyto práce jsme zajistili již v předchozích 

letech. 

 

Koncem školního roku (18. června 2019) 

jsme v rámci otevřeného dne MAP Prahy 13 

za účasti radní paní Ečekové – Maršálové 

otevřeli nově vybavenou učebnu výtvarné 

výchovy II ve 2. patře pavilonu B3. 

Předmětem dodávky na klíč bylo zhotovení 

30 ks žákovských lavic s nastavitelnou 

pracovní deskou, regálové sestavy na 

uložení výtvarného materiálu po obvodu 

učebny a na míru vyrobené velké nástěnky 

na prezentaci zdařilých výtvarných prací 

žáků, které jsme umístili na zadní stěnu 

učebny. Investice do učebny dosáhla výše 

téměř 300 tisíc korun.  
 

Každoročně zajišťujeme nákup nových nastavitelných žákovských lavic a židlí a obměňujeme 

školní nábytek. Do 2 tříd I. stupně (III.C a IV.B) jsme zakoupili 30 ks lavic a 60 židlí za 177 

tisíc korun z vlastního rozpočtu. 

 

Na podzim 2018 jsme zajistili výměnu starého serveru za nový pro bezproblémový a rychlý 

provoz školní počítačové sítě, programu Bakaláři, elektronických třídních knih 

a žákovských knížek za 189 tisíc korun. 

  

Z Operačního programu MŠMT Věda, výzkum, vzdělávání (Šablony II), který zajišťujeme od 

1.2.2019, jsme na jaře 2019 v rámci realizace šablony ICT technik ve výuce zakoupili 27 

notebooků, které jsme umístili do počítačové učebny I v pavilonu A, kde jsme jimi nahradili 

původních 20 stolních počítačů, které již byly nefunkční. 

 

Do Počítačové učebny I jsme v říjnu 2019 zakoupili a nainstalovali nový dataprojektor za 20 

tisíc korun pro potřeby vyučujících informatiky. Peníze škole věnoval spokojený rodič.  

 

V červenci 2019 byly opraveny praskliny ve sloupech i ve zdech mezi pavilony B3 a B4 až 

k tělocvičnám u velkého atria a následně byla živnostníkem provedena výmalba celé chodby 

za 70 tisíc korun. Výmalbu hradila škola. Druhá chodba mezi pavilony B1 a B2 měla být 

vymalována za 240 ?! tisíc korun, které měla uvolnit MČ Praha 13, ale firma IKON nestačila 

zajistit včas výběrové řízení a k vymalování v létě nedošlo. Ohlášené malování malířskou 

firmou za provozu v listopadu 2019 ředitel školy odmítl z hygienických a bezpečnostních 

důvodů. 
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Zahájili jsme i výměnu starých osvětlovacích těles na chodbách. Rekonstrukcí osvětlení na 

sekretariátu v přízemí pavilonu B3 za 19 tisíc korun z vlastního rozpočtu dosáhneme 

každoroční úspory 5 tisíc korun, protože jsme nainstalovali výrazně úspornější světla. 

K výměně světel došlo i na chodbičce u Pedagogicko psychologické poradny za 6 700 Kč.    

 

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 celkem 

k dispozici 40 interaktivních tabulí (z toho 16 s posunem), 41 dataprojektorů, 120 počítačů, 

34 tabletů, 27 notebooků, 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. V současnosti 

tablety požívají žáci IV.A pod vedením třídní učitelky. V souladu se Šablonami II využíváme 

tablety v této třídě i žáky a vyučujícími jiných tříd ve spolupráci s pí učitelkou Coufalovou, 

která je správcem učebny a lektorem ICT. 

Od školního roku 2013/2014 vedeme elektronické třídní knihy a od února 2018 elektronické 

žákovské knížky. 

Škola má dvě učebny výpočetní techniky. Do počítačové učebny I jsme na jaře 2019 

zakoupili 27 nových notebooků z OP VVV (Šablony II) za téměř 300 tisíc korun. Notebooky, 

které slouží k výuce informatiky, ale i k realizaci šablon s ICT a v mimoškolní době i žákům I. 

stupně pro práci dvou počítačových kroužků, jsou rozmístěny po obvodu učebny 

na moderních pracovních stolech. V učebně má vyučující 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. Vzhledem k začínajícím technickým problémům a pomalejšímu přenosu dat plánujeme 

výměnu všech 30 PC v roce 2020. 

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 hudební výchovy používají i hi-fi soupravu, 
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videorekordér pro CD i DVD, elektronické klávesové nástroje, orffovský instrumentář, 

výukový program pro hudební výchovu Sibelius, několik klasických akustických kytar 

a combo. 

Kromě technického vybavení jsou odborné učebny chemie – fyziky, přírodopisu, obě 

počítačové učebny a jazyková učebna angličtiny (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 skříňky, regály a nástěnky. Nákladnou 

obměnu školního nábytku hradíme z rozpočtu školy i z rezervního fondu. Vybavení všech tříd 

I. stupně novým nábytkem jsme dokončili ve školním roce 2015/2016. 

  

Ve výměně klasických tabulí, stárnoucích počítačů, dataprojektorů a interaktivních tabulí a ve 

výměně starých lavic, židlí a nábytku ve třídách (především v pavilonu B3, kde jsou třídy II. 

stupně) budeme cíleně pokračovat i v dalších letech. V rámci dotace z Výzvy č. 20 je 

dokončována rekonstrukce učebny zeměpisu, rekonstrukce školních dílen a výstavba 

školního dřevěného altánu (učebny) v areálu školy. Z plánované dotace Výzva č. 37, kde jsme 

postoupili do finálního posuzování, nakonec sešlo pro velký počet žadatelů, kteří získali více 

bodů. Chystanou rekonstrukci učebny matematiky, vybudování nové učebny přírodních věd 

(obě v pavilonu B3) a vytvoření polyfunkční učebny v přízemí pavilonu B4 se tak odkládá, 

protože škola nemůže z vlastních rezerv a rozpočtu zafinancovat rekonstrukci všech tří 

učeben. 

 

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 dvou druhých tříd používají na převlečení původní 

šatní kóje s lavičkami. S vedením Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha, které 

sídlí v pronájmu v pavilonu B2, jsme se domluvili na tom, že studenti gymnázia od září 2019 

již nebudou procházet celou školou, aby se naobědvali ve školní jídelně, ale budou do školní 

jídelny vstupovat samostatným bočním vchodem z venku. Šatní kóji u vchodu A1, kterou jsme 

dosud ponechávali gymnazistům k využití, jsme tak mohli využít jako šatnu pro naše žáky I. 

stupně (viz výše).  

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. 

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 
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Kuncova z 650 na 950 žáků. Rada MČ Praha 13 souhlasila v září 2015 s návrhem ředitele 

školy, aby byla navýšena kapacita školní družiny MHMP 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 a počty žáků stoupají. V současnosti má ZŠ Kuncova 

MHMP stanoveno 46 spádových ulic. Při zápisu dětí do budoucího 1. ročníku proto ale 

musíme přijímat pouze děti ze spádových ulic školy a jen výjimečně děti z dalších částí Prahy 

13. Pokud proběhne rekonstrukce prostor po staré jídelně a kuchyni, kde má vzniknout 12 

nových učeben, do konce srpna 2020, můžeme kapacitu školy opět navýšit a přijímat i děti 

z nespádových ulic Prahy 13 a z jiných pražských částí i děti mimopražské. 

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. Škola díky tomu získala 14 nových učeben, z nichž 

od 3.9.2018 využívala 13 tříd. Z poslední volné místnosti, která se nachází v přízemí, jsme 

během 2. pololetí školního roku 2018/2019 vytvořili novou jazykovou učebnu českého jazyka 

a španělštiny (viz výše), která je využívána od září 2019. Kromě místnosti s pedagogickým 

dozorem, která se nachází v přízemí, je v současnosti všech 14 tříd v pavilonu vybaveno 

interaktivní tabulí, dataprojektorem a počítačem s připojením na internet (z toho je 11 

interaktivních tabulí s posunem). Chodby i místnosti jsou vymalovány, položena je nová 

podlahová krytina a ve všech třídách kromě místnosti s pedagogickým dozorem byla 

provedena rekonstrukce světel. Natřena byla i topná tělesa a stěny za odpadkovými koši byly 

obloženy obklady. Do všech tříd, kromě místnosti s pedagogickým dozorem, jsme zakoupili 

nový žákovský a školní nábytek. Do všech učeben v 1. a ve 2. patře pavilonu B4 jsme 

zakoupili a nechali nainstalovat žaluzie, které dostatečně chrání před dopoledním 

i odpoledním sluncem a zajišťují zatemnění při promítání. Na chodby a do učeben jsme 

nainstalovali nové na míru vyrobené nástěnky. Sociální zařízení v přízemí, v 1. i ve 2. patře 

jsou kompletně zrekonstruována.  

Od roku 2016 používáme u vchodu A1 videotelefon, který je rozveden do všech devíti 

oddělení školní družiny a multikulturní místnosti. Videotelefon je určen rodičům 

k vyzvedávání dětí ze školní družiny. Smyslem je, aby byl omezen volný pohyb osob po budově 

školy s ohledem na stoupající nároky na bezpečnost žáků a zaměstnanců naší školy. 

S ohledem na nutnost zlepšovat čtenářskou gramotnost žáků nakupujeme každoročně 

do školní knihovny nové knihy, 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. V roce 2017 jsme ve školních prostorách a na chodbách 

vytvořili tři čtenářské koutky se stoly, židlemi a regály s knihami, z nichž dva mají k dispozici 

žáci I. a jeden žáci II. stupně. 

Děti, které navštěvují školní družinu, využívají 9 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. 

Z jedné menší volné učebny jsme v létě 2018 vybudovali díky dotaci na realizaci Výzvy č. 21 

multikulturní místnost. V záloze jsou další dvě menší učebny, které ale nelze využít jako 

kmenové třídy. 

Žáci mají k dispozici dva automaty na mléčné výrobky, a to na I. stupni v pavilonu B1 a dále 

ve 2. patře pavilonu B4, který mohou využívat prostřednictvím zakoupené kreditní karty i žáci 

II. stupně. K dispozici jsou kromě toho pro všechny žáky i pracovníky školy dva nápojové 
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automaty s nabídkou minerálních vod a multivitamínů, a to u pavilonu B3 a na chodbě 

směrem k pavilonu I. stupně B1. 

 

Kromě dvou nápojových automatů a dvou automatů na mléčné výrobky mají naši žáci druhým 

rokem k dispozici automat na školní pomůcky, ve kterém najdou sešity, tužky, pastelky, 

pravítka a další pomůcky. 

Pavilon B2 je pronajat soukromému Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha 

a v pavilonu C sídlí 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. 

Přestože nejsou některé prostory školy vymalovány již více než 13 let, interiéry školy působí 

čistě a příjemně díky velmi pěkné výzdobě, velkému množství rostlin a pozitivnímu školnímu 

klimatu. 

 

5. Základní výkonové údaje o škole 
 

a) počty tříd 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

Počet tříd celkem 

k 30.6.2018 
16 12 28 

k 30.6.2019 16 14 30 

v tom: počet běžných tříd 

k 30.6.2018 
16 12 28 

k 30.6.2019 16 14 30 

počet speciálních tříd 

k 30.6.2018 
0 0 0 

k 30.6.2019 0 0 0 

 

       

b) počty žáků 

 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

Počet žáků 

k 30.6.2018 
392 302 694 

k 30.6.2019 398 365 763 

v tom: v běžných třídách 

k 30.6.2018 
392 302 694 

k 30.6.2019 398 365 763 

ve speciálních třídách 

k 30.6.2018 
0 0 0 

k 30.6.2019 0 0 0 
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c) průměrný počet žáků na třídu k 30.6.2019 

I. stupeň 

běžné třídy 

I. stupeň 

speciální třídy 

II. stupeň 

běžné třídy 

II. stupeň 

speciální třídy 

průměr za 

I. a II. stupeň 

běžných tříd      

24,9 0 26,1 0 25,4 

      

d) přípravné třídy 

 Počet tříd Počet žáků 

k 30.6.2018 0 0 

k 30.6.2019 0 0 

  

e) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVZ ZV 

 

Ve školním roce 2018/2019 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. 

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, od které jsme ale po několika letech odstoupili. 

 
Zákonný zástupce každého žáka 5. třídy, který chce přestoupit z jiné základní školy do ZŠ 

Kuncova, má možnost podat žádost o přestup svého dítěte do budoucí 6. třídy, a to do 

studijní skupiny matematické, jazykové, sportovní nebo výtvarné, a to bez ohledu na 

prospěch dítěte i jeho bydliště, aby nebyla porušena zásada rovného přístupu ke vzdělávání. 

Protože ale zájem rodičů a žáků z jiných škol o přestup do naší školy do 6. ročníku 

převyšuje kapacitní možnosti tříd 6. ročníku, kdy se na cca 25 volných míst hlásí 56 – 100 

uchazečů, rozhodl o přestupu v roce 2019 poprvé los. Tím ale není po přestupu dítěte do 

naší školy dotčeno právo ředitele školy zařadit dítě v souladu s Vyhláškou č. 48 o základním 

vzdělávání do skupiny s rozšířenou výukou na základě posouzení jeho předpokladů pro 

úspěšné zvládnutí výuky rozšířeného předmětu nebo skupin předmětů. Z tohoto důvodu 

ředitel školy přihlíží k dosaženému prospěchu žáka na konci 1. pololetí 5. třídy a může 

prověřit schopnosti dítěte testem z matematiky, českého jazyka nebo angličtiny.   

 

Během jara 2019 se přihlásil rekordní počet 100 uchazečů do budoucího 6. ročníku, 

ve kterém bylo volných cca 25 míst. Z kapacitních i personálních důvodů nebylo 

možné otevřít ve školním roce 2019/2020 čtyři 6. třídy, ale pouze tři, což tlak na školu 
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ještě zvýšilo. Nakonec jsme po losování, kdy se ukázalo, že řada k  nám přijatých dětí 

nenastoupí, protože se hlásily i na víceletá gymnázia, přijali všechny zájemce, jejichž 

rodiče o to znovu požádali. Do 6. ročníku nakonec nastoupilo 26 nových žáků. 

Ředitel školy ve školním roce 2019/2020 otevřel 3 šesté třídy po 29 - 30 žácích.  

 

Rodiče žáků 5. tříd naší školy podávají pouze žádost o zařazení do jedné ze čtyř skupin 

s rozšířenou výukou a ředitel školy v souladu s Vyhláškou č. 48 žáky do jednotlivých skupin 

zařazuje s ohledem na jejich dosavadní práci, prospěch a výsledek autoevaluačních testů 5. 

ročníku z matematiky, z českého jazyk a z angličtiny.  

 

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 

němčiny, francouzštiny 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. 

 

Při neplnění školních povinností (slabý prospěch, kázeňské popř. zdravotní problémy) může 

ředitel žáka, který dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro rozšířenou výuku 

matematiky nebo jazyků, v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 48/2005 Sb., 

o základním vzdělávání, přeřadit do méně náročné studijní skupiny (výtvarné nebo 

sportovní), 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 
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kolik jich přichází z jiných škol do studijních skupin našeho budoucího 6. ročníku. Ve 

školním roce 2018/2019 bylo na osmiletá gymnázia přijato 9 našich žáků 5. ročníku, ale 

z jiných škol se do budoucího 6. ročníku přihlásilo 100 zájemců a nastoupilo 26 nových 

žáků. ZŠ Kuncova  otevřela  v  září 2019 na rozdíl od dvou předchozích let jenom tři  šesté  

třídy  s 88   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 odboru školství Prahy 13, 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. 

 

 

6. 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 (na základě doporučení PPP, SPC,  

          nebo odborného lékaře)  

 

 

Počet 

integrov. 

žáků 

celkem 

Druh postižení 

mentální sluchové zrakové 
vady   

řeči 
tělesné 

více 

vad 
autismus 

vývojové poruchy 

učení chování 

k 1.9.2018 144 0 1 4 1 0 0 0 105 33 

k 30.6.2019 170 0 1 4 1 0 0 0 126 38 

 

   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 s nějakými výukovými popř. jinými 

problémy. 

 

   - speciální třídy nebyly ve škole zřízeny. Ve škole působilo 5 asistentek pedagoga, z nichž 4      

pomáhaly třídním učitelkám na I. stupni a 1 na II. stupni celkem u 6 žáků 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. 

 

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. Dle výše 
uvedené definice škola neevidovala ani jednoho žáka se sociálním znevýhodněním. 

 

Socioložky Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská a Adéla Souralová, které  

jsou autorkami publikace Etnická rozmanitost ve škole (Stejnost v různosti) z nakladatelství 
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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 nejen 

finanční prostředky pomocí grantů na výuku češtiny pro žáky – cizince, ale i další finance na 

integraci dětí – cizinců do české společnosti.  

 

Na rok 2019 jsme obdrželi rovných 360 000, - Kč na bezplatnou výuku češtiny žáků – 

cizinců. Termíny žáci - cizinci z tzv. třetích zemí a žáci – cizinci ze zemí EU se od školního 

roku 2018/2019 přestaly používat. 

 

Díky dotaci ve výši 169 990, - Kč z Výzvy č. 21 jsme na konci školního roku 2017/2018 

vybudovali multikulturní místnost pro besedy, setkávání a práci s žáky – cizinci, kterou jsme 

vybavili dotykovým LCD panelem BenQ 55 na multifunkčním stojanu, počítačem, 4 tablety, 4 

výukovými stavebnice iTriangle, nabíjecím boxem pro až 15 tabletů, 4 laminovanými stoly, 4 

židlemi, 1 skříní s dvířky, 1 otevřenou skříní a 1 dětským kobercem Ostrov. V roce 2018/2019 

jsme multikulturní místnost používali i na výuku češtiny žáků – cizinců a doučování dětí 

ohrožených školním neúspěchem dle OP VVV (Šablony II). 

 

Přípravnou třídu jsme ve školním roce 2018/2019 neotvírali. 

 

 

c) 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 2018/2019 jsme zajistili v souladu se školským zákonem individuální 

péči nadanému žákovi 4. třídy, který docházel na některé hodiny matematiky do vyššího 

(5.) 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 navštěvovali žáci 1. 

a 2. tříd, jsme v loňském roce nabídli a zajistili dva jazykové kroužky německého 

a francouzského jazyka pro žáky 4. a 5. tříd a nepovinný předmět dramatická výchova, do 

kterého docházejí žáci 2. – 5. tříd. Žákům I. stupně je určen i výtvarně-řemeslný kroužek 

a dva počítačové kroužky.  
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Žáci 5. ročníku mohou projevit svoje vědomosti v matematické olympiádě a Pythagoriádě 

nebo v jazykové Soutěži pro šikovné děti se zájmem o angličtinu, kterou organizuje na 

Praze 13 ZŠ Bronzová. 

 

Umělecké vlohy mohli žáci a žákyně projevit v některém z hudebních oborů FZUŠ 

Stodůlky, která k výuce využívá v odpoledních hodinách učebny II. stupně naší školy. 

Pohybové nadání mohou děti projevit i 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. 

 

Nově jsme pro žáky II. stupně otevřeli v loňském roce výtvarný kroužek, který vedla nová 

(druhá) vyučující výtvarné výchovy.  

 

Od 6. do 9. ročníku zajišťujeme pro nadané žáky rozšířenou výuku matematiky 

a informatiky, cizích jazyků (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 naši žáci vedou i v různých testech SCIO, TIMES, PISA, v plošném 

testování NIQES nebo INspiSET i při jednotných přijímacích zkouškách na střední školy, 
při kterých dosahují nadprůměrných výsledků. 

 
 

7. Výsledky zápisů do prvních tříd 2018/2019 
 

Počet dětí zapsaných 

do prvních tříd 

(při zápisu) 

Počet dětí  

skutečně přijatých              

do prvních tříd 

Počet 

prvních tříd 

 

Počet odkladů 

pro školní rok 

2019/2020 

104 70 3 21 

   

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 Prahy 13, které v naší 

škole již měly staršího sourozence. Po dvou letech, kdy jsme nepřijímali děti z jiných 

pražských obvodů a děti mimopražské, jsme v loňském roce vyhověli všem žadatelům 

a k základnímu vzdělávání jsme přijali všechny děti. Do 3 prvních tříd nastoupilo 71 žáků. 
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8. Výsledky přijímacího řízení 
 

a) na víceletá gymnázia:        

 

počet vydaných zápisových lístků celkem: 32 

přijato celkem: 

     

Gymnázia 
8-letá (z 5. ročníku) 6-letá (ze 7. ročníku) 

krajská soukromá církevní krajská soukromá církevní 

přijatých celkem 9 0 0 2 2 0 

 

b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků   

    

          počet vydaných zápisových lístků celkem: 80 

   přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků: 

 

 

Střední 

školy 
gymnázia 

obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslo-

vé školy 

ostatní 

střední 

školy 

střední 

odborná 

učiliště 
celkem 

zřizované 

krajem 
19 7 3 16 11 0 56 

církevní 0 0 0 0 1 0 1 

soukromé 2 0 0 7 9 0 18 

     

přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou:     

OU, U z devátých ročníků z nižších ročníků 

zřizované krajem 3 1 

církevní 0 0 

soukromé 1 0 

 

c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy  

          - v devátém ročníku:   79  v nižším ročníku:     1          

 

9. Chování žáků a neomluvené zameškané hodiny 
       (klasifikace chování, nejčastější výchovné problémy, které byly na škole řešeny) 

 

Zameškané 

hodiny  

školní rok 2017/2018 školní rok 2018/2019 

počet hodin počet žáků počet hodin počet žáků 

I. stupeň 0 0 0 0 

II. stupeň 2 2 0 0 

celkem 2 2 0 0 
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10. Výsledky vzdělávání žáků  
 

Prospěch (II. pololetí 18/19) počet žáků % 

prospěli: I. stupeň 

 II. stupeň 

392 99,2 

364 100 

z toho s vyznamenáním 540 71,1 

neprospěli: I. stupeň 

 II. stupeň 

1 0,3 

0 0 

nehodnoceni: I. stupeň 

 II. stupeň 

2 0,5 

0 0 

 

 

Žáci 9. tříd ZŠ Kuncova se tradičně každý rok v listopadu zapojují do národního 

testování SCIO z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. 
Celkem se na podzim 2018 do testování zapojilo 18 055  žáků a studentů z 617 škol 

a víceletých gymnázií z celé České republiky. Ve všech testovaných oblastech byly 

výsledky našich žáků tří tříd 9. ročníku nadprůměrné.  

 

V matematice dosáhli žáci ZŠ Kuncova 67% tní úspěšnosti a jejich výsledky byly 

o 17% nad průměrem všech základních škol. Výsledky dosaženými v matematice 

se ZŠ Kuncova zařadila mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování v ČR! 

 

V českém jazyce zaznamenali žáci IX.A, IX.B a IX.C 57% tní úspěšnosti (o 8% vyšší 

než byl průměr základních škol) a jejich výsledky byly lepší než u 70% zúčastněných 

škol. 

 

Z celkového hodnocení vyplývá, že výsledky žáků 9. ročníku ZŠ Kuncova jsou 

z českého jazyka i matematiky na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich 

studijních předpokladů, učitelé s potenciálem žáků velmi dobře zacházejí a žáci 

pracují nad svoje možnosti. 

 

Individuální zprávy byly žákům a rodičům vydány již v prosinci. I když je hodnocení 

žáků společností SCIO tradičně velmi objektivní, radíme rodičům, aby ho 

nepřeceňovali ani nepodceňovali. Součástí individuální zprávy je i doporučení 

konkrétního typu střední školy (gymnázium, střední škola s maturitou, učiliště), které 

je dobrým vodítkem pro rodiče při výběru střední školy 
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Výborných výsledků dosáhli žáci naší školy z českého jazyka i z matematiky také u jarních 

jednotných přijímacích zkoušek. Všechny výsledky našich uchazečů o studium 

na osmiletých a šestiletých gymnáziích a žáků 9. ročníku, kteří se hlásili na čtyřleté studijní 

obory zakončené maturitou, byly výrazně nad celostátním průměrem. To vyplývá z níže 

připojené tabulky, kterou jsme koncem letních prázdnin 2019 obdrželi od ředitelky Centra 

pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) konalo našich 

18 žáků 5. ročníku, 16 žáků 7. ročníku a 71 žáků 9. ročníku. 

 

 

Zatímco celková průměrná úspěšnost z českého jazyka byla u žáků 9. ročníku v ČR 59,1%, 

žáci 9. ročníku naší školy vykázali úspěšnost 67,3% (tj. o 8,2% vyšší než byl průměr). 

 

Uchazeči o 6letá gymnázia měli celostátní úspěšnost z českého jazyka 56,8%, kdežto naši 

sedmáci dosáhli na 57,6% úspěšnosti, což je o 0,8% lepší výsledek. Oproti loňsku, kdy se 

jednotných přijímacích zkoušek zúčastnili pouze 4 prospěchově výborní žáci 7. ročníku naší 

školy a dosáhli 78,5% úspěšnosti, je ale výsledek výrazně horší, a to proto, že si letos 

„zkusilo“ přijímací zkoušky 16 žáků 7. ročníku, z nichž většina dosahuje pouze průměrných 

školních výsledků.  

 

Uchazeči o 8letá gymnázia vytvořili celostátní průměr z ČJ 52,6%, kdežto naši páťáci byli 

o 13,8% lepší, když měli 66,4%tní úspěšnost. 

 

I v matematice byly výsledky žáků ZŠ Kuncova nadprůměrné. Zatímco celorepublikový 

průměr žáků 9. ročníku byl v matematice pouhých 43,1%, úspěšnost našich deváťáků byla 

o 10,5% lepší, když dosáhla 53,6%.  

 

Sedmáci měli celostátní průměr 48,4% a naši uchazeči o studium na šestiletých gymnáziích 

53,6%, což je o  5,2% lepší výsledek.  
 

O neuvěřitelných 17,2% byl lepší výsledek našich páťáků, když dosáhli na 58,4% 

úspěšnosti, kdežto republikový průměr byl jen 41,2%. 
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11. Hodnocení činnosti školní družiny – klubu 
      

Školní družina se nachází v 1. patře přední části budovy školy v pavilonu A, kde má 

k dispozici celkem 11 místností. I Ve školním roce 2018/2019 jsme zahájili provoz školní 

družiny v počtu 9 samostatných oddělení, do kterých bylo zařazeno 286 žáků 1. - 4. tříd. 

  

I ve školním roce 2018/2019 jsme provozovali třídu ranní družiny a relaxační místnost 

vybavenou interaktivní tabulí s počítačem a dataprojektorem, kde paní vychovatelky s dětmi   

nacvičovaly tanečky, sledovaly pohádky a  relaxovaly při četbě knih. 

  

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. 

 

Družina se otevírala ráno v 6:30 hod. a končila každý pracovní den 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. 

 

Z jedné nevyužívané menší místnosti školní družiny jsme ke konci školního roku 2017/2018 

vytvořili multikulturní místnost, na jejíž vybavení dotykovou obrazovkou, počítačem, 4 

tablety, 4 interaktivními hrami, nábytkem a kobercem jsme v rámci Výzvy č. 21 dostali 

169 990, - Kč. Multikulturní místnost jsme využívali i v loňském roce, a to pro výuku češtiny 

žáků – cizinců (z grantu) a pro doučování dětí ohrožených školním neúspěchem (z OP VVV – 

Šablony I a II). 

 

Každoročně v naší školní družině pořádáme vánoční besídky, společné odpolední akce 

v Panské zahradě pod školou, 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. Mimoškolní činnost zajišťuje také Fakultní základní 

umělecká škola Stodůlky, sídlící v naší škole. Děti tak pod jednou střechou najdou nepřeberné 

množství zájmových kroužků. Děti si v družině vyzvedávají učitelé, lektoři nebo trenéři a po 

skončení kroužků, tréninků nebo jiných volnočasových aktivit je zase předávají vychovatelkám 

do jednotlivých oddělení. 

 

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2018/2019  

 

19.10.  Odpolední výlet do svíčkárny v Šestajovicích                                     účast 45 dětí 

23.11.  Kouzelnické představení ve společenské místnosti školy               účast 130 dětí 

23.11.  Výlet do Krokodýlí  ZOO v Praze                                                       účast 14 dětí 

5.12.    Výroba odznaků v knihovně Stodůlky                                                 účast 18 dětí 

8.12.    Sobotní výlet na Vánoční  Karlštejn                                                   účast 25 dětí   

14.12.  Vánoční cesta do Betléma, divadelní představení 

            ve společenské místnosti školy                                                            účast 120 dětí 

15.12.  Sobotní výlet na Vánoční Karlštejn                                                    účast 24 dětí             

17.-19.12. Vánoční besídky a posezení v jednotlivých odděleních                 účast 250 dětí         

22.2.    Karneval  pro všechna oddělení                                                         účast 240 dětí 

15.3.    Liduščino divadlo – Ezopovy bajky 

            divadelní představení   ve společenské místnosti školy                      účast 110 dětí            
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30.3.  Sobotní výlet na zámek Nelahozeves                                                  účast 30 dětí 

5.4.  Výlet do Velikonočního skanzenu Přerov nad Labem                          účast 40 dětí 

12.4. Divadlo Pod kloboukem s představením ,,Evelinko, tu kraslici nesneseš“ 

         divadelní představení ve společenské místnosti                                  účast 125 dětí   

4.6. Zahrada Diakonie – sousedské setkání                                                 účast 55 dětí 

15.6. Víkendový výlet  Břežany u Klatov                                                      účast 12 dětí 

22.6. Sobotní výlet do zlatokopeckých štol  v Jílovém u Prahy                    účast 17 dětí 

22.6. Sobotní výlet - Zábavní park Mirakulum                                             účast 22 dětí 

 

       

V průběhu školního roku všechny vychovatelky spolupracovaly s koordinátorkou EVVO. 

 

 

12. Školní a závodní stravování 
 

Školní stravování prošlo ve školním roce 2018/2019 zásadní změnou, protože bylo od 2. 
října 2019 zajišťováno poprvé v prostorách nové školní jídelny a kuchyně, která byla 

přistavěna jako samostatný pavilon k pravému boku školní budovy. 

 

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 Praze 13 investiční dotace ve výši 45 000 000, - Kč na výstavbu nové školní 

jídelny ZŠ Kuncova.  
 

Na podzim 2017 byla vypracována vizualizace a projekt a vyhlášeno výběrové řízení. Nová 

jídelna se začala stavět koncem března 2018 a na podzim 26. září 2018 byla slavnostně 

škole k 35. výročí zahájení její činnosti předána. 

 

Výstavbou nové školní jídelny s moderní a technologicky vyspělou kuchyní získala ZŠ 

Kuncova špičkové stravovací zařízení až pro 300 strávníků najednou. Do jídelny se vchází 

širokým vstupním schodištěm z prostoru šaten II. stupně. Při pravém kraji schodiště je 

umístěna plošina pro vozíčkáře. Samozřejmostí jsou vybavená sociální zařízení, před 

kterými jsou řady umyvadel v keramických boxech. Jídelna má tvar čtverce, do kterého ústí 

ze střechy velký světlík. Stěny jídelny jsou ze dvou stran tvořeny skleněnými vitrínami, které 

propouštějí dostatek denního světla a vedou do školní zahrady a její zeleně. Po levé straně 

je obslužný pult s několika samoobslužnými vitrínami se saláty, kompoty, pečivem 

a nádobami s nápoji. Odebírání jídel probíhá pomocí žákovských ISIC karet Školák nebo 

plastových čipů přes čtecí zařízení u výdejních pultů kuchařek. Malí i dospělí strávníci se 

stravují u velkých stolů, aby mohly sedět pohromadě i početnější skupinky na kruhových 

sedátkách bez opěradel. K odkládání táců a použitého nádobí slouží pohyblivý pás, který 

odveze nádobí do místnosti na mytí, která je vybavena velkou, moderní myčkou. 

Samozřejmostí je i lapač tuků, které odvážela k likvidaci nasmlouvaná odborná firma.  
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Během necelého roku provozu se v jídelně respektive kuchyni objevila řada technických 

problémů a nedodělků, které však byly postupně odstraňovány ve spolupráci s firmou Z＆D 
Stavební společnost a OŠ ÚMČ Praha 13. Ukázalo se zároveň, že došlo k výraznému 

nárůstu spotřeby elektrické energie ve srovnání se starou jídelnou. Vyšší spotřeba je 

způsobena denním používáním vzduchotechniky a klimatizace, která ve staré jídelně vůbec 

nefungovala, energetickou náročností kuchyňských spotřebičů a nárůstem počtu strávníků. 

 

Příprava obědů a provoz v nové jídelně byl zahájen 2. října 2018 jedním jídlem. Od 

poloviny října se vařila dvě hlavní jídla denně, a to až do konce školního roku 2018/2019. 

Během minulého školního roku se ukázalo, že není možné zajistit původně plánovaná tři 

hlavní jídla denně z důvodu nedostatečného počtu kuchařek. Počtu dětských strávníků 

odpovídalo 11 pracovnic školní jídelny. Budeme-li chtít připravovat tři hlavní jídla, bude 

školní jídelna muset mít více než 850 strávníků, aby bylo možné přijmout další novou 

pracovnici. 

 

Ve školním roce 2018/2019 bylo uvařeno 112 719 obědů pro žáky a studenty, 10 378 pro 

pracovníky školy a 4 481 pro cizí dospělé strávníky. 

 

Počty stravovaných žáků: 834 

z toho z jiných škol: 135 

 

Ředitel školy se dohodl s vedoucí školní jídelny na ukončení jejího pracovního poměru 

k 31.7.2019 a zároveň od 1.8. přijal novou vedoucí školní jídelny, která má nejen 

odpovídající vzdělání, ale i dlouholetou praxi ve vedoucí funkci a s vedením pracovního 

kolektivu.  

 

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 i v roce 2018/2019 zapojila do státního projektu Ovoce do škol i Mléko do škol, kdy 

každý žák školy odebíral jedenkrát týdně zdarma 1 kus ovoce nebo mléčný výrobek. 
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13. Výjezdy žáků mimo objekt školy  
 

Druh výjezdu počet výjezdů počet žáků místo výjezdu 

vzdělávací výjezdy 

z toho do zahraničí 

1 50 Anglie 

1 50 Anglie 

ŠVP 7 259 Paseky v Jizerských horách, 

2x Čertův mlýn,  Zásada, 

Javorník, Nové Hutě, 

Skrýchov 

lyžařské kurzy 

z toho do zahraničí 

3 122 Špičák na Šumavě, 

Albrechtice v Jizerských 

horách 

1 35 Rakousko 

 

 

14.  Poradenské služby školy  
  

Vedení školy velmi úzce spolupracuje s PPP, která sídlí v naší škole. Výchovná poradkyně 

konzultuje výukové, kázeňské popř. sociální problémy žáků nejen s třídními učitelkami, ale 

i s pověřenými pracovnicemi poradny, ať už se jedná o žáky s obtížemi, 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. 

  

K 30.6.2019 jsme vykazovali 170 žáků ohrožených školním neúspěchem, z toho 81 na I.  

stupni a 89 žáků na II. stupni a 1 žáka s nadáním. 

  

25 žáků mělo individuální vzdělávací plán. 9 žákům pomáhalo 5 asistentek pedagoga, 

14 žáků mělo stupeň PO 3, 10 žáků mělo stupeň PO 2 a 1 žáka evidujeme jako 

nadaného. 

  

Z celkového počtu 146 žáků  s PLPP bylo se stupněm PO 1 - 110 žáků, se stupněm PO 2 

bylo 35 žáků a se stupněm PO 3 byl 1 žák. 
  

Speciální třídy nebyly ve škole zřízeny. Ve škole působilo 5 asistentek pedagoga.  

  

V případě záškoláctví žáka, nevhodného chování nebo hrubého neplnění školních 

povinností zveme na jednání pracovnici Odboru sociální péče o dítě ÚMČ Praha 13, ale i 

jiných městských částí (dle bydliště žáka). Ve školním roce 2018/2019 se  nekonala ani 

jedna výchovná komise. Případné problémy řešíme pohovory s rodiči, kde se snažíme 

najít společnou cestu v působení na žáka (nastavení pravidel a opatření). 

 

Škola nemusela řešit žádný větší problém s žáky či rodiči ze sociálně nebo kulturně 

odlišného prostředí. 
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15. Prevence rizikového chování (sociálně-patologických jevů) 
 

ZŠ Kuncova je nositelkou prestižního titulu 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 třiceti až čtyřiceti 

nových žáků do 6. ročníku a složení třídních kolektivů se výrazně mění, zajišťujeme pro 

všechny žáky a žákyně každé 6. třídy dvoudenní adaptační kurz. Tuto tradici jsme ve školním 

roce 2018/2019 dodrželi již pošesté. Jedním z cílů adaptačního kurzu je, aby se ho pokud 

možno zúčastnili všichni žáci a žákyně z konkrétní třídy. Rozhodli jsme se proto 

neorganizovat jako před lety třikrát po sobě 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 

poprvé 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. Na školní rok 2018/2019 se škole podařilo díky úsilí školní metodičky prevence, 

která podala v loňském školním roce grant na oddělení prevence MHMP, získat grant na 

adaptační kurzy zajišťované organizací Proxima Sociale o.p.s., takže ho měli všichni žáci 

čtyř tříd 6. ročníku poprvé zcela zdarma. 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 2018. 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 109 žáků 

čtyř tříd 6. ročníku.  

 

Díky osobní iniciativě pí učitelky Rážové (dnes Křečkové) proběhla v září 2018 v naší 

škole počtvrté 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, 
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které si kupují žáci a žákyně I. stupně naší školy. Letos jsme stejně jako vloni prodali 200 

magnetek celkem za 6 000, - Kč. Projektu se budeme účastnit každý rok v září. 

 

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. V posledních letech je výraznější pozornost věnována i problematice přenosu 

nejčastější pohlavní nemoci, kterou je virus HPV (lidský papilomavirus), a možnosti 

prevence před ním pomocí očkování. Škola informuje rodiče i na třídních schůzkách 

o možnosti bezplatného očkování třináctiletých dívek a od 1.1.2018 i třináctiletých chlapců 

proti viru HPV, což zatím na světě zajišťuje pouze 5 zemí světa (Německo, Rakousko, Česká 

republika, Kanada a Austrálie). Výuku zajišťuje ředitel školy, který je pro uvedenou 

problematiku respektovaným odborníkem. Kurzy probíhají každoročně v souladu se 

školním 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 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. Každoročně se nám daří zajistit pro 

všechny žákyně 7. ročníku přednášku o dospívání známou pod názvem Čas proměn. 

 

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 tří osmých a tří devátých tříd 5. 

listopadu 2018 k velké spokojenosti vedení školy i lektorů ze SZÚ Praha.  

 

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 2018 se konala v ČR již posedmnácté. Žáci 9. ročníku naší školy se do této kampaně 

zapojili vloni už potřinácté. Na různých místech naší městské části Praha 13, na Praze 5 

a poprvé i v centru Prahy nabízelo 54 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 

857 kusů stužek rekordních 15 793,- Kč. Výtěžek sbírky je používán na provoz Domu světla, 

http://www.zskuncova.org/zaci-30/cervena-stuzka/
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který zajišťuje bezplatné anonymní  testování na HIV infekci, přednášky a besedy, 

poradenskou činnost, azyl i léčbu.  

 

V květnu 2019 jsme se potřetí v rámci Českého  dne proti rakovině prostřednictvím 50 

žáků a žákyň 9. tříd zapojili do kampaně Ligy proti rakovině Žlutý květ. Kampaň se letos 

konala v České republice již potřiadvacáté a je nejstarší a nejznámější kampaní  svého 

druhu  u nás. V roce 2019 byla kampaň zaměřena na prevenci nádorových onemocnění 

plic, kterou každoročně v ČR onemocní více než 6000 mužů i žen. Kromě letáčků naši žáci 

nabízeli od Zličína až po náměstí Republiky za 20, - Kč meruňkové textilní květy měsíčku 

lékařského jako symbol pomoci lidem, kteří rakovinou  onemocněli.  Žákům naší školy se 

podařilo prodat 1850 kvítků a  vybrat neuvěřitelných 58 850, - korun (téměř o 10 tisíc Kč 

více než v předchozím roce). Žáci byli i letos nadšeni z pozitivních reakcí lidí, jejich zájmu 

a ochoty a odnášeli si dobrý pocit, že pomohli dobré věci. 

 

Kromě kampaně Srdíčkové dny, Červená stužka a Žlutý květ se ZŠ Kuncova podruhé na jaře 

2019 zapojila do projektu Run and Help neboli Běhání, které pomáhá. Projekt po celé 

republice organizuje Konto Bariéry. Jedná se o šňůru charitativních běhů, do níž se mohou 

zapojit jednotlivci i skupiny, například školy, školky, firmy, úřady, spolky apod. Peníze, které 

běžci věnují, pomohou lidem se zdravotním postižením. Run and Help jsme poprvé 

uskutečnili 31.5.2018, kdy se stal součástí slavnostního otevření nového sportovního areálu 

naší školy. V loňském roce jsme Run and Help zařadili jako první bod oslavy Mezinárodního 

dne dětí, který proběhl v pondělí 3.6.2019. I když se nedostavil nikdo z Konta Bariéry 

z důvodu velkého vytížení jeho zaměstnanců, naši žáci i učitelé a zaměstnanci školy vybrali 

úžasných 19 917, - Kč, což bylo o téměř 2 a půl tisíce více korun než loni. Běhání, které 

pomáhá (Run and Help), se stalo nejmladší tradicí naší školy a budeme ho zajišťovat každý 

rok v rámci oslavy Mezinárodního dne dětí. 

 

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 nebo lektorkou, jak tomu bylo 

letos, 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. 

 

Pracovníci preventivního oddělení Městské policie Praha zajistili počtvrté pro všechny 

žáky a žákyně od 1. do 9. ročníku (765 žáků ve 30 třídách) přednášky na téma zdravého 

životního stylu a osobní bezpečnosti. Přednášky na téma Osobní bezpečí probíhaly v září 

a říjnu 2018 k velké spokojenosti žáků, vyučujících i rodičů. 

 

Díky úsilí pana Bc. Syrového z ÚMČ Praha 13 a pochopení a vstřícnosti vedení radnice bylo 

na prevenci sociálně patologických jevů i na rok 2019 naší škole přiděleno 20.000, - Kč. 

 

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. 
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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 jsou vyučující i nepedagogičtí zaměstnanci 

školy včetně ředitele školy povinni 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 skleněnou 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. 

 

Koncem školního roku 2017/2018 podal ředitel školy novou žádost o národní cenu kvality 

a v létě 2018 novou podkladovou zprávu o ZŠ Kuncova, která byla odeslána na Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, jež nově soutěž po Sdružení pro oceňování kvality zajišťuje. Koncem 

srpna byla uzavřena smlouva mezi ZŠ Kuncova a státním tajemníkem z MPO, ve které se 

ředitel zavázal prezentovat školu jako společensky odpovědnou organizaci dle podmínek 

a zadání Národní rady kvality, která je zařazena pod MPO. Školu dne 26. září navštívila 

dvojice hodnotitelů z Národní rady kvality, která ocenila posun a vývoj školy v kvalitě za 

pouhé dva roky od udělení první národní ceny. Zprávu o škole hodnotitelé vypracovali do 

konce října 2018. ZŠ Kuncova obdržela více než 100 potřebných bodů kvality a získala 

druhou národní cenu kvality za společenskou odpovědnost, kterou dne 27. listopadu 2018 ve 

Španělském sále Pražského hradu převzal ředitel školy 

  

I v loňském školním roce 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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ZZÁÁVVĚĚRREEČČNNÁÁ      ZZPPRRÁÁVVAA      OO      PPLLNNĚĚNNÍÍ      ŠŠKKOOLLNNÍÍHHOO  

PPRREEVVEENNTTIIVVNNÍÍHHOO      PPRROOGGRRAAMMUU 

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019  

  
1. Základní údaje 

 

Název a adresa školy, pro kterou platí tento ŠPP Základní škola, Praha 13,Kuncova 1580 

Kuncova 1580/1, Stodůlky 

15500  Praha 5  

Jméno a příjmení ředitele PaedDr. Pavel Petrnoušek 

E-mail na ředitele info@zskuncova.org 

 

 

Jméno a příjmení školního metodika prevence PhDr. Katarína Počepická 

E-mail  katarina.pocepicka@seznam.cz 

 

 

Jméno a příjmení výchovného poradce Mgr. Jiřina Vojáčková 

E-mail  jirina.vojackova@seznam.cz 

 

 

 Počet tříd Počet žáků/studentů 

ZŠ – I. stupeň   
16 398 

ZŠ – II. stupeň  
14 365 

Celkem 30 763 

 

Vypracovala: PhDr. Katarína Počepická 

V Praze dne  24.  června 2019 

 

2. Realizace školního preventivního programu 

 

Název a odborné 

zaměření vzdělávání 

Datum konání Věková skupina/ 

počet žáků 

Realizátor – organizace, 

odborník 

Adaptační kurz Září 2018 Žáci VI. tříd Proxima Sociale o.p.s. 

Beseda – osobní 

bezpečí 
Listopad 

2018 

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 

Městská policie hl. m. Prahy 

 

Srdíčkové dny Září 2018 Žáci I. stupně Mgr. Dana Rážová 
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Kurzy prevence 

rizikového chování - 

prevence rizikového 

chování  

(kouření, pití 

alkoholických 

nápojů, šikana) 

Říjen, listopad 

2018 
Žáci VI. tříd PhDr. Katarína Počepická 

Kurzy prevence 

rizikového chování - 

prevence rizikového 

chování 

(zneužívání 

návykových látek, 

pozitivní vztahy  

ve třídě, prevence 

šikany) 

Květen, červen 

2019 
Žáci VII. tříd PhDr. Katarína Počepická 

Kurzy sexuální 

výchovy – prevence 

rizikového chování v 

oblasti návykových 

látek  

a sexuálního života 

Říjen 2018 

Březen, Duben 

2019 

Žáci VIII. tříd PaedDr. Pavel Petrnoušek 

Kurzy sexuální 
výchovy – prevence 

rizikového chování v 

oblasti návykových 

látek  

a sexuálního života 

Říjen 

2018 
Žáci IX. tříd PaedDr. Pavel Petrnoušek 

Mezi námi děvčaty – 

Čas proměn 
4.10.2018 Dívky VII. tříd 

Monika Podlahová, MP 

Education, s.r.o. 

Hrou proti AIDS 
5. listopadu 

Žáci VIII. A IX. 

tříd 

Národní program boje proti 

AIDS v ČR 

Červená stužka- 
Den boje proti AIDS 

3. prosince 2018 Žáci IX. tříd ČSAP 

Český den proti 

rakovině 2018 
Květen 2019 Žáci IX. tříd Liga proti rakovině 

Rizika sociálních sítí 

pro děti a 

dospívající 

Květen 2019 Žáci IX. tříd 
Autoři  z TV STREAM 

Patrik Fiala a spol. 

Návštěva domu 

světla 
prevence onemocnění 

virem HIV 

Červen 

2019 
Žáci IX. tříd 

PhDr. Katarína Počepická 

PaedDr. Pavel Petrnoušek 

Zdravá škola Celoročně 

2018/2019 
Celá škola Státní zdravotní ústav 
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3. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov  

 

Vyučovaný předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, 

způsob jejího vedení, učivo (např. 

předávání informací, prožitková 

aktivita,…)  

Učitel 

Prvouka, 1. ročník  

(I. A, I. B, I. C) 
Člověk a jeho zdraví, Vztahy ve třídě, 

Šikana, Sexuální výchova 

Mgr.  I. Žvátorová,  

Mgr.  K. 

Ivaškovičová,  

Mgr.  E. Fonferová 

Prvouka, 2. ročník  

(II. A, II. B, II. C) 
Osobní bezpečí, Vztahy mezi spolužáky, 

Šikana, Sexuální výchova 

Mgr. D. Křečková,  

Mgr. J. Stašková,  

Mgr. R. Potužníková 

Prvouka, 3. ročník  

(III.A, III.B, III.C) 
Osobní bezpečí, Vztahy mezi spolužáky, 

Šikana, Sexuální výchova 

Mgr. E. Coufalová,  

Mgr. J. Novotná,  

Mgr. A. Byloková 

Přírodověda, 4. ročník  

(IV. A, IV. B, IV. C, IV. D) 
Nemoci a zdraví, Osobní bezpečí, První 

pomoc, Šikana, Sexuální výchova 

Mgr. H. Gallerová,  

Mgr. A. Chudíková,  

Mgr. Š. Nováková,  

Mgr. M. 

Dobrovodská 

Přírodověda, 5. ročník  

(V. A, V. B, V. C) 
Osobní bezpečí, Ochrana zdraví, 

Šikana, Sexuální výchova 

Mgr. J. Šipanová,  

Mgr. R. Chmelová,  

Mgr. J. Předotová 

VKZ, 7. ročník  

(VII. A, VII. B, VII. C, VII. 

D) 

Rizika zneužívání lehkých drog, Rizika 

zneužívání steroidních anabolik, Vztahy 

se zaměřením na prevenci šikany, 

Sexuální výchova 

Mgr. M. Točíková 

VKZ, 8. ročník  

(VIII.A, VIII.B, VIII.C) 
Rizika zneužívání návykových látek, 

Sexuální výchova zaměřená na rizikové 

chování – výběr partnera, partnerství, 

manželství, sexuální orientace, pohl. 

choroby, plánované těhotenství, 

antikoncepce   

Mgr. L. Pečeňáková,  

Mgr. M. Točíková 

VKZ, 9. ročník  

(IX. A, IX. B, IX. C) 
Rizika zneužívání návykových látek, 

Sexuální výchova zaměřená na rizikové 

chování – výběr partnera, partnerství, 

manželství, sexuální orientace, pohl. 

choroby, plánované těhotenství, 

antikoncepce   

PhDr. K. Počepická 
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4. Vyhodnocení dotazníků pro žáky                                                     

                   
DOTAZNÍK (AUTOEVALUACE) – ŠKOLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

(ŠPP), šk. rok 2018-2019                                           

Třída: VI. A                                                                       

Hodnocení ŠPP v oblasti     výborně        dobře    nedostatečně 

Cigaret 95,45% 4,55% 0,00% 

Alkoholu 54,55% 45,45% 0,00% 

Šikany 59,09% 40,91% 0,00% 

 

Třída: VI. B                                                                      

Hodnocení ŠPP v oblasti      výborně        dobře    nedostatečně 

Cigaret 90,00% 10,00% 0,00% 

Alkoholu 90,00% 10,00% 0,00% 

Šikany 85,00% 15,00% 0,00% 

    

Třída: VI. C                                                                       

Hodnocení ŠPP v oblasti     výborně       dobře    nedostatečně 

Cigaret 66,67% 33,33% 0,00% 

Alkoholu 74,07% 25,93% 0,00% 

Šikany 70,37% 29,63% 0,00% 

 

 Třída: VI. D                                                                       

Hodnocení ŠPP v oblasti     výborně       dobře    nedostatečně 

Cigaret 70,00% 30,00% 0,00% 

Alkoholu 60,00% 40,00% 0,00% 

Šikany 95,00% 5,00% 0,00% 

 

Třída: VII.  A  

Hodnocení ŠPP v oblasti     výborně       dobře     nedostatečně  

Cigaret 80,00% 20,00% 0,00% 

Alkoholu 86,67% 13,33% 0,00% 

Šikany 73,33% 26,67% 0,00% 

Pozitivních vztahů ve třídě 46,67% 53,33% 0,00% 
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Třída: VII. B  

Hodnocení ŠPP v oblasti     výborně       dobře     nedostatečně  

Cigaret 73,68% 26,32% 0,00% 

Alkoholu 78,95% 21,05% 0,00% 

Šikany 84,21% 15,79% 0,00% 

Pozitivních vztahů ve třídě 78,95% 21,05% 0,00% 

        

 

 Třída: VII. C  

Hodnocení ŠPP v oblasti     výborně       dobře      nedostatečně  

Cigaret 84,62% 15,38% 0,00% 

Alkoholu 84,62% 15,38% 0,00% 

Šikany 76,92% 23,08% 0,00% 

Pozitivních vztahů ve třídě 53,85% 46,15% 0,00% 

    

 

Třída: VII. D  

Hodnocení ŠPP v oblasti     výborně       dobře      nedostatečně  

Cigaret 88,24% 11,76% 0,00% 

Alkoholu 88,24% 11,76% 0,00% 

Šikany 64,71% 35,29% 0,00% 

Pozitivních vztahů ve třídě 88,24% 11,76% 0,00% 

       

 Třída: VIII.  A                        

Hodnocení ŠPP v oblasti  výborně dobře nedostatečně 

Dospívání 91,30% 8,70% 0,00% 

Antikoncepce 95,65% 4,35% 0,00% 

Sexualita 65,22% 34,78% 0,00% 

HIV/AIDS 95,65% 4,35% 0,00% 

Sexuální deviace 78,26% 21,74% 0,00% 

Zásady bezpečného sexu 95,65% 4,35% 0,00% 

Legální drogy 69,75% 30,25% 0,00% 

Nelegální drogy 65,22% 34,78% 0,00% 
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Třída: VIII.  B                        

Hodnocení ŠPP v oblasti  výborně dobře nedostatečně 

Dospívání 95,65% 4,35% 0,00% 

Antikoncepce 91,30% 8,70% 0,00% 

Sexualita 95,65% 4,35% 0,00% 

HIV/AIDS 91,30% 8,70% 0,00% 

Sexuální deviace 56,52% 43,48% 0,00% 

Zásady bezpečného sexu 91,30% 8,70% 0,00% 

Legální drogy 69,57% 30,43% 0,00% 

Nelegální drogy 86,96% 13,04% 0,00% 

     

Třída: VIII.  C                        

Hodnocení ŠPP v oblasti  výborně dobře nedostatečně 

Dospívání 73,33% 26,67% 0,00% 

Antikoncepce 73,33% 26,67% 0,00% 

Sexualita 46,67% 53,33% 0,00% 

HIV/AIDS 93,33% 6,67% 0,00% 

Sexuální deviace 53,33% 46,67% 0,00% 

Zásady bezpečného sexu 73,33% 26,67% 0,00% 

Legální drogy 66,67% 33.33% 0,00% 

Nelegální drogy 86,67% 13,33% 0,00% 

    

 Třída: IX.  A                                 

Hodnocení ŠPP v oblasti  výborně dobře nedostatečně 

Lidská sexualita 94,12% 5,88% 0,00% 

Postojová cvičení 52,94% 47,06% 0,00% 

Osobnostní rozvoj 64,71% 35,29% 0,00% 

Práce v týmu 64,71% 35,29% 0,00% 

Komunikace 82,35% 17,65% 0,00% 

     

Třída: IX.  B                                 

Hodnocení ŠPP v oblasti  výborně dobře nedostatečně 

Lidská sexualita 78,26% 21,74% 0,00% 

Postojová cvičení 60,87% 39,13% 0,00% 

Osobnostní rozvoj 73,91% 26,09% 0,00% 

Práce v týmu 52,17% 47,83% 0,00% 

Komunikace 73,91% 26,09% 0,00% 
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Třída: IX.  C                                 

Hodnocení ŠPP v oblasti  výborně dobře nedostatečně 

Lidská sexualita 68,75% 31,25% 0,00% 

Postojová cvičení 81,25% 18,75% 0,00% 

Osobnostní rozvoj 56,25% 43,75% 0,00% 

Práce v týmu 81,25% 18,75% 0,00% 

Komunikace 81,25% 81,75% 0,00% 

    

5. Spolupráce s okolím školy 

 

Organizace ( jméno odborníka) Kontakt (adresa, telefon, e-mail) 

MÚ Praha 13 ( Bc. P. Syrový) Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13 

PPP Praha 13 PPP, Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 

Městská policie P-13 Lýskova 1593, 155 00 Praha 13 

 

6. Závěrečné informace 

 

 Datum  Podpis ředitele/ředitelky školy 

Seznámení ředitele/ředitelky školy s ŠPP 24.6.2019  

 

 

16.  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 úřední desku 

a nástěnné noviny u vchodu A 1. Vždy před třídními schůzkami probíhala i ve školním roce 

2018/2019 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.). Předsedkyní školské rady byla od školního roku 

2016/2017 až do konce roku 2018/2019 paní Mgr. Stanislava Andršová. Vzhledem k tomu, že 

ve své funkci měla skončit z důvodu ukončení školní docházky jejího dítěte, proběhla na jaře 

2019 volba nového člena školské rady. Po jednomyslné volbě se novým členem školské rady 

a zástupcem rodičů stal od nového školního roku pan Jan Rychtařík, který byl na 1. schůzi 

školské rady dne 8.10.2019 zvolen jejím novým předsedou. Kromě něho bude rodiče i nadále 

zastupovat pan Štěpán Salač. Zřizovatele (MČ Praha 13) zastupuje od podzimu 2014 pí 
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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 mají rodiče a žáci podrobné aktuální i trvalé 

informace o koncepci školy a charakteristice školy, organizaci školního roku, nejbližších 

akcích 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, možnosti přestupu do 6. ročníku a o zápisu do 1. tříd atd. 

V květnu 2018 jsme na školním webu zveřejnili nově v souladu s evropskou legislativou 

informace o ochraně osobních údajů (GDPR). Uvádíme též informace o projektech 

a grantech, o které žádáme nebo se do nich zapojujeme. 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 spolupráce mezi zřizovatelem a školami, organizace školního roku, 

strategického plánování MAP, financování, hospodaření a obecního rozpočtu. S dalšími 

pracovníky 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 2018/2019 jsme 

zorganizovali Den otevřených dveří 

(v listopadu 2018). 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. Ze strany rodičů jsme zaznamenali 

extrémně velký zájem o přestup do 

budoucího 6. ročníku naší školy.   

 

 

 

 

 

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 podruhé předškoláky jenom ze tří 

spádově nejbližších mateřských škol (MŠ Šikulka, MŠ Večerníček, MŠ Vlasákova), nikoliv 

z osmi mateřských škol, jak tomu bylo po mnoho let předtím. Důvodem byla organizační 

a časová náročnost a především skutečnost, že rodiče nespádových dětí po jejich návštěvě 

u nás argumentovali, proč je do ZŠ Kuncova zveme, když je stejně nemůžeme přijmout.  Pro 
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předškolní děti jsme zajistili prohlídku školy a kulturní program – divadelní představení 

Šípková Růženka, které si připravili pod vedením paní zástupkyně Faltejskové žáci a žákyně 

z dramatického kroužku. Představení vyvolávalo nadšení nejen dětí, ale i učitelek 

z mateřských škol. Všechny děti od nás odcházely s drobnými dárky. Celkem nás navštívilo 

více než 90 dětí. 

  

Pro DDM Praha 5 jsme dne 9.4.2019 

zajistili organizaci obvodního kola 

matematické olympiády pro žáky 6., 7. 

a 8. ročníku základních škol a 

odpovídajících tříd víceletých 

gymnázií z Prahy 5 a Prahy 13. Do 

soutěže se zapojilo více než 200 

přihlášených účastníků, úspěšných 

řešitelů školních kol. 

  

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 2019/2020. 

  

Vedení školy spolupracovalo se svazem juda, s basketbalovou akademií Sparta Praha i se 

Školním sportovním klubem SK Bivoj na náboru žáků do sportovních skupin 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.  

  

S našimi žáky, kteří chodí do badmintonových kroužků, navštěvujeme minimálně 1x ročně 

bezplatně díky vstřícnosti pana Jiřího Vtípila sportovní halu JEREMI, kde může cca 20 žáků 

čtyři hodiny hrát badminton a užívat si kvalitní zázemí pro tuto oblíbenou hru, kterou hala 

poskytuje. 

  

Kromě spolupráce s vedením organizací sídlících v budově naší školy (OPPP 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, která u nás vyučuje na základě smlouvy o pronájmu 

většinu hudebních oborů  v odpoledních a večerních hodinách. 

  

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. 

Při projednávání změn a realizaci Výzvy č. 20 Praha – pól růstu jsme spolupracovali s firmou 

ITveSkole a firmou Jiří Kliner – Wood Partner, která se stala hlavním dodavatelem 
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a realizátorem projektu (rekonstrukce učebny dílen, rekonstrukce učebny zeměpisu, výstavba 

venkovní dřevěné učebny). 

 

Dostavbu nové školní jídelny i rekonstrukci prostor před školou zajišťovala firma Z&D Stavební 

společnost. 

 

Při nákupu a instalaci nových interaktivních tabulí tradičně spolupracujeme s firmou Profimedia 

s.r.o. 

 

Žákovské lavice a židle nakupujeme u firmy Santal Třeboň. 

 

Truhlářské práce a výrobu nábytku na míru objednáváme u firmy Jiří Kliner – Wood Partner. 

 

Vzhledem k velkému počtu počítačů, tabletů, notebooků, interaktivních tabulí, dataprojektorů 

a nutnosti zajištění bezproblémového chodu počítačové sítě a připojení k internetu v naší škole 

bylo nutné uzavřít smlouvu o průběžné údržbě a servisu veškerých IT technologií. Odbornou 

firmou, která tyto práce zajišťuje, se stala od září 2018 firma AquaHealth s.r.o. 

 

Mezinárodní karty ISIC a ITIC pro elektronickou evidenci příchodu a odchodu žáků a učitelů do 

školy a ze školy i objednávkový systém ve školní jídelně jsme zajistili prostřednictvím firmy GTS 

Alive s.r.o. 

 

 

  

17. Mimoškolní aktivity, prezentace žáků a školy na veřejnosti, úspěchy 

žáků v soutěžích 

    
Ve  školním  roce  2018/2019  dosáhli žáci i žákyně naší školy mimořádně vysokého  počtu  

výborných  umístění a ocenění, a to ve vědomostních, uměleckých i sportovních soutěžích 

a olympiádách. 

 

Z obvodních kol celkem 17 x (5 x ve vědomostní, 3 x v umělecké a 9 x ve sportovní soutěži) 

postoupili do krajských kol, ve kterých se také dokázali prosadit. 

 

Největší úspěch v krajském kole vědomostní olympiády 

zaznamenala žákyně 9. ročníku Adéla Kopáčová, která 

obsadila v anglickém jazyce 3. místo v kategorii II.A 

v Praze. Za svůj výkon byla oceněna vedením 

Magistrátu hlavního města Prahy na slavnostním 

přijetí vítězů krajských kol v Brožíkově síni 

Staroměstské radnice. Solidní 5. místo ve stejné 

kategorii v KK olympiády v německém jazyce obsadil 

žák 9. ročníku Henrich Gerken. Úspěšným řešitelem 

v krajském kole matematické olympiády v kategorii Z9 

se stal Jaroslav Matouš a v KK dějepisné olympiády nás 

reprezentovali v kategorii 8. – 9. ročníku dokonce dva 

žáci naší školy, a to Jan Kratochvíl z 8. a Daniel Barták 

z 9. ročníku.    

V obvodních kolech vědomostních soutěží a olympiád 
získali naši žáci a žákyně sedm 1. míst, a to v OK 

matematické olympiády v kategorii Z5 (2 žáci) a Z9, 



49 

 

v obvodním kole Pythagoriády v 7. ročníku, v obvodním kole zeměpisné olympiády 

v kategorii 6. tříd, v obvodním kole olympiády v anglickém jazyce v kategorii 9. tříd 

a v obvodním kole olympiády v německém jazyce v kategorii 9. tříd. 
 

Za zmínku ale stojí i řada dalších předních umístění našich žáků a žákyň ve 

vědomostních olympiádách: dvě 2. místa žáků 7. ročníku v OK matematické olympiády, 2. 
místo žáka 7. ročníku v zeměpisné olympiádě a 3. místo žákyně 7. ročníku v OK olympiády 

v německém jazyce.   

 

Nejvýraznějším sportovním úspěchem ZŠ Kuncova ve školním roce 2018/2019 byla dvojitá 

účast jejích žáků i žákyň 6. - 7. tříd v národním finále v házené, kam oba výběry postoupily 

z 1. místa v Praze. Oba týmy obsadily v RF shodně 6. místo z deseti respektive devíti 

družstev. 

 

Kromě házené (2 x 1. místo) se v krajském kole prosadil i výběr chlapců 8. – 9. ročníku 

v basketbalu, když obsadil v Praze 2. místo, stejně jako trojice žáků 8. - 9. ročníku 

v nohejbalu.  

 

Do KK postoupil v nohejbalu i výběr chlapců 6. - 7. ročníku, výběr chlapců 4. - 5. tříd ve 

vybíjené, výběr chlapců 8. - 9. ročníku v atletice, výběr chlapců 6. - 7. ročníku v přespolním 

běhu a výběr chlapců 8. - 9. ročníku v malé kopané. 

 

Vítězství v obvodních kolech ve vybíjené (2x), v malé kopané (2x), v nohejbalu (2x), v atletice 

(2x) v přespolním běhu, v basketbalu, v přehazované a ve stolním tenisu a řada 2. a 3. míst ve 

stejných i dalších sportovních disciplínách (basketbal, přehazovaná, volejbal, fotbal, stolní 

tenis, atletika, přespolní běh) přinesla našim sportovcům z obvodních i krajských kol tolik 

bodů, že nakonec žáci a žákyně I. stupně skončili na Praze 13 na pěkném 3. místě a žáci 

a žákyně II. stupně naší školy vybojovali po několikáté za sebou celkové 1. místo na obvodě 

Prahy 13 v těžké konkurenci jiných základních škol i studentů gymnázií.  

 

Vzhledem k úspěchům a bodované účasti v krajských kolech a dvojnásobné účasti a dobrému 

umístění na mistrovství ČR v házené byla ZŠ Kuncova Magistrátem hlavního města Prahy 

vyhlášena v Brožíkově síni Staroměstské radnice 2. nejlepší sportovní školou v Praze ve 

školním roce 2018/2019, což je nejlepší umístění ZŠ Kuncova v Praze za 36 let její existence. 

 

Výborně si vedli naši žáci i v uměleckých soutěžích. V obvodním kole pěvecké soutěže 

Butovický zvoneček získali čtyři 1., tři 2. a čtyři 3. místa. Celou soutěž naši mladí zpěváci 

a zpěvačky letos opět vyhráli a skončili stejně jako v předchozím roce na celkovém 1. 

místě mezi školami na obvodu Prahy 13. 

 

Z obvodního kola recitační soutěže Pražské poetické setkání postoupili do krajského 

kola tři žáci naší školy. Žákyně I. stupně Nadia Sedláčková získala za svůj umělecký výkon 

v KK ocenění poroty, čímž naše škola potvrdila svoji silnou tradici i v této umělecké 

disciplíně. 

 

Tradičně velmi dobře si vedou žáci II. stupně naší školy v obvodním kole literární soutěže 

Staň se spisovatelem. Z desítek literárních příspěvků vybírá porota z Městské knihovny 

Praha nejlepší práce ze všech škol Prahy 13 a nechává je otisknout ve sborníku. Každým 

rokem patří naši žáci mezi nejúspěšnější mladé autory, protože je do sborníku od nich 

zařazováno více prací (průměrně pět až šest) než z jiných škol. Hezkou tradicí je večer 
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autorského čtení a slavnostního vyhodnocení v obřadní síni radnice Prahy 13, která je 

organizátorem soutěže. 

 

 

 

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA (obvodní kolo) 

1. místo Z9 Jaroslav Matouš - postup do krajského kola 

1. místo Z5 Klim Tychshenko 

1. místo Z5 Kir Voronin 

2. místo Z7 Martin Hradil 

2. místo Z7 Maxim Steblyanko 

4. místo Z6 Martin Kratochvíl – úspěšný řešitel 

5. místo Z6 Josef Lukeš - úspěšný řešitel 

5. místo Z9 Kristýna Linhová - úspěšný řešitel 

6. místo Z6 Vojtěch Karel Schula - úspěšný řešitel 

7. místo Z7 Dominik Šebor - úspěšný řešitel 

8. místo Z5 Vít Bukovjan - úspěšný řešitel 

8. místo Z6 Jana Bezděkovská - úspěšný řešitel 

9. místo Z7 Radim Tříletý - úspěšný řešitel 

10. místo Z7 Jakub Lomička - úspěšný řešitel 

14. místo Z5 Kristýna Baťová - úspěšný řešitel 

15. místo Z7 Saveliy Uzhentsev - úspěšný řešitel 

19. místo Z5 Jáchym Hodboď - úspěšný řešitel 

23. místo Z5 Tomáš Kůna - úspěšný řešitel 

 

PYTHAGORIÁDA (obvodní kolo) 

1. místo 7. roč. Martin Hradil 

4. místo 6. roč. Martin Kratochvíl - úspěšný řešitel 

4. místo 6. roč. Anna Melcherová - úspěšný řešitel 

9. místo 7. roč. Radim Tříletý - úspěšný řešitel 

9. místo 7. roč. Vojtěch Kadlec - úspěšný řešitel 

18. místo 5. roč. Kim Voronin - úspěšný řešitel 

18. místo 5. roč. František Drbohlav - úspěšný řešitel 

28. místo 5. roč. Vít Bukovjan - úspěšný řešitel 

 

KRAJSKÉ KOLO olympiády v anglickém jazyce 

3. místo II.A  Adéla Kopáčová 

 

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE (obvodní kolo) 

1. místo II.A  Adéla Kopáčová - postup do krajského kola 

 

KRAJSKÉ KOLO olympiády v německém jazyce 

5. místo II.A Henrich Gerken 
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OLYMPIÁDA v NĚMECKÉM JAZYCE (obvodní kolo) 

1. místo II.A Henrich Gerken - postup do krajského kola 

3. místo II.A Sára Marčić 

 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA (obvodní kolo) 

1. místo Kat. A Martin Kratochvíl 

2. místo Kat. B Saveliy Uzhentsev 

3. místo Kat. C Jan Kratochvíl 

 
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA (obvodní kolo) 

2. místo 8. - 9. roč. Jan Kratochvíl - postup do krajského kola 

3. místo 8. - 9. roč. Daniel Barták - postup do krajského kola 

6. místo 8. - 9. roč. Tomáš Rein - úspěšný řešitel 

 

NĚMČINA MĚ BAVÍ 

3. místo A2 Miroslav Andrš, Natálie Čechová, Henrich Gerken, Vojtěch Stiess 

 

BUTOVICKÝ ZVONEČEK (obvodní kolo pěvecké soutěže) 

1. místo 1. roč. Nikola Pecháčková 

1. místo 2. roč. Nikoleta Frantsukh 

1. místo 5. roč. Eliška Vondrová +  Karolína Frantsukh (duo) 

1. místo 9. roč. Natálie Čechová 

2. místo 3. roč. Nadia Sedláčková 

2. místo 8. roč. Magdalena Kožnarová 

2. místo 9. roč. Michaela Pecháčková 

3. místo 5. roč. Eliška Vondrová 

3. místo 6. roč. Lucie Batelková 

3. místo 7. roč. Terezie Čechová 

3. místo 7. roč. Jan Forejt 

 

KRAJSKÉ KOLO Pražského poetického setkání 

Ocenění poroty 

 

I. kat . Nadia Sedláčková 

PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ (obvodní kolo) 

Postup do KK I. kat. Nadia Sedláčková 

Postup do KK II. kat. Lidya Sedláčková 

Postup do KK IV. kat. Lukáš Bulín 

Ocenění poroty II. kat. Kateřina Mináriková 

Ocenění poroty III. kat. Adélka Šimůnková 

Ocenění poroty 

 

IV. kat. Jan Síkora 

STAŇ SE SPISOVATELEM (obvodní kolo literární soutěže) 

Úspěšní autoři Ayan Ashumová, Marija Mašović, Tomáš Svoboda, Dora 

Škarvadová, Martin Zima (absolvent) 
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BASKETBAL (krajské kolo) 

2. místo 8. - 9. roč. Petr Dvořák, Jakub Kremlička, Filip Laštovka, Tagir Makhmudov, 

Adam Mochan, Martin Nájemník, Jakub Semrád, Matěj Urbanec, 

Vojtěch Zdrubecký, Matěj Žejdl 

 

BASKETBAL (obvodní kolo) 

1. místo 8. - 9. roč. 
Petr Dvořák, Jakub Kremlička, Filip Laštovka, Tagir Makhmudov, 

Adam Mochan, Martin Nájemník, Jakub Semrád, Matěj Urbanec, 

Vojtěch Zdrubecký, Matěj Žejdl - postup do krajského kola 

3. místo 8. - 9. roč. Lucie Bartecká, Nikola Blaščáková, Nikola Motlová, Sofia Salačová, 

Martina Šalkovičová, Veronika Vojtíková, Tereza Zajíčková, Eliška 

Žejdlová 

 

KRAJSKÉ KOLO v nohejbalu 

2. místo 6. - 7. roč. Tomáš Ret, Josef Šindelka, Filip Zdrubecký 

 

NOHEJBAL (obvodní kolo) 

1. místo 6. - 7. roč. Damir Mujagic, Tomáš Ret, Filip Zdrubecký  - postup do krajského 

kola 

   

NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ - házená (republikové finále) 

6. místo 6. - 7. roč. Nikki Blaščáková, Sofie El Bourahi, Julie Folprechtová, Marija 

Ivanković, Eliška Janoušková, Barbora Lounová, Nikola Motlová, 

Petronela Zoe Potužníková, Martina Šalkovičová, Adéla Šimůnková 

6. místo 6. - 7. roč. David Ivaškovič, David Jirava, Vojtěch Kadlec, Vojtěch Kaftan, 

Marek Lanzendorf, Tomas Darren McMenamin, Jan Schmid, Matěj 

Suchánek, Radim Tříletý, Jaroslav Vogel, Matěj Weinzettel 

 

NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ – házená (krajské kolo)  

1. místo 6. - 7. roč. David Jirava, Vojtěch Kadlec, Vojtěch Kaftan, Karel Kříž,  Marek 

Lanzendorf, Matěj Suchánek, Jan Schmid, Jaroslav Vogel, Matěj 

Weinzettel, Filip Zdrubecký Radim Tříletý  - postup 

do republikového finále 

1. místo 6. - 7. roč. Nikki Blaščáková, Alena Hanzová, Josefina Jiránková, Barbora 

Lounová, Zoe Petronela Potužníková, Kristýna Šeflová, Adéla 

Šimůnková, Lucie Tinklová  - postup do republikového finále 

ATLETIKA (Pohár rozhlasu) 

1. místo 6. - 7. roč. Michael Antušák, Patrik Hudák, Nikola Ivankovič, Jan Košťál, 

Jáchym Müller, Filip Ret, Tomáš Ret, Dominik Šebor 

v jednotlivých disciplínách štafeta 4x60 m 1. místo: Tomáš Ret, Filip Ret, Michael 

Antušák, Jan Košťál a 3. místo: Jáchym Müller, Dominik 

Šebor, Nikolas Ivankovič, Patrik Hudák; hod kriketovým 

míčkem 2. místo: Dominik Šebor a 3. místo: Michael Antušák; 

běh 1000 m 2. místo: Filip Ret a 3. místo Tomáš Ret; skok 

daleký 1. místo: Tomáš Ret; skok vysoký 1. místo: Tomáš Ret 
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1. místo 8. - 9. roč. Artur Hovorka, Tagir Makhmudov, Richard Nistor, Jakub 

Semrád, Eugen Šaloun, Josef Šindelka, Mirek Šimeček, Patrik 

Vodrážka  - postup do krajského kola 

v jednotlivých disciplínách běh 60 m 2. místo Josef Šindelka; štafeta 4x60 m 2. místo: Josef 

Šindelka, Richard Nistor, Patrik Vodrážka, Eugen Šaloun 

a 3. místo: Artur Hovorka, Tagir Makhmudov, Jakub Semrád, 

Mirek Šimeček; skok daleký 2. místo: Eugen Šaloun a 3. místo: 

Jakub Semrád; skok vysoký 1. - 3. místo: Eugen Šaloun 

a Patrik Vodrážka; vrh koulí 2. místo: Jakub Semrád 

3. místo 6. - 7. roč. Terezie Čechová, Julie Folprechtová,  Klára Kalivodová, Anna 

Krabsová, Lucie Linda Lantsogtová, Simona Niklfeldová, 

Lucie Salačová, Martina Šalkovičová, Nela Špinková 

v jednotlivých disciplínách štafeta 4x60 m 2. místo: Anna Krabsová, Martina Šalkovičová, 

Klára Kalivodová, Terezie Čechová; skok daleký 1. místo: 

Martina Šalkovičová; hod kriketovým míčkem 3. místo: Simona 

Niklfeldová 

  

VYBÍJENÁ (obvodní kolo) 

1. místo 4. - 5. roč. Vít Bukovjan,  František Drbohlav, Jakub Ivaškovič, Ondřej 

Ježek, Deniz Özcan, Martin Procházka, Jakub Šilhánek, Jakub 

Šostarič, Nio Tran, Klim Tychsenko, Pavel Vojtěch, Kir 

Voronin  - postup do krajského kola 

1. místo 6. - 7. roč. Lucie Batelková, Michaela Bukovská, Eliška Janáčková, Anna 

Krabsová, Lucie Linda Lantsoghtová, Barbora Lounová, 

Rozárie Popková, Petronela Zoe Potužníková, Anna 

Pucholtová, Adéla Šimůnková, Lucie Tinklová, Tereza 

Wassebauerová 

2. místo 6. - 7. roč. Dan Banari, Jan Boroň, Daniel Broulík, Jan Dvořák, Svatopluk 

Křístek, Filip Kysela, Jan Lukeš, David Mochan, David 

Nevšímal, Dominik Smělý, Tomáš Sýkora, Maksym 

Zhmachenko 

3. místo 4. - 5. roč. Adéla Černá, Anežka Divišová, Lenka Jiravová, Emma Kolev,  

Anežka Kožnarová, Natálie Kucynová, Tereza Lepšová,  

Kamila Neumarová, Tereza Němcová, Natálie Reinová,  Eva 

Šindelárová, Eliška Vítová 

VOLEJBAL (obvodní kolo) 

2. místo 8. - 9. roč. Jonáš Hlava, Jakub Kremlička, Martin Nájemník, Jakub 

Semrád, Vojtěch Zdrubecký, Matěj Žejdl 

PŘEHAZOVANÁ (obvodní kolo) 

1. místo 6. – 7. roč. Vít Bukovjan, Šimon Dopita,  Jáchym Hodboď, Jakub 

Ivaškovič, Attila Lasovsky, Deniz Özgan, Georgiy Sherstnev, 

Jakub Šostarič,  Tomáš Vlasák,  Pavel Vojtěch 

2. místo 6. – 7. roč. Alena Hamzová, Eliška Janoušková, Josefína Jiránková, Bára 

Lounová, Zoe Potužníková, Lucie Salačová, Martina 

Šalkovičová, Nela Špinková, Lucie Tinklová 
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STOLNÍ TENIS (obvodní kolo) 

1. místo 6. - 7. roč. Jiří Hampl, Filip Ret, Tomáš Ret, Michal Vavroušek 

3. místo 4. - 5. roč. Tomáš Kůna, Robin Vavroušek, Pavel Vojtěch 

 

MC DONALD´s CUP (okresní finále) 

2. místo kat. B Daniel Hellich, Filip Kolev, Jakub Kraic, Christian Ksandr, 

Roman Kulakov, Otto Kuchárik,  Jáchym Miňovský, Matyáš 

Plhal, Kim Sulán, Adam Tran, Dan Vik 

MALÁ KOPANÁ (obvodní kolo) 

1. místo 6. - 7. roč. Patrik Billy, Jiří Hampl, Damir Mujagić, Filip Ret, Tomáš Ret, 

Štěpán Slomkovskyi, Jan Valoušek  - postup do krajského kola 

1. místo 8. - 9. roč. Martin Jícha, Tomáš Jícha, Jakub Kremlička, Filip Laštovka, 

Ondřej Lepša, Martin Nájemník, Adam Rohovský, Josef 

Šindelka - postup do krajského kola 

PŘESPOLNÍ BĚH (obvodní kolo) 

1. místo 6. - 7. roč. Pavel Hrubec, Nikola Ivankovič, Filip Ret, Tomáš Ret, 

František Stárek - postup do krajského kola 

2. místo 8. - 9. roč. Martin Jícha, Filip Laštovka, Martin Nájemník, Adam 

Rohovský, Josef Šindelka 

3. místo 8. - 9. roč. Lucie Bartecká, Sofie El Bourahi, Barbora Rachová, Tereza 

Tinklová, Tereza Zajíčková 

 

 

ZŠ Kuncova opět získala na každé pololetí školního roku 2018/2019 od MŠMT grant na realizaci 

národního vzdělávacího projektu „Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí 

do škol“. Dotaci získalo ze všech 14 krajů České republiky 72 škol, v Praze jen 7 škol. Na období 

září – prosinec 2018 jsme obdrželi 122 500 Kč, ale nedočerpali jsme 5 376 Kč, které jsme museli 

vrátit. O tuto částku byl grant na období leden – červen 2019 zkrácen, takže jsme obdrželi 117 124 

korun, které jsme přečerpali o 629 Kč. Celkem jsme na školní rok obdrželi 239 624 Kč. 

Z přidělených peněz bylo možné žákům I. i II. stupně zajistit bezplatnou návštěvu desítek muzeí 

a památníků v celé České republice, dopravu (mimo Prahu) a dokonce i stravování.  Během roku se 

do projektu zapojilo 675 žáků 27 tříd naší školy. Nejvíce navštěvovanou památkou se stal zámek 

Bečov s relikviářem sv. Maura, který si prohlédli žáci 14 tříd, zámek Třeboň (6 tříd),  Národní 

muzeum v Praze (3 třídy), zámek Kynžvart (2 třídy) a Husitské muzeum v Táboře (2 třídy). 

Ze spokojených reakcí dětí, jejich rodičů, učitelů, ale i pracovníků muzeí bylo poznat, že je dotace 

MŠMT vítána jako přínosná a obohacující.  Ukázalo se, že zážitková pedagogika má pozitivní vliv 

na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách, rozvíjí sociální 

inteligenci žáků i pocit vlastenectví. Pracovníci muzeí několikrát uznale ocenili a vyzdvihli slušné 

a bezproblémové vystupování našich žáků na veřejnosti a jejich zájem o českou historii. 

 

Hezkou tradicí se v Centrálním parku Prahy 13 stalo každoroční Rozloučení se školním rokem, což 

je série kulturních vystoupení žáků ze základních škol na konci školního roku. V loňském roce se 

aktivně zapojili i žáci několika tříd naší školy. 
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18. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech, 

mezinárodní spolupráce 
 

Ve školním roce 2017/2018 škola nepodala žádnou žádost o grant z ESF na realizaci 

rozvojového programu a nezapojila se do žádného mezinárodního projektu. 

        

19. Polytechnická výchova  
 

Podmínky pro výuku pracovních činností se v roce 2018/2019 zásadně změnily. Na počátku 

školního roku byla otevřena druhá učebna výtvarné výchovy, která byla v červnu 2019 

vybavena novými pracovními stoly a dalším nábytkem. V říjnu 2019 byla dokončena celková 

rekonstrukce školní dílny, která je moderně vybavenou učebnou poskytující zázemí pro práci 

s různými materiály i stavebnicemi. 

 

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. 

  

Proto ředitel školy uvítal a dne 29.3.2017 elektronicky podal žádost o finanční prostředky ve 

výši 2 500 000, - Kč na realizaci projektu Praha – pól růstu Výzva č. 20, jejímž záměrem 

bylo 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 počítačové učebny I.) a na výstavbu venkovní dřevěné učebny. Kladnému 

vyřízení naší žádosti po celý školní rok 2017/2018 (stejně jako u dalších škol našeho obvodu) 

bránila absence zmínky o konektivitě škol Prahy 13 v jejím strategickém plánu MAP 

a nesoulad požadavku nákupu ICT s cílem Výzvy č. 20, kterým je podpora výhradně 

polytechnického vyučování. Proto jsme tuto část žádosti v létě 2018 vyřadili a žádost jsme 

podepsali znovu. Teprve po dalších úpravách a změnách v projektu ve spolupráci s firmou 

ITveSkole jsme na podzim 2018 obdrželi informaci, že škola obdržela na realizaci výzvy 

1 978 000, - Kč, a to na rekonstrukci učebny zeměpisu, rekonstrukci školní dílny a výstavbu 

venkovní dřevěné učebny. Po více než půl roku trvajících přípravách na výběrová řízení 

všech žadatelů z Prahy 13 najednou, která zajistila advokátní kancelář, jsme v létě 2019 

přistoupili k realizaci.  

 

Realizátorem se stala firma Jiří Kliner – Wood Partner, které se podařilo do konce 

prázdnin zrekonstruovat učebnu zeměpisu a do poloviny října 2019 zajistit kompletní 

rekonstrukci učebny dílen.  

 

Dílna se nachází v 1. patře pravé části pavilonu C v zadní části budovy školy. V učebně byla 

v létě 2019 provedena výměna světel, podlahové krytiny, výmalba, nové rozvody elektro 

a výměna pracovních desek u stolů, které byly vypískovány a znovu nabarveny. Žáci mají 

k dispozici univerzální učebnu s osmnácti pracovními místy (stoly). Každý stůl je opatřen 

svěrákem. K dispozici je 18 sad nářadí v úložných plastových boxech (kleště, pilky, rašple, 

pilníky, hoblík, akuvrtačka aj.) a 18 stavebnic Merkur. Nářadí a stavebnice jsou uloženy ve 
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velké regálové stěně. Na protější straně jsou 

dvě velké nástěnky. Vyučující pracovních 

činností má velký pracovní stůl se 

svěrákem, katedru, počítač, dataprojektor, 

interaktivní tabuli, přípravnu a sklad 

nářadí.   

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 čtvrtým rokem zajišťovali výtvarně - řemeslný kroužek a dva 

počítačové kroužky. Pokračoval také kroužek deskových her GO pro žáky I. i II. stupně 

a kroužek zábavné logiky. 

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme po 

příchodu druhé aprobované učitelky 

výtvarné výchovy otevřeli učebnu výtvarné 

výchovy II ve 2. patře pavilonu B3 

a zároveň i výtvarný kroužek pro žáky 

a žákyně II. stupně. V učebně výtvarné 

výchovy II jsme koncem školního roku 

provedli výměnu starých lavic, které jsme 

nahradili 30 na míru zhotovenými 

žákovskými pracovními stoly 

s nastavitelnou pracovní deskou 

a odkládacími plochami. Do učebny byly 

pořízeny i regálové sestavy na uložení 

výtvarného materiálu, které jsme rozmístili po obvodu třídy, a na míru vyrobené velké 

nástěnky na zadní stěnu učebny na prezentaci zdařilých výtvarných prací žáků. Investice do 

učebny dosáhla s nákupem drátěných sušáků na výkresy a dodatečným olištováním spodních 

hran stolů bukovými zarážkami (v říjnu 2019) výše téměř 300 tisíc korun.  

 

Zajištění polytechnické výuky je finančně velmi náročné (nákup nářadí a nástrojů 

a odpovídajícího materiálu), ale pracovní činnosti mají ve školním vzdělávacím programu 

svoje místo, protože manuální zručnost žáků je velmi nízká a je třeba usilovat o její zlepšení 

i motivovat žáky k zájmu o řemesla a učební obory. 
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20. 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 
 

Stát 
počet žáků k 

30.6.2018 

počet žáků 

k 30.9.2018* 

počet žáků 

k 30.6.2019 

a) ze států EU celkem: 14 12 13 

v tom:    

Bulharsko 1 0 0 

Německo 1 1 1 

Slovenská republika 8 8 9 

Chorvatsko 1 0 0 

Rakousko 1 1 1 

Rumunsko 2 2 2 

b) z ostatních států celkem 43 46 52 

v tom:    

Ázerbájdžánská republika 2 3 3 

Bělorusko 2 3 3 

Mali 1 1 1 

Moldavská republika 1 1 1 

Republika Kazachstán 5 4 5 

Ruská federace 17 17 19 

Republika Srbsko 3 3 3 

Ukrajina 9 10 13 

Vietnamská socialistická republika 3 4 4 

Celkem a) + b) 57 58 65 

         * dle statistických zahajovacích výkazů 

 

21. 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 5 

Nedostatečná znalost ČJ 34 

Znalost ČJ s potřebou doučování 56 

Stav ke 28.6.2019 
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22. Multikulturní výchova 

 

Díky dotaci z Výzvy č. 21 jsme v létě 2018 

vybudovali za 169 990 Kč v pavilonu A 

v prostoru školní družiny z jedné menší 

učebny multikulturní místnost, která je 

určena pro besedy a setkání s žáky – cizinci. 

Těch jsme na počátku školního roku 

2018/2019 evidovali bezmála 70. 

Multikulturní učebna slouží nejen 

k bezplatné výuce češtiny žáků – cizinců, ale  

i k výuce (doučování) malých skupinek 3 – 4 

žáků dle OP VVV (Šablony). Místnost je 

vybavena dotykovým LCD panelem na 

multifunkčním stojanu, počítačem Dell, 4 

tablety, 4 výukovými stavebnicemi iTriangle, nabíjecím boxem iZákladna pro 15 tabletů, 4 

laminovanými stoly, 4 židlemi, 1 skříní s dvířky, 1 otevřenou skříní a 1 dětským kobercem 

Ostrov. 

 

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. 

 

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. 

  

 

23. 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 vyučujícími 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.  
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Na I. stupni probíhá na podzim sběr kaštanů a žaludů.  

 

 

Žákovský parlament zorganizoval během školního roku 1x sběr papíru, za který jsme 

obdrželi 1863,- 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 v průběhu roku všechny třídy od 2. do 5. ročníku k návštěvě odborných 

přednášek v ZOO v Praze - Tróji. 

 

Součástí realizace projektu MŠMT Výzva č. 20 Praha – pól růstu, jejímž záměrem je posílit 

polytechnické vyučování, byla v naší škole nejen rekonstrukce učebny dílen a rekonstrukce 

učebny zeměpisu, ale i výstavba venkovní dřevěné učebny. Zatímco učebna zeměpisu byla 

zrekonstruována a připravena k výuce počátkem září 2019 a učebna dílen 9. října, 

k realizaci výstavby venkovní učebny dojde až na podzim 2019. Jedná se o zastřešený skelet 

srubu bez dveří a oken s dřevěnou tabulí a vzorkovníkem dřev. Na učebnu bude navazovat 

úložný box, ve kterém budou uloženy židle k použití popř. nářadí k pěstitelským pracím.  

 

Z iniciativy ředitele školy po dohodě s novou vyučující I. stupně byl žákům 4. – 6. tříd 

nabídnut na počátku školního roku 2019/2020 nepovinný předmět Ekologická praktika. 

Hlavní náplní kroužku bude v zimních měsících péče o květiny uvnitř školy, sběr plastů do 

opatřených nádob a jejich vyvážení do venkovního kontejneru, přikrmování ptactva a jeho 

pozorování atd. Za příznivého počasí budou probíhat činnosti kroužku ve školním areálu 

a na školní zahradě. Plánované jsou i návštěvy Botanické zahrady v Praze – Troji, péče 

o zahradu, výroba a umístění ptačích budek, výsadba nových stromů, pozorování živočichů 

i péče o hmyz. Kroužek navštěvuje 16 žáků. 

 

Ředitel školy bude usilovat o získání grantu na realizaci projektu Přirozená zahrada, který 

bude vyhlašovat Ministerstvo pro místní rozvoj v únoru 2020. Na revitalizaci školní zahrady 

bude možné získat 100 – 500 tisíc korun.   

 

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. 
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24. Počet žáků s trvalým pobytem mimo území Prahy 13  
       

 k 1.9.2018 k 1.9.2019 
Z toho nově 

přijati 

 celkem celkem celkem 

Celkový počet žáků 249 241 39 

z toho: jiné MČ hl. m. Prahy celkem 92 83 9 

v tom: (Praha 1 –22) 43 36 4 

Praha 1 0 0  

Praha 3 2 0  

Praha 4 0 0  

Praha 5 22 21 2 

Praha 6 7 10 1 

Praha 7 1 0  

Praha 8 1 2 1 

Praha 9 1 1  

Praha 10 1 2  

Praha 12 1 0  

Praha 15 3 0  

Praha 17 4 0  

Praha - Řeporyje 20 25 2 

Praha - Slivenec 1 1 1 

Praha - Zličín 27 20 2 

Praha – Zbraslav 1 1  

Z toho: jiné kraje (obce) celkem 144 139 20 

Jihomoravský kraj: 1 1 0 

Brno 1 1  

Kraj Vysočina 1 1 0 

Jihlava 1 1  

Středočeský kraj: 142 137 20 

Beroun 0 1  

Braškov 1 1  

Březová – Oleško 1 0  

Bubovice 0 1 1 

Buštěhrad 1 1  

Cvrčkovice 1 0  
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Dobříč 1 1  

Drahelčice 2 2  

Hostivice 24 26 3 

Hostouň 1 2  

Choteč 0 0  

Chrášťany 5 2 1 

Chýně 13 10  

Chrustenice 1 2 2 

Chýnice 2 0  

Jinočany 18 19 5 

Kralupy nad Vltavou 0 0  

Králův Dvůr 1 0  

Lány 1 1  

Lhota 1 0  

Lichoceves 2 2  

Líšnice 3 3  

Loděnice 2 1  

Loučná nad Desnou 0 1 1 

Malé Kyšice 1 1  

Mořina 1 0  

Nové Strašecí 0 1  

Nový Knín 1 0  

Nučice u Rudné 8 8  

Ořech 8 9 1 

Ptice 5 4  

Roztoky u Prahy 0 1 1 

Rudná u Prahy 11 11 1 

Skuhrov 1 0  

Stochov 0 1  

Svárov 1 1  

Tachlovice 8 7  

Tlustice 1 0  

Třebestovice 1 1  

Třebotov 1 1  

Úhonice 4 3  
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Vráž 0 1 1 

Vysoký Újezd 6 7 2 

Zbuzany 3 4 1 

Z toho: cizinci s přechodným pobytem 13 19 10 

Ázerbájdžánská republika 2 1  

Běloruská republika 1 2 1 

Republika Kazachstán 2 0  

Rumunsko 1 1  

Moldavská republika 1 0  

Ruská federace 3 5 2 

Polská republika 0 2 2 

Ukrajina 3 8 5 

 

 

* Středočeský (u tohoto kraje uvést jmenovitě i název obce), Jihočeský, 

Jihomoravský, Karlovarský, Vysočina, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, 

Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Ústecký, Zlínský 

          (v komentáři uvést důvody přijetí žáků s trvalým bydlištěm mimo území zřizovatele) 

  

 

25. Inspekční a kontrolní činnost provedená v daném školním roce ČŠI, 

zřizovatelem, případně dalšími kontrolními orgány a její výsledky 
       

Ve školním roce 2018/2019 byla ve škole provedena celkem 4 inspekční nebo kontrolní 

šetření. 

 

Dne 18.10.2018 byla v ZŠ Kuncova zahájena inspekční činnost pracovníků ČŠI. Předmětem 

inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

poskytovaného základní školou podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) školského zákona a kontrola 

dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních 

předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle § 

174 odst. 2 písm. d) školského zákona. Inspekční činnost byla ukončena 23.10.2018. Ředitel 

školy obdržel inspekční zprávu Čj. ČŠIA-2910/18-A dne 5.12.2018 s těmito závěry: 

 

Vývoj školy 
- výrazné zvýšení počtu žáků, tříd a pedagogů (od poslední školní inspekce v roce 2011) 

 

- zlepšení materiálních a bezpečnostních podmínek - nový sportovní areál a školní jídelna, 

postupná rekonstrukce pavilonů 

 

Silné stránky 

- široká nabídka volitelných předmětů a cizích jazyků 

 

- dodržování jasně nastavených pravidel pro konstruktivní komunikaci všech účastníků 

vzdělávání 
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- promyšlenost výuky na I. stupni, využívání kooperace, poskytování zpětné vazby žákům 

 

- cílená a účinná podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučování 

a konzultací 

 

- podpora nadaných žáků v jejich přípravě na soutěže a olympiády, v nichž úspěšně 

reprezentují školu v obvodních i krajských kolech 

 

Slabé stránky a příležitosti ke zlepšení 

- nesystematická kontrolní a hodnotící činnost na druhém stupni neposkytuje pedagogům 

dostatečnou zpětnou vazbu a neumožňuje plánování metodické podpory učitelům, což se 

projevuje v rozdílné kvalitě výuky 

 

- nižší míra diferenciace výukových postupů ve vztahu k žákům s vyššími studijními 

předpoklady a rychlejším tempem práce na druhém stupni 

 

- nízká míra kooperace a využívání metod aktivizujících žáky na druhém stupni 

 

- ojedinělé využívání sebehodnocení a vrstevnického hodnocení na druhém stupni 

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

- nastavit systém efektivního řízení pedagogického procesu na druhém stupni, který by 

zvyšoval kvalitu poskytovaného vzdělávání 

 

- účelně zapojovat žáky do výukového procesu s důsledným využíváním strategií 

deklarovaných v ŠVP (např. objevování, výukové metody aktivizující žáky, kooperace) 

zejména na druhém stupni 

 

- využívat formativní hodnocení, sebehodnocení a vrstevnické hodnocení, případně 

individuální hodnocení učebního pokroku žáků.  

  

Vedle inspekční zprávy byl ČŠI řediteli školy předán dne 5.12.2018 i Protokol o kontrole. Ve 

škole, ve školní družině a ve školní jídelně bylo kontrolováno šest oblastí: 

1. vydání školního vzdělávacího programu 

2. dodržování vydání školního řádu 

3. dodržování rozhodování ředitele školy o přestupu žáka základní školy 

4. poskytování školských služeb podle zápisu do školského rejstříku a vedení hospodářské 

dokumentace 

5. stanovení podmínek pro poskytování školního stravování a jejich dodržování 

6. plnění odpovědnosti kontrolované osoby za poskytované stravovací služby 

 

Kromě bodu 3 nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 

 

ČŠI bylo zjištěno v bodu 3 kontrolní činnosti, že v jednom případě “Ředitel rozhodl v rozporu 

k základnímu právu každého na vzdělávání, neboť ředitel školy není oprávněn žádost 

zákonných zástupců o přestup žáka odmítnout, pokud není naplněna kapacita základní školy”. 

Proto je v závěru Protokolu o kontrole uvedeno: Návrhy na zlepšení stavu školy: Dodržovat 

platnou legislativu při rozhodování o přestupech žáků. 
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Inspekční zpráva i Protokol o kontrole jsou zveřejněné a dostupné na webových stránkách 

školy a u ředitele školy. 

 

 

Dne 6.12.2018 byla provedena kontrola školní jídelny pracovnicí Hygienické stanice 

Hlavního města Prahy. Z protokolu o kontrole Č.j.: HSHMP 67262/2018 vydaného dne 

12.12.2018 vyplývá, že ve sledovaných ukazatelích nebyly v době kontroly zjištěny žádné 

nedostatky. 

 

 

Ve dnech 13. – 17.5.2019 proběhla ve škole finanční namátková kontrola hospodaření, 

kterou zajišťovaly pracovnice odboru kontroly ÚMČ Praha 13. Ze závěru protokolu P13 -

27776/2019 o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření, periodické finanční 

namátkové kontroly hospodaření za 4. Q. roku 2017 a za 4. Q. roku 2018 a finanční 

namátkové kontroly hospodaření za leden roku 2019 vyplývá, že účetní evidence základní 

školy je pečlivě vedena, ale i nadále je třeba věnovat pozornost zákonu č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví. 

 

 

Dne 13.6.2019 bylo ve škole provedeno šetření stížnosti rodiče pracovníky České školní 

inspekce. ČŠI šetřila stížnost na změnu pravidel při přestupu žáků z jiných základních škol do 

6. ročníku ZŠ Kuncova, kdy byly nejdříve upřednostňovány žádosti rodičů dětí s lepším 

prospěchem a s bydlištěm na Praze 13, ale nakonec ředitel školy tato diskriminační pravidla 

zrušil a došlo z důvodu velkého počtu uchazečů k losování. I když byla zjednána náprava, ČŠI 

shledala stížnost jako důvodnou. 

Pozn.: Z pozdějšího rozhovoru „stěžovatele“ s ředitelem školy vyplynulo, že si ČŠI 

nestěžoval, ale pouze zaslal mailem dotaz, jak je možné, že v naší škole byla diskriminační 

pravidla pro přestup zrušena a nahrazena losováním, kdežto na jiné škole na Praze 5, kam 

také poslal žádost o přestup dcery, jsou nadále upřednostňováni uchazeči s lepším 

prospěchem. Zvláštní je, že v této škole pracovnice ČŠI vytkly panu řediteli pouze to, že své 

rozhodnutí o nevyhovění žádosti o přestup zaslal žadateli mailem, což není v souladu se 

zákonem o správním řízení. 

 

 

 

26. Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost 
 

Škola každoročně vykazuje ziskovou hospodářkou činnost. Základem hospodářské činnosti 

jsou pronájmy učeben a tělocvičen pro potřeby výuky soukromého gymnázia (celý pavilon 

B2), FZUŠ Stodůlky v odpoledních a večerních hodinách především v pavilonu B3 a OPPP 

pro Prahu 5 a Prahu 13 v 1. patře pavilonu C a v dalších prostorách školy. V odpoledních 

a večerních hodinách jsou též maximálně využívány všechny tři tělocvičny a další učebny na 

jazykové, výtvarné, hudební a jiné kroužky v rámci mimoškolní činnosti. 

 

Díky hospodářské činnosti škola každoročně doplňuje investiční fond, rezervní fond a fond 

odměn. 

 

Rozbor hospodaření viz příloha Rozbor hospodaření. 
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27. Závěr 
 

Vlastní hodnocení činnosti školy ve školním roce 2018/2019 (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 

 

- zajistili jsme ve spolupráci s rodiči testy SCIO pro žáky tří tříd 9. ročníku, kdy byly 

prověřeny jejich vědomosti v českém jazyce, matematice a obecné studijní předpoklady. 

Ve všech testovaných oblastech byly výsledky našich žáků nadprůměrné  
 

- žáci 5. a 9. ročníku naší školy dosáhli dle Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání 

výborných výsledků z českého jazyka i z matematiky u jarních jednotných přijímacích 

zkoušek. Všechny výsledky našich uchazečů o studium na středních školách byly výrazně 

nad celostátním průměrem, u žáků 7. ročníku lehce nad průměrem  
 

- připravili jsme žáky na olympiády a soutěže (vědomostní, umělecké, sportovní) tak, že 

dosáhli tradičně výborných nebo velmi dobrých výsledků v matematice, v zeměpisu, 

v dějepisu, v anglickém a v německém jazyce, ve zpěvu, v recitaci, v tvůrčím psaní, ale i ve 

sportovních soutěžích (házená, basketbal, fotbal, nohejbal, vybíjená, přehazovaná, stolní 

tenis, florbal, atletika, přespolní běh, volejbal, judo aj.) 

 

- z přehledu vítězů obvodních kol vědomostních soutěží, který jsme obdrželi od DDM Praha 

5, jež je jejich organizátorem, vyplývá, že ZŠ Kuncova měla ve školním roce 2018/2019 

celkem 14 vítězů (úspěšných řešitelů na 1., 2. nebo 3. místě), což byl nejvyšší počet ze všech 

základních škol na Praze 13 i na Praze 5 

 

- nejvýraznějším úspěchem v krajském kole vědomostní soutěže bylo 3. místo žákyně 9. 

ročníku v olympiádě z anglického jazyka a 5. místo žáka 9. ročníku v olympiádě 

z německého jazyka 

 

- žáci a žákyně II. stupně obsadili ve sportovních soutěžích celkové 1. místo na obvodu 

Prahy 13 v konkurenci všech základních škol i gymnázií a žáci I. stupně skončili na 3. místě 

na obvodě. I ve školním roce 2018/2019 se ZŠ Kuncova stala nejúspěšnější sportovní školou 

na Praze 13 a obhájila potřetí za sebou prvenství na obvodu 

 

- nejvýraznějším sportovním úspěchem v loňském školním roce bylo vítězství výběru 

chlapců i výběru dívek 6. – 7. tříd naší školy v házené v krajském kole a jejich postup do 

republikového finále, kde oba týmy skončily shodně na 6. místě 
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- velmi pěkné bylo i 2. místo basketbalového výběru chlapců 8. – 9. ročníku v krajském kole 

a 2. místo chlapců 8. – 9. ročníku v nohejbalu v Praze 

 

- po bodovém součtu za všechna obvodní a krajská kola sportovních soutěží (POPRASK) 

skončila ZŠ Kuncova na senzačním 2. místě v Praze  

 

- 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 pracují s dětmi a mládeží v naší škole (OPPP, 

MP Praha, Proxima Sociale o.p.s., SZÚ Praha, FZUŠ, soukromé gymnázium, sportovní 

organizace aj.) 

 

- pro žáky čtyř šestých tříd 6. ročníku jsme objednali adaptační kurzy, které zajistila  

akreditovaná firma Proxima Sociale o.p.s. zdarma 

  

- na nový školní rok 2018/2019 jsme získali na realizaci adaptačních kurzů pro žáky čtyř tříd 6. 

ročníku grant ve výši 32 000, - Kč pro organizaci Proxima Sociale o.p.s., která je zajistila 

v září 2018 poprvé zcela zdarma  pro více než 100 žáků 

 

- věnovali jsme zvýšenou pozornost otázce bezpečnosti dětí a prevenci sociálně 

patologických jevů  
 

- zajistili jsme pro všechny žáky a žákyně 1. – 9. ročníku přednášky a besedy s členy 

preventivního oddělení Městské policie Praha na téma Osobní bezpečí, které probíhaly 

v jednotlivých třídách ve dvou měsících školního roku 

 

- rozvíjeli jsme sociální inteligenci žáků. Podruhé jsme v jednom školním roce zorganizovali 

čtyři finanční sbírky (Srdíčkové dny, Červenou stužku, Český den proti rakovině a Run and 

Help), kdy jsme vybrali a odeslali potřebným neuvěřitelných 99 060 Kč (4 500, - Kč, 15 793, 

- Kč, 58 850, - Kč a 19 917, - Kč) 

 

zorganizovali jsme podruhé charitativní běh Run and Help, zapojili jsme do něho stovky 

žáků a na rehabilitační cvičení Lukášovi postiženému svalovou atrofií doporučeného Kontem 

Bariéry jsme vybrali 19 917, - Kč 

 

- zapojili jsme všechny žáky 9. ročníku do osvětové akce Červená stužka v rámci 

Mezinárodního dne boje proti AIDS, kdy jsme vybrali 15 793, - Kč,  a do akce Český den 

proti rakovině  (Žlutý květ) v rámci Ligy boje proti rakovině, kdy žáci a žákyně vybrali 

58 850, - Kč 

 

- žáci 9. tříd vzorně plnili hostitelskou roli na Dnu otevřených dveří a při zápisu 

 

- žáci 9. tříd tradičně skvěle a obětavě zajistili soutěže, atrakce a hry na Den dětí, který jsme 

spojili s Běháním na pomoc (Run and Help) 

 

- rozvíjeli jsme u našich žáků zdravý školní patriotismus a hrdost na ZŠ Kuncova (znak školy, 

odznaky, ISIC karty, dresy, úspěchy, tradice, žákovský parlament, reprezentace školy, 

charitativní akce aj.) 
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- zajistili jsme ve spolupráci s rodiči pro všechny žáky školy výrobu identifikačních karet 

ISIC Školák s osobními údaji žáka a znakem ZŠ Kuncova pro evidenci docházky do školy 

i pro vyzvedávání oběda ve školní jídelně a nákup čtecích zařízení ke vchodům do školy 

 

- přihlásili jsme naši školu opětovně do pilotního programu MŠMT Vzdělávací programy 

paměťových organizací do škol a získali jsme na školní rok 2018/2019 celkem 239 624, - 

korun na bezplatné návštěvy muzeí a památníků a na stravování i dopravu mimo Prahu 

v rámci programu  

 

- 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 s obtížemi, poruchami chování i výchovnými 

problémy a spolupracovali jsme s OPPP a odborem sociální péče 

 

- vytvořili jsme podmínky pro inkluzi zakotvenou v novele školského zákona, zajistili jsme 1 

novou asistentku pedagoga, třídní učitelky vypracovávaly plány podpůrných opatření pro 

žáky ohrožené školním neúspěchem, které vyhodnocovala výchovná poradkyně, zástupkyně 

pro I. stupeň a pověřená pracovnice OPPP na pravidelných inkluzivních setkáních 

 

- dokončili jsme realizaci projektu MŠMT OP VVV (Šablony I) a zajistili jsme finanční 

prostředky ve výši 2 177 000 Kč na realizaci Šablon II. Nejvíce využívanou aktivitou se stala 

šablona Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, která výrazně napomohla 

zlepšit prospěch slabších žáků především v českém jazyce 

 

- využívali jsme tři čtenářské koutky vybavené novým nábytkem (židle, stoly, police), knihami 

a časopisy, 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 65 

dětí 

  

- zapsali jsme všechny přihlášené děti ze spádové oblasti naší školy do budoucího 1. ročníku 

a naplánovali jsme a připravili otevření tří 1. tříd. Po třech letech, kdy jsme z důvodu stále 

rostoucího počtu žáků a naplňování kapacity školy nepřijali vždy několik dětí do 1. ročníku 

z nespádových oblastí, jsme po zápisu na jaře 2019 přijali i všechny děti z nespádových ulic 

a obcí 

   

- 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 knihy, dětské časopisy, společenské hry a barel 

s pitnou vodou  
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- 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 2019/2020 

bude vyšší o 15 až 20 dětí a přiblíží se osmi stům žáků, počet tříd zůstane stejný, a to 30 (16 

na I. stupni a 14 na II. stupni) 

  

- do 6. tříd nastupuje z jiných škol každoročně více žáků, než odchází z našich pátých tříd na 

osmiletá gymnázia. Zájem byl na jaře 2019 tak veliký, že se ředitel školy rozhodl zrušit 

pravidla, kdy byli upřednostňováni uchazeči s lepším prospěchem a s bydlištěm na Praze 13, 

a o přestupu poprvé rozhodoval los. Během jara 2019 jsme obdrželi 100 žádostí o přestup do 

6. ročníku a přijali jsme 26 žáků. Do 6. ročníku nastoupilo 88 žáků. Škola v září 2019 

otevřela z prostorových důvodů pouze tři šesté třídy na rozdíl od dvou předchozích let, kdy 

otevírala čtyři šesté třídy 

 

 

 

 

 

 

Cíle pro oblast personální:  

 

- vypořádali jsme se s náročnou a komplikovanou personální situací během školního roku. 

Koncem listopadu 2018 odešel po vzájemné dohodě ve zkušební době učitel informatiky 

a pracovních činností na II. stupni, za kterého se podařilo najít náhradu jen na hodiny 

informatiky, kdy nastoupil na částečný úvazek student 5. ročníku Přírodovědecké fakulty UK 

(geoinformatika a kartografie) a UJAK (pedagogika), který ale svůj pracovní poměr 

k 30.6.2019 z důvodu přestěhování do jiného kraje, bohužel, ukončil. Výuku pracovních 

činností jsme museli rozdělit mezi další vyučující jako trvale přesčasové hodiny 

 

- udrželi jsme přes všechny obtíže vysokou kvalifikovanost pedagogického sboru, která se 

pohybuje kolem 96% 

  

- měsíc před koncem školního roku odešla na mateřskou dovolenou 1 vyučující českého jazyka 

a výchovy k občanství 

 

- na konci školního roku odešla do důchodu 1 kvalifikovaná učitelka I. stupně a do 

předčasného důchodu 1 kvalifikovaná učitelka českého jazyka a dějepisu 

 

- pro nadbytečnost ukončil ředitel školy 1 vyučující španělského jazyka a italského jazyka, 

která učila ve škole na částečný úvazek, pracovní poměr, protože o italštinu není mezi rodiči 

a žáky zájem a přihlásila se na inzerát uchazečka s aprobací český jazyk a španělský jazyk na 

plný úvazek 

 

- protože jedna vychovatelka, která pracovala v naší škole jako nekvalifikovaná dva roky, 

opět nesplnila kvalifikační předpoklady ukončením studia na SPgŠ, domluvili jsme se na 

ukončení jejího pracovního poměru dohodou k 30.9.2019 
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- inzerovali jsme v Učitelských novinách, na webu školy a nástěnných novinách školy, na 

webu Přírodovědecké fakulty UK, na inzertních serverech www.práce.cz a www.jobs.cz, na 

facebooku na stránkách Pedagogické komory a Učitelé +, a to více než 9 měsíců, abychom 

získali nové učitele českého jazyka, dějepisu, výchovy k občanství, zeměpisu, španělského 

jazyka, matematiky, pracovních činností a I. stupně, což se nakonec z velké části podařilo 

 

- zajistili jsme s ohledem na stále rostoucí počty žáků na nový školní rok 2019/2020 tři nové, 

kvalifikované učitele II. stupně, a to jednu učitelku s aprobací ČJ – ŠpJ,  jednu učitelku 

s aprobací AJ – VkO (ŠpJ) a jednu učitelku s aprobací matematika, dále 1 kvalifikovanou 

učitelku I. stupně a jednoho muže s vysokoškolským vzděláním nepedagogického směru na 

částečný úvazek pro výuku pracovních činností, protože se žádný kvalifikovaný učitel 

nepřihlásil 

  

- zajistili jsme od začátku nového školního roku 2019/2020  dvě nové asistentky pedagoga  

z toho jednu s vysokoškolským vzděláním pedagogického směru, která u nás učila na I. stupni,  

ke dvěma žákům I. stupně. Celkem je ve škole na počátku nového školního roku 7 asistentek 

pedagoga   

 

 - paní učitelce, která je speciální pedagog, byla po konzultaci s ČŠI uznána kvalifikovanost 

pro I. stupeň 

 

- jedna vyučující II. stupně si rozšiřuje odbornost studiem fyziky na MFF UK. Ve studiu stále 

pokračuje 

 

- školní metodička prevence absolvovala u o.p.s. Magdaléna specializační studium pro 

školní metodiky prevence 

 

-   s vedoucí školní jídelny, která pracovala ve škole dva roky, bylo domluveno ukončení 

pracovního poměru dohodou k 31.7.2019. Na její místo byla přijata nová vedoucí školní 

jídelny s odpovídajícím odborným vzděláním a dlouholetou praxí na pozici vedoucí školní 

jídelny 

 

- ředitel školy působil v Řídícím výboru MAP I Prahy 13 pro školství a zástupce ředitele byl  

členem pracovní skupiny MAP Prahy 13 pro matematickou gramotnost 

 

 - pedagogický sbor je stabilizovaný, profesionální, kolegiální a respektovaný rodiči 

 

- v pedagogickém sboru je několik výjimečných pedagogických osobností. Jedenáct učitelek 

a učitelů je nositeli plakety Jana Amose Komenského, kterou uděluje ÚMČ Praha 13 za 

výbornou pedagogickou práci 

 

- plaketu Jana Amose Komenského obdržel ve školním roce 2018/2019 ředitel školy  

 

- v pedagogickém sboru jsou výrazně zastoupeni i muži 

 

 - nepřekračujeme limit zaměstnanců 

http://www.práce.cz/
http://www.jobs.cz/
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- v průběhu roku 2019/2020 budeme muset zajistit na školní rok 2020/2021 minimálně 

jednoho nejlépe dva učitele českého jazyka (nejlépe v kombinaci s dějepisem, hudební 

výchovou popř. výtvarnou výchovou) a učitele zeměpisu, dějepisu a pracovních činností 

 

 

 

 

 

 

Cíle pro oblast materiálně technickou: 

 

 

- byla provedena rekonstrukce chodníku před školou a zároveň vybudována příjezdová 

komunikace pro zásobování školy a nové školní jídelny za 7,5 miliónu korun 

 

- konec ulice Kuncova byl opatřen zákazovou závorou, která doplnila značku zákaz vjezdu. 

Díky tomuto opatření nezajíždějí neukáznění řidiči až ke škole a výrazně se zvýšila 

bezpečnost dětí v bezprostřední blízkosti školy 

   

- ve spolupráci se zřizovatelem, firmou ITveSkole a advokátní kanceláří, která zajistila 

výběrové řízení, došlo k částečné realizaci Výzvy č. 20. Během léta a na podzim 2019 byla 

zrekonstruována učebna zeměpisu a učebna dílen. Dokončena by měla být do konce 

prosince 2019 výstavba dřevěné venkovní učebny. Na realizaci škola má škola obdržet 

1 986 000 Kč 

 

- zřídili jsme druhou učebnu výtvarné výchovy, kterou jsme za téměř 300 tisíc korun vybavili 

30 pracovními žákovskými stoly s nastavitelnou pracovní deskou, regálovými sestavami 

a novými nástěnkami 

 

- z poslední volné místnosti v přízemí pavilonu B4 jsme vytvořili novou kmenovou 

a jazykovou učebnu, za kterou jsme vybudovali kabinet pro 3 vyučující. Do učebny jsme 

zakoupili a nechali nainstalovat novou interaktivní tabuli s dataprojektorem, ozvučením 

v rámu a PC. Kabinet je vybaven na míru zhotoveným nábytkem 

 

- pořídili jsme za 296 tisíc Kč dvě nové trojdílné interaktivní tabule s posunem, 

dataprojektorem, ozvučením a PC do dvou tříd II. stupně, a to do učebny českého jazyka 

a španělštiny (viz výše), kde úhradu provedla škola, a do učebny zeměpisu v rámci Výzvy č. 

20 

- zajistili jsme výmalbu chodby mezi pavilony B3 a B4 

 

- zajistili jsme výmalbu učebny zeměpisu a dílen 

 

- zajistili jsme vybourání rámu a staré tabule v učebně zeměpisu 

 

- zajistili jsme výměnu světel v učebně zeměpisu a dílen, na sekretariátu školy a u vstupu do 

PPP 
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- zajistili jsme výměnu podlahové krytiny v učebně zeměpisu a dílen 

 

- zajistili jsme koordinaci veškerých prací spojených s realizací Výzvy č. 20 

 

- pořídili jsme z OP VVV (Šablony II) 27 notebooků do počítačové učebny I za téměř 300 

tisíc korun 

 

- využívali jsme místnost s pedagogickým dozorem i její vybavení (knihy, časopisy, hry, wifi, 

barel s pitnou vodou) 

 

- zajistili jsme provoz dvou nápojových a dvou mléčných automatů 

 

- zajistili jsme provoz automatu na školní pomůcky 

 

- udržovali jsme v provozu a využívali všechny výukové technologie, kterými je naše škola 

nadstandardně vybavena, protože disponujeme 40 interaktivními tabulemi, 41 dataprojektory 

a 118 počítači. Interaktivní tabule je v každé kmenové třídě a v každé odborné učebně 

 

- spolupracovali jsme s odbornou firmou na správcovství, opravy a údržbu všech ICT 

technologií po celý školní rok 2018/2019 

 

- pořídili jsme nový školní server za téměř 200 tisíc korun, který zajišťuje bezproblémový 

provoz školní sítě, programu Bakaláři a elektronických třídních knih a žákovských knížek 

 

- využívali jsme internetové připojení optickým kabelem do všech tříd a kabinetů v naší škole 

 

 - poskytovali jsme zázemí FZUŠ 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: 

 

- ZŠ Kuncova na podzim 2018 získala druhou národní cenu kvality a prestižní titul 

Společensky odpovědná organizace od Ministerstva průmyslu a obchodu. Ke slavnostnímu 

předání došlo ve Španělském sále Pražského hradu  

 

- spolupracovali jsme se Školskou radou 
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- spolupracovali jsme se zřizovatelem na MAP pro školství Prahy 13 

  

- 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, kancelář 

místostarostky pro školství, odbor sociální péče ÚMČ Praha 13, MHMP, OPPP pro Prahu 5 

a 13, ČŠI, KHS, ITveSkole, Dům světla, Státní zdravotní ústav Praha, SPRSV, STaN, FZUŠ 

Stodůlky,  Policie ČR, MP Prahy 13, Proxima Sociale o.p.s., agentura Olchavova.cz, 

advokátní kancelář Voldřich & Nekvasilová, společnost Aqua Health, vedení MŠ Šikulka, MŠ 

Večerníček a MŠ Vlasákova, DDM Prahy 13, DDM Praha 5, KD Mlejn, Městská knihovna 

Praha, ZOO Praha, ZŠ Ořech, ZŠ Jinočany, ZŠ Chýně, ZŠ Mohylová, ZŠ Tachlovice, ZŠ 

Úhonice, Sportovní hala JEREMI, fi Jiří Kliner - Wood Partner, fi Z&D Stavební společnost, 

fi Profimedia s.r.o., soukromé GMVVP aj.) 

 

 

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 

 

- ČŠI provedla ve škole inspekční šetření s důrazem na častější používání kooperativních 

metod a forem práce zvláště na II. stupni, kde převládá stále frontální vyučování, 

a sebehodnocení žáků neformálním způsobem 

 

- ČŠI provedla kontrolu dodržování právních předpisů dle § 174 školského zákona 

a shledala v jednom bodě a případě ze šesti kontrolovaných oblastí porušení, a to § 165 odst. 

2 písm. e) školského zákona ve spojení s § 49 odst. 1 věty první, kdy ředitel školy rozhodl 
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v rozporu k základnímu právu každého na vzdělávání, neboť není oprávněn žádost zákonných 

zástupců o přestup odmítnout, pokud není naplněna kapacita školy 

 

- KHS Praha provedla kontrolu školní jídelny bez zjištění porušení právních předpisů 

 

- pracovnice odboru kontroly ÚMČ Praha 13 provedly finanční kontrolu hospodaření se 

závěrem, že účetní evidence je ve škole pečlivě vedena 

 

- ČŠI prošetřila v červnu 2019 stížnost rodiče na změnu pravidel stanovených pro přestup 

žáků z jiných škol do ZŠ Kuncova a shledala ji důvodnou, protože během jara 2019 ředitel 

školy zrušil tradičně používaná pravidla upřednostňující uchazeče s lepším prospěchem 

a s bydlištěm ve spádové oblasti zřizovatele a velký převis poptávky řešil nově losováním, 

které je nediskriminační  

 

- ředitel školy zajistil ve spolupráci s agenturou Olchavova.cz dva semináře Aktivizující 

výuka aneb didaktická strategie „Líného učitele“, kterých se pod vedením lektora Roberta 

Čapka zúčastnilo 29 učitelů převážně II. stupně 

 

- ředitel školy naplánoval stejný seminář pro dalších 8 vyučujících v novém školním roce 

2019/2020 

 

- ředitel školy se zúčastnil čtyř odborných seminářů a konferencí 

 

- ředitel školy je členem ŘV MAP II Prahy 13 a zástupce ředitele je členem pracovní skupiny 

matematiky MAP Prahy 13 

 

- škola uzavřela smlouvu s advokátní kanceláří Voldřich & Nekvasilová a ředitel školy se 

účastní pravidelných setkání s právníky na ÚMČ Praha 13 

 

 - sledovali jsme dodržování předpisů a norem v oblasti BOZP, PO a CO a provedli jsme 

kontrolu bezpečnosti práce 

  

 

 

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 nadprůměrné výsledky ve vzdělávání žáků, 

má úspěchy apod. Dle vyjádření ministra školství má být částečně vyřešeno změnou 

financování regionálního školství od 1. ledna 2020 

 

- při stálém nárůstu počtu žáků a vzhledem k postupnému odchodu do důchodu čím dál 

většího počtu starších učitelů stoupá tlak na zajištění nových pedagogických pracovníků, 

kterých je ale v Praze nedostatek. Dobrým řešením je zajistit novým uchazečům o místo 

ubytování a později pro ně, pokud se jako učitelé osvědčí, byt 

 

- finančně je pro školu velice zatěžující platit trvale přesčasové hodiny 200%  
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- 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 

 

 

  

- je třeba dokončit realizaci Výzvy č. 20 výstavbou venkovní dřevěné učebny do konce 

prosince 2019 

 

- je třeba zajistit nákup 30 ks nových stolních počítačů, které nahradí stávající zastaralé PC 

v učebně PC II, a dokoupit tři notebooky ke stávajícím 27, které škola pořídila ze Šablon II. 

Do učebny PC I, kde je k dispozici pouze 20 pracovních míst, je třeba pořídit několik nových 

pracovních stolů, aby zde mohlo pracovat 30 žáků. Do této učebny přijde 30 nových stolních 

počítačů. Do učebny PC II bude umístěno 30 notebooků. Investice si vyžádá cca 500 tisíc 

korun 

 

- je třeba zajistit postupnou výměnu starých žákovských lavic a židlí ve třídách, kde ještě 

nebyla výměna provedena 

 

- s ohledem na právě zahájenou (říjen 2019) přestavbu prostor po staré školní jídelně 

a kuchyni, kde má vzniknout 14 nových učeben, 5 kabinetů a 2 sklady ve 2. patře pavilonu A 

a 2 garsoniéry pro učitele v 1. patře pavilonu A, bude třeba počítat s postupným 

vybavováním nových učeben školními lavicemi, židlemi, nástěnkami a interaktivními 

tabulemi z rozpočtu školy. Reálné bude vybavit ročně 2 učebny za cca 500 tisíc korun (250 

tisíc korun na jednu učebnu) 

 

- vzhledem k plánovanému otevírání nových tříd a nárůstu žáků a vzhledem k nedostatku 

financí na přestavbu atrií na nové šatny, bude třeba ze společenské místnosti v přízemí 

udělat další šatnu a k případným setkáním využívat novou školní jídelnu 

 

- 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, dějepisu, hudební výchovy a na 

I. stupeň 

 

- 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 26 žáků na třídu 
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Závěr: 

 

Školní rok 2018/2019 byl 36. rokem existence a činnosti ZŠ Kuncova. 

 

Škola získala na podzim 2018 druhou národní cenu kvality a prestižní titul Společensky 

odpovědná škola. Ocenění převzal ředitel školy ve Španělském sále Pražského hradu. 

 

Během roku se i přes personální problémy podařilo splnit všechny výchovně vzdělávací cíle 

školního vzdělávacího programu KUSTOD a v mnoha směrech je překonat. 

 

Žákům ZŠ Kuncova se podařilo dosáhnout mimořádných úspěchů ve vědomostních, 

uměleckých a sportovních soutěžích. 

 

ZŠ Kuncova se stala 2. nejúspěšnější sportovní školou v Praze po loňském 5. místě v kraji. 

Ocenění převzali vybraní reprezentanti školy v Brožíkově síni Staroměstské radnice. 

 

Žákyně 9. ročníku ZŠ Kuncova obsadila v krajském kole v olympiádě z anglického jazyka 3. 

místo a byla oceněna na slavnostním vyhlášení vítězů krajských kol v Brožíkově síni 

Staroměstské radnice. Žák 9. ročníku obsadil v krajském kole v olympiádě z německého 

jazyka 5. místo a další tři žáci se stali úspěšnými řešiteli olympiády z matematiky a z dějepisu. 

 

V obvodních kolech vědomostních soutěží získali naši žáci celkem 10 umístění na 1. (7x), 2. 

(2x) a 3. (1x) místě, čímž zařadili ZŠ Kuncova na 1. místo na obvodě Prahy 13 v počtu 

a úspěšnosti soutěžících ze základních škol. 

 

Vzdělávací výsledky našich žáků 9. ročníku v národním testování SCIO z českého jazyka, 

matematiky a obecních studijních předpokladů byly opět nadprůměrné, když žáci IX.A, IX.B 

a IX.C dosáhli 57% tní úspěšnosti v českém jazyce (o 5% hůře než naši deváťáci vloni) a byli 

lepší než 70% žáků testovaných škol a 67% tní úspěšnosti v matematice (o 1% lépe než vloni) 

a byli lepší než žáci 90% zúčastněných škol. Testování se zúčastnilo 18 055 žáků a studentů 

z 617 škol. 

 

Žáci 5., 7. i 9. tříd ZŠ Kuncova dosáhli v jednotných přijímacích zkouškách z českého 

jazyka a z matematiky na jaře 2019 potřetí za sebou nadprůměrných výsledků a vedli si 

nejlépe ze všech 10 škol na obvodu. 

 

Největším sportovním úspěchem školy v loňském roce byla dvě 1. místa chlapců i dívek 6. – 

7. tříd v házené v Praze a jejich postup do republikového finále, kde oba výběry shodně 

skončily na solidním 6. místě z 10 respektive 9 týmů. 

 

Žáci II. stupně obsadili počtvrté za sebou 1. místo za sportovní soutěže na obvodě Praha 13 

a žáci I. stupně 3. místo. ZŠ Kuncova se stala vzhledem k úspěchům v krajských kolech 

i účasti v republikovém finále v házené nejúspěšnější sportovní školou na obvodu. 

 

V obvodním kole pěvecké soutěže Butovický zvoneček obhájila ZŠ Kuncova suverénně 

loňské prvenství, když měla 4 první, 3 druhá a 4 třetí místa v 9. kategoriích. 

 

V obvodním kole recitační soutěže Pražské poetické setkání bylo oceněno 6 žáků ZŠ 

Kuncova, z toho 3 postoupili do krajského kola. Ocenění poroty získala v KK jedna žákyně. 
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V obvodním kole literární soutěže Staň se spisovatelem uspělo 5 žáků ZŠ Kuncova, jejichž 

práce byly zařazeny do sborníku nejlepších autorů. 

 

 

Zřizovatel školy (MČ Praha 13) investoval 7,5 miliónu korun na přestavbu chodníku před 

školou a vybudování nové příjezdové komunikace pro zásobování školy a nové školní 

jídelny. 

 

Zajistili jsme realizaci Výzvy č. 20 Praha – pól růstu, na kterou chce MŠMT podpořit 

polytechnické vzdělávání, a to ve výši 1 986 000, - Kč a zrekonstruovali jsme učebnu dílen 

a učebnu zeměpisu.  

 

Vybudovali jsme novou kmenovou učebnu a kabinet. 

 

Vybavili jsme výtvarnou učebnu II 30 novými žákovskými lavicemi s nastavitelnou pracovní 

deskou. 

 

Investovali jsme do zlepšení materiálních a technických podmínek školy 1 289 700 Kč.     

 

Získali jsme podruhé za sebou jako jedna ze 7 pilotních škol v Praze grant ve výši 245 000, 

Kč na bezplatné návštěvy muzeí a památníků v rámci pilotního projektu Vzdělávací 

programy paměťových institucí do škol. 

 

Dočerpali jsme neinvestiční dotaci ve výši 1 590 361, - Kč na realizaci tzv. Šablon I 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. 

 

Pokračovali jsme v realizaci Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání a na Šablony 

II jsme na období od 1.2.2019 do 30.1.2021 získali 2 177 000 Kč 

 

Zajistili jsme podmínky pro úspěšnou inkluzi žáků s nejrůznějšími obtížemi a pět asistentek 

pedagoga. 

 

Získali jsme grant ve výši 360 000, Kč na výuku češtiny pro žáky – cizince. 

 

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 elektronické žákovské knížky (pro žáky od 3. do 9. 

tříd) 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.  
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Po inspekčním šetření absolvovalo z podnětu ředitele školy 29 učitelů převážně II. stupně 

seminář Aktivizující metody ve výuce.  

 

Z provedených hospitací je zřejmé, že kooperativní formy práce zařazují do výuky nejen 

vyučující I. ale i II. stupně výrazně častěji, než tomu bylo před inspekcí. 

  

O naši školu je mezi rodiči velký zájem. K zápisu do budoucích 1. tříd se dostavilo 104 dětí 

a všechny byly přijaty. Do tří 1. tříd nastoupilo 70 žáků. 

 

Do budoucích 6. tříd podalo žádost 100 zákonných zástupců dětí - žáků z jiných základních 

škol.  Z důvodu velkého převisu poptávky se rozhodovalo o přestupu losováním. Ředitel 

školy zrušil diskriminační kritéria přestupu, kdy byli upřednostňováni žáci s lepším 

prospěchem a s bydlištěm ve spádové oblasti zřizovatele. Do jedné ze skupin s rozšířenou 

výukou (matematické, jazykové, sportovní nebo výtvarné) nastoupilo 26 nových žáků.  

 

Z prostorových důvodů jsme otevřeli jenom 3 šesté třídy. 

 

Škole každým rokem přibývají žáci, a to především na II. stupni. Na počátku školního roku 

2019/2020 jsme vykázali o 26 žáků více než před rokem. Celkový počet žáků dosáhl na číslo 

788. 

 

S ohledem na rostoucí počet žáků jsme prostorově, materiálně a personálně připravili 

otevření tří prvních a tří šestých tříd na školní rok 2019/2020.  

 

Zvýšili jsme bezpečnost žáků a zaměstnanců školy zavedením elektronického systému 

docházky a instalací recepce u vchodu A1. 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 pět učitelů, z toho 4 II. stupně, a dvě asistentky pedagoga na školní rok 

2019/2020. 

 

Škola měla opět vysoký ziskový výsledek hospodářské činnosti, díky kterému vytváří fond 

rezervní, fond odměn a investiční fond. 

 

ŽŠ Kuncova zajistila 4 charitativní sbírky, při kterých žáci a žákyně vybrali více než 99 tisíc 

korun. 

 

I když byl školní rok 2018/2019 náročný (personální situace, trojí změna rozvrhu, 4 

inspekční a kontrolní šetření), hodnotím ho s ohledem na vše, co se podařilo, opět jako  

velmi dobrý a úspěšný. 

 

 

 

 

V Praze dne ............................ 

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

                             podpis ředitele a razítko školy 
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Příloha k výroční zprávě o činnosti ZŠ  

 

1. Hospodaření základní školy 

 

     a) za kalendářní rok 2018 

     b) za 1. pololetí 2019 

použít tabulky zpracovávané pro zřizovatele (rozpočet a čerpání jednotlivých položek) 

 

 

     c) čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2018 

                                                                                                                         v Kč 

Druh dotace UZ poskytnuto použito vráceno 
Zvýšení platů pracovníků RgŠ 33 052 619 232 619 232 0 

Podpora školních psychologů a školních 

speciálních pedagogů ve školách 
33 050    

Financování AP pro žáky se sociálním 

znevýhodněním 
33 457    

Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém 

vzdělávání pro školní rok 2014/2015 
33 166    

Zajištění bezplatné přípravy k začlenění      do 

základního vzdělávání dětí osob se státní 

příslušností jiného členského státu EU 
33 435 60 000 60 000 0 

Kompenzační pomůcky pro žáky 

 se zdravotním postižením 
33 025    

Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám 

žáků- cizinců z třetích zemí 
33 024 300 000 300 000 0 

Dopl. dle RO 33 071 122 500 120 166 2 334 

Dopl. dle RO 
33 073 178 817 171 669 7 148 

 

       

     d) čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v 1. pololetí 2019 

                                                                                                                         v Kč 

Druh dotace UZ poskytnuto použito vráceno 

Financování AP pro žáky se sociálním 

znevýhodněním (1-8/18) 
33 457   

x 

 

Podpora soutěží a prohlídek v zájmovém 

vzdělávání 
33 166   x 

Zajištění bezplatné přípravy k začlenění 

do základního vzdělávání osob se státní 

příslušností jiného členského státu EU 

33 435   x 

Zajištění bezplatné přípravy k začlenění      do 

základního vzdělávání dětí osob se státní 

příslušností jiného členského státu EU 

33 435 60 000 47 800 x 

Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám 

žáků- cizinců z třetích zemí 
33 024 300 000 94 072 x 

Dopl. dle RO 33 071 122 500 122 500 x 
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e) čerpání finančních prostředků celkem ze „Šablon“ ve školním roce 2018/2019 

 

Název aktivity žádáno poskytnuto 

školní psycholog 228 326 228 326 

školní asistent 180 424 180 424 

doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem 
80 784 80 784 

DVPP...... 66 201 66 201 

(příp. další aktivity)   

Celkem 555 735 555 735 

 

 

 
 



80 

 

2. Přehled akcí ve školním roce 2018/2019 

Přehled akcí: školní rok 2018/19 

  Akce Účastní se 

3.9. (Po)  Zahájení školního roku   

Třídní schůzky rodičů žáků 1. třídy   

Pedagogická rada   

Slavnostní ohňostroj k 35. výročí ZŠ Kuncova   

5.9. (St)  Adaptační kurz 6.A, 6.B DIMA, TOCM 

6.9. (Čt)  Adaptační kurz 6.A, 6.B DIMA, TOCM 

10.9. (Po)  Adaptační kurz 6.C, 6.D POCE, REZN 

11.9. (Út)  Adaptační kurz 6.C, 6.D POCE, REZN 

12.9. (St)  Výlet Kynžvart 7.C, 9.B FRAN, VOJA 

Zahájení plavání  4.D DOBR, SIMU 

1. Zasedání žákovského parlamentu PETR 

Kvalifikace žáků 5.roč. o Jr. NBA Nový Porg SENK 

13.9. (Čt) Výlet Třeboň 8.B, 8.C SKLE, VASK 

14.9. (Pá) Třeboň - zámek 2.A, 5.A SIPA, KREC 

  Bečov nad Teplou 2.C, 3.A COUF, POTU 

17.9. (Po)  Setkání třídních důvěrníků s ředitelem školy   

Třídní schůzky   

18.9. (Út)  Konference projektu PRIMAS Praha 13 FALT, GALL 

19.9. (St)  Návštěva školy hodnotitelským týmem z Národní rady 
kvality 

PETR 

20.9. (Čt)  Třeboň - zámek 4.A, 4.D DOBR, GALL, SIMU 

25.9. (Út)  Přespolní běh ZŠ Klausova SENK 

Školení PRIMAS ZŠ Trávníčkova FALT, GALL 

Ustavující schůze Řídícího výboru MAP Prahy 13 v obřadní síni 

radnice 
PETR 

26.9. (St)  Slavnostní otevření nové školní jídelny ZŠ Kuncova Ing. David 

Vodrážka - starosta, RNDr. Marcela Plesníková - místostarostka pro 
školství, Mgr. Jan Šafir - vedoucí odboru školství, hosté 

PETR 

27.9. (Čt)  Turnaj v miniházené - ZŠ Kuncova - výběr žáků 2. - 5. tříd 2.C FONF, POTU  

2.10. (Út)  Tábor 3.B, 4.B CHUD, NERA, NOVO 

ZOO Praha - Asie od jihu k severu 5.A SIPA 

3.10. (St)  Kurz sexuální výchovy a protidrogové prevence  8.A(Dív) PETR 

Pražský pramen – soutěž výběr 8. - 9. ročník CECH 8A 

4.10. (Čt)  Čas proměn - přednáška 7.A(Dív), 7.B(Dív), 7.C(Dív), 7.D(Dív) 

5.10. (Pá)  Komunální volby   

6.10. (So)  Komunální volby   

8.10. (Po)  Kurz sexuální výchovy a protidrogové prevence 8.B(Dív) PETR 

9.10. (Út)  Kopaná - výběr 8. - 9. Ročník ZŠ Klausova SENK 

Etologie – ZOO  4.C FLEG, NOSA 

10.10. (St)  Kopaná - výběr 6. - 7. Ročník ZŠ Klausova SENK 

Krokodýlí ZOO - Praha 8 2.A KREC 
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11.10. (Čt)  Přespolní běh POPRASK Centrum sportu MV Stromovka PAZD 

Národní divadlo - seznámení s operou 2.C POTU 

ŠKOLSKÁ RADA pí Andršová, p. Salač, pí Plesníková FALT, PETR, VANE 

12.10. (Pá)  Přednáška Chování v krizových situacích pan Klapka 9.A(8Tv1) PRUS 

Výroba vlastní pizzy Metropole Zličín 1.B IVAS 

15.10. (Po)  Kurz sexuální výchovy a protidrogové prevence  PETR 

Exkurze - Lidice 9.C LUKO 

Reflexe pokusného ověřování " Vzdělávací programy 
paměťových institucí do škol" 

PECL 

16.10. (Út)  Křivoklát CK Hvězdička 5.B, 5.C CHME, PRED 

Přednáška Chování v krizových situacích pan Klapka 9.B(9Tv2), 9.C(9Tv2) PRUS 

17.10. (St)  Svět kolem nás - Kuba: 2 tváře svobody Světozor 7.A, 7.B, 7.C, 7.D CECH, LUKO, PECL, 
VOLK 

18.10. (Čt)  ZOO Ohrožené druhy 3.C BYLO 

Přehazovaná FZŠ Brdičkova 5.B CHME 

INSPEKCE hospitace v hodinách dle rozpisu, pohovory, kontrola 

dokumentace 
PETR 

ZOO - Jak nám zvířata pomáhají 4.B CHUD, NERA 

19.10. (Pá)  INSPEKCE hospitace v hodinách dle rozpisu, pohovory, kontrola 

dokumentace 
PETR 

Halloweenské tvoření – Šestajovice CA Hvězdička 1.B, 2.A, 2.B, 3.A SNEJ, VES 

Legoland (Německo) - výběr žáků 6. - 9. roč. CK2 CECH, STEJ, SATO 

22.10. (Po)  Dýňování - Čechova stodola CA Hvězdička 3.B, 4.B CHUD, NERA, NOVO 

INSPEKCE hospitace v hodinách dle rozpisu, pohovory, kontrola 

dokumentace 
PETR 

Profi vyšetření PPP - 9. Ročník Vybraní žáci 9.tříd v u UPD DOZO 

23.10. (Út)  ZOO 5.B, 5.CCHME, PRED 

INSPEKCE hospitace v hodinách dle rozpisu, pohovory, kontrola 

dokumentace 
PETR 

24.10. (St) Kurz sexuální výchovy a protidrogové prevence VIII.A (hoši) v 

učebně RJ (B4) 
8.A(Chl) PETR 

KK malé kopané vybraní žáci 8. - 9. ročníku  SENK 

26.10. (Pá)  Kurz sexuální výchovy VIII.B + VIII.C hoši 8.B(Chl), 8.C(Chl) PETR  

29.10. (Po) Podzimní prázdniny   

30.10. (Út) Podzimní prázdniny   

5.11. (Po)  Hrou proti AIDS SZÚ Praha 8.A, 8.B SPOL 

Hrou proti AIDS SZÚ Praha 8.C, 9.A SPOL 

Hrou proti AIDS SZÚ Praha 9.B, 9.C SPOL 

7.11. (St)  Stolní tenis - výběr 5. - 9. roč. dívky ZŠ Trávníčkova PAZD 

Policie Městské části P13- přednáška 5.A, 5.B, 5.C CHME, PRED, SIPA 

Divadlo na Fidlovačce Akce KMD CECH, POCE 

8.11. (Čt) Stolní tenis - výběr 5. - 9. roč. chlapci ZŠ Trávníčkova VOLK 

Výroba vlastní pizzy Metropole Zličín 1.C FONF 

Policie Městské části P13 - přednáška 1.A, 1.B, 2.A IVAS, KREC, ZVAT 

9.11. (Pá) Policie Městské části P13 - přednáška 1.C, 2.B, 2.C FONF, STAS, VOJA 

Národní muzeum Praha 9.A, 9.B FRAN, HORA 
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12.11. (Po) Testování SCIO český jazyk 9.A ARNO 

Policie Městské části P13 - přednáška 3.A, 6.A, 6.B COUF 

Testování SCIO český jazyk 9.B ARNO 

Testování SCIO český jazyk 9.C ARNO 

PEDAGOGICKÁ RADA   

Setkání třídních důvěrníků s ředitelem školy   

Třídní schůzky   

13.11. (Út) Kurz prevence proti rizikovému chování 6.A POCE 

František Kupka  Valdštejnská jízdárna 9.A(9Vv), 9.B(9Vv), 9.C(9Vv) VASK 

Policie Městské části P13 - přednáška 3.B, 6.C, 6.D NOVO 

14.11. (St) Kurz sexuální výchovy a protidrogové prevence III 9.A PETR 6C 

Divadlo S+H 2.A, 2.B, 2.C POTU, STAS, KREC 

15.11. (Čt) Konference ŠKOLSTVÍ 2019 Top Hotel Praha, Blažimská 1781/4, 

Praha 4 
PETR 

Turnaj miniházená - Praha 13 Výběr žáků 3.-5. tříd FONF Tv_j, Tv_v, Tv_z 

Testování SCIO  všeobecný přehled 9.C ARNO 

Testování SCIO  všeobecný přehled 9.B ARNO  

Policie Městské části P13 - přednáška 3.C, 7.A, 7.B BYLO, COUF 

Testování SCIO  všeobecný přehled 9.A ARNO  

16.11. (Pá) Testování ČŠI dopravní výchova 9.C ARNO 

Testování ČŠI dopravní výchova 9.A ARNO 

Policie Městské části P13 - přednáška 4.A, 7.C, 7.D GALL 

Testování ČŠI dopravní výchova 9.B ARNO 

19.11. (Po) Beseda s velitelem ochranného týmu BIS 3.A COUF 

Testování SCIO  matematika 9.A ARNO  

Testování SCIO  matematika 9.B ARNO 

Policie Městské části P13 - přednáška 4.B, 4.C, 4.D DOBR, NERA, NOSA 

Beseda s velitelem ochranného týmu BIS 2.C POTU 

Testování SCIO  matematika 9.C ARNO 

Školení CO - všichni zaměstnanci   

20.11. (Út) Kurz prevence proti rizikovému chování 6.B POCE  

Policie Městské části P13 - přednáška 8.A 

JUMP Aréna Zličín 7.A(7Tv), 7.B(7Tv), 7.C(7Tv), 7.D(7Tv) 
SENK 

21.11. (St) Florbal - výběr chlapci + dívky 7. Ročník ve FZŠ Mezi školami PAZD 

Kurz sexuální výchovy a protidrogové prevence III 9.B PETR 

Policie Městské části P13- přednáška 8.B 

22.11. (Čt) Vánoční dílny - Šestajovice 2.A, 5.A SIPA, KREC 

Exkurze - Šestajovice - vánoční svíčka 1.A, 4.C NOSA, ZVAT 

Schola Pragensis Kongresové centrum 9.C SENK 

Olympiáda v českém jazyce II. stupeň, školní kolo LUKO 7A 

Policie Městské části P13 - přednáška 8.C 

23.11. (Pá) Florbal - výběr dívky 9. ročník, mix 5. Ročník ve FZŠ Mezi 

školami 
VOLK 
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Policie Městské části P13 - přednáška 9.A  

Krokodýlí ZOO – Holešovice Akce ŠD - 7. oddělení III.A + III.C FORS 

Kouzelník Reno Akce ŠD - všechna oddělení ŠD, kromě 7.odd. CERN, GRÖB, LITE, NEČA, NOP, PRZ, 
SNEJ, VES 

26.11. (Po) Policie Městské části P13 - přednáška 9.B 

27.11. (Út) Zámek Žleby - kurz ručních prací CK Hvězdička 3.B, 4.B CHUD, NERA, NOVO 

Florbal chlapci výběr 9. Ročník ZŠ Mezi školami SENK 

Kurz prevence proti rizikovému chování 6.D POCE 

Olympiáda v dějepise II. stupeň, školní kolo HORA  

Divadelta 6.A, 6.C DIMA, VOLK 

Policie Městské části P13 - přednáška 9.C 

Neviditelná výstava Radnice Prahy 2 9.A POCE 

Slavnostní večer ve Španělském sále Pražského hradu FRAN, PETR 

- převzetí ocenění v Národní ceně České republiky za společenskou 
odpovědnost 

28.11. (St) Workshop k MAP II v obřadní síni radnice Prahy 12 PETR 

Vánoční dílna pro rodiče s dětmi 4.B CHUD, NERA 

Den otevřených dveří   

29.11. (Čt) Peklo – Příbram CK Hvězdička 1.B, 1.C FONF, IVAS 

30.11. (Pá) Kurz sexuální výchovy a protidrogové prevence III 9.C PETR 

Archa Noemova Národní muzeum 1.B, 1.C FONF, IVAS 

Výroba adventních věnců 5.B CHME 

Beseda v knihovně 3.A COUF 

3.12. (Po) ČERVENÁ STUŽKA PETR, POCE 

5.12. (St) Basketbal - 9. Ročník Hala Kuncova SENK 

O líné babičce. Divadlo v Dlouhé 2.A, 2.B, 2.C POTU, STAS, KREC 

Mikulášská nadílka pro 1. Stupeň zajišťuje p uč. Průša, Natka 

Čechová, Viktorka Kodintseva a Jakub Miňovský 
  

Neviditelná výstava Radnice Prahy 2 9.C POCE 

Výroba vlastních placek KD Mlejn - knihovna Akce ŠD - 7. odd. FORS 

6.12. (Čt) Jednání předmětové komise Vv + Hv v kabinetu Vv FRAN, PETR, VASK, LAZU 

7.12. (Pá) Exkurze Česká televize Kavčí hory Praha 4 4.A, 4.D DOBR, GALL, SIMU 

Muzeum skla, Praha 5 - kurz rukodělných prací 3.C BYLO 

8.12. (So) Karlštejn - hrad a muzea Akce ŠD - 4. oddělení FONF, SNEJ 

10.12. (Po) Olympiáda v německém jazyku pro žáky II. stupně STEJ, SATO 

Vánoce v multi kulti FALT, GALL 

12.12. (St) Česko zpívá koledy ve třídě III.A Akce ŠD pro žáky a rodiče FORS, COUF 

13.12. (Čt) Neviditelná výstava Radnice Prahy 2 9.B POCE 

Vánoční besídka pro rodiče 1.B, 1.C FONF 

Vánoční zájezd – Annaberg Německo, CK Hello school výběr žáků 2. 

stupně 
CERR, STEJ, STEP 

14.12. (Pá) Školní badmintonový turnaj v JEREMI hale (seznam hráčů ve 

sborovně) 
PETR 

Pohádka - Nový Smíchov 1.B, 1.C, 2.A, 5.A FONF, IVAS, SIPA, 
KREC 
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Betlém - divadelní představení Akce ŠD - všechna oddělení ŠD FORS, CERN, GRÖB, LITE, NEČA, NOP, 
PRZ, SNEJ, VES 

15.12. (So) Vánoční Karlštejn Akce ŠD - 3. oddělení NEČA 

17.12. (Po)     

Pražské Benátky 6.C POCE 

Vánoční posezení - akce ŠD 4. a 8. odd. NOP, SNEJ 

18.12. (Út) Divadlo Minaret - Půjdem spolu do Betléma 1.B, 1.C FONF, IVAS 

Kouzelnický kurz - škola kouzlení Divadlo kouzel 2.C, 3.A COUF, POTU 

Vánoční posezení - akce ŠD 1., 2. a 5. odd. CERN, GRÖB, VES 

Řemeslné výrobky Řemesla, betlémy 9.A HORA 

19.12. (St) Poznáváme díla světového umění NG, Šternberský palác 8.C SKLE 

Vánoční posezení - akce ŠD 3. a 7. odd. FORS, NEČA 

20.12. (Čt) Pohádkové představení - Metropole Zličín 3.B, 4.B, 5.B, 5.C CHME, CHUD, NERA, 
NOVO, PRED 

Hudba nás baví Projektové dopoledne ve spol. místnosti 4.A, 4.D DOBR, GALL  

Archa Noemova Národní muzeum - Muzea do škol 3.A COUF 

Benjamínova cesta Kostel sv. Jakuba 2.B STAS 

Vánoční posezení - akce ŠD 6. a 9. odd. LITE, PRZ 

Bohemian Rhapsody Cinema City Zličín 7.A, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C CECH, 
FRAN, HORA, LUKO, SKLE, VASK, VOLK 

21.12. (Pá) Přehazovaná výběr žáků 6. - 9. tříd PAZD, SENK, VOLK 

Příběh Vánoc - kostel sv. Jakuba 1.B IVAS 

Vánoční trhy Praha 9.B FRAN 

22.12. (So) Vánoční prázdniny   

23.12. (Ne) Vánoční prázdniny   

24.12. (Po)  Vánoční prázdniny   

25.12. (Út)  Vánoční prázdniny   

26.12. (St) Vánoční prázdniny   

27.12. (Čt)  Vánoční prázdniny   

28.12. (Pá) Vánoční prázdniny   

29.12. (So)  Vánoční prázdniny   

30.12. (Ne) Vánoční prázdniny   

31.12. (Po) Vánoční prázdniny   

1.1. (Út)  Vánoční prázdniny   

2.1. (St)  Vánoční prázdniny   

3.1. (Čt)  Ředitelské volno   

4.1. (Pá)  Ředitelské volno   

7.1. (Po) Výstava F. Kupka Valdštejnská zahrada 8.A(8Vv), 8.B(8Vv), 8.C(8Vv) VASK, 
LAZU 

9.1. (St) Olympiáda v Aj - školní kolo NOVA, SKLE, STEP 

10.1. (Čt) Třídní schůzky    

11.1. (Pá) Zimní ŠvP- Paseky v Jizerských horách 2.C POTU 

12.1. (So) Lyžařský výcvik - 7. Ročník Albrechtice v Jizerských horách 7.B, 7.D REZN, SATO, STEP 
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Lyžařský výcvik - 7. Ročník Špičák na Šumavě 7.A, 7.C FRAN, PAZD, SENK, VOLK 

Zimní ŠvP- Paseky v Jizerských horách 2.C POTU 

13.1. (Ne) Lyžařský výcvik - 7. Ročník Albrechtice v Jizerských horách 7.B, 7.D REZN, SATO, STEP 

Lyžařský výcvik - 7. Ročník Špičák na Šumavě 7.A, 7.C FRAN, PAZD, SENK, VOLK 

Zimní ŠvP- Paseky v Jizerských horách 2.C POTU 

14.1. (Po) Lyžařský výcvik - 7. Ročník Špičák na Šumavě 7.A, 7.C FRAN, PAZD, SENK, VOLK 

Lyžařský výcvik - 7. Ročník Albrechtice v Jizerských horách 7.B, 7.D REZN, SATO, STEP 

Zimní ŠvP- Paseky v Jizerských horách 2.C POTU 

15.1. (Út) Zimní ŠvP- Paseky v Jizerských horách 2.C POTU 

Lyžařský výcvik - 7. Ročník Albrechtice v Jizerských horách 7.B, 7.D REZN, SATO, STEP 

Lyžařský výcvik - 7. Ročník Špičák na Šumavě 7.A, 7.C FRAN, PAZD, SENK, VOLK 

16.1. (St) Lyžařský výcvik - 7. Ročník Albrechtice v Jizerských horách 7.B, 7.D REZN, SATO, STEP 

Lyžařský výcvik - 7. Ročník Špičák na Šumavě 7.A, 7.C FRAN, PAZD, SENK, VOLK 

Zimní ŠvP- Paseky v Jizerských horách 2.C POTU 

17.1. (Čt) Lyžařský výcvik - 7. Ročník Albrechtice v Jizerských horách 7.B, 7.D REZN, SATO, STEP 

Lyžařský výcvik - 7. Ročník Špičák na Šumavě 7.A, 7.C FRAN, PAZD, SENK, VOLK 

Dějepisná olympiáda - okresní kolo HORA 

Zimní ŠvP- Paseky v Jizerských horách 2.C POTU 

18.1. (Pá) Lyžařský výcvik - 7. Ročník Albrechtice v Jizerských horách 7.B, 7.D REZN, SATO, STEP 

Lyžařský výcvik - 7. Ročník Špičák na Šumavě 7.A, 7.C FRAN, PAZD, SENK, VOLK 

Zimní ŠvP- Paseky v Jizerských horách 2.C POTU 

22.1. (Út) ŠKOLSKÁ RADA pí Andršová, p. Salač, pí Plesníková FALT, PETR, VANE 

25.1. (Pá) Divadlo na Vinohradech KMD CECH, POCE 

Preventivní program Martin Klapka 9.A(8Tv1), 9.B(9Tv2), 9.C(9Tv2) PRUS 

28.1. (Po) Zeměpisná olympiáda - výběr 6. - 9. Ročník školní kolo CECH, VOLK  

PEDAGOGICKÁ RADA   

29.1. (Út) Dopravní výchova - prevence 4.A GALL 

Volejbal 8. - 9. ročník - výběr chlapci + dívkyZŠ Brdičkova SENK 

Blanka Matragi Obecní dům, Praha 1 8.A(Dív), 8.B(Dív), 8.C(Dív) SKLE, VASK 

Dopravní výchova- prevence 4.D DOBR 

Okresní kolo OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE DDM Praha 2   

30.1. (St) Okresní kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - 5. Třída Úspěšní 

řešitelé školního kola ZŠ Barrandov 
FALT 

Biologická olympiáda - výběr 6. - 9. Ročník školní kolo CECH, TOCM 

Dopravní výchova - prevence 4.C NOSA 

Dopravní výchova - prevence 4.B CHUD 

Biologická olympiáda - výběr 6. - 9. Ročník školní kolo CECH, TOCM 

Okresní kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - 9. Třída Úspěšní 

řešitelé školního kola 
ARNO 

31.1. (Čt) Rozdání výpisů z vysvědčení - zhodnocení prospěchu a 
chování za 1. pololetí 

  

1.2. (Pá)  Pololetní prázdniny   

4.2. (Po) Chemická olympiáda - školní kolo pro žáky 9. ročníku ARNO 



86 

 

5.2. (Út)  Pražské poetické setkání - výběr 6. - 9. roč. knihovna ZŠ 

Kuncova 
DIMA, FRAN, LUKO, PECL 

Karneval 1.A ZVAT 

6.2. (St) Turnaj v kopané - Motorlet Radlice Vybraní žáci 2. tříd POTU 

Soutěž v Nj - okresní kolo DDM Praha 5 STEJ 

7.2. (Čt) Miniházená - výběr 1.-3. ročník ZŠ Janského FONF, POTU 

11.2. (Po)  Jarní prázdniny   

12.2. (Út)  Jarní prázdniny   

13.2. (St)  Jarní prázdniny   

14.2. (Čt)  Jarní prázdniny   

15.2. (Pá)  Jarní prázdniny   

16.2. (So)  Jarní prázdniny   

17.2. (Ne) LVK - pro žáky 8. - 9. ročníku v Rakousku FRAN, POTU, VOLK 

Jarní prázdniny   

18.2. (Po) LVK - pro žáky 8. - 9. ročníku v Rakousku FRAN, POTU, VOLK 

19.2. (Út) Olympiáda v anglickém jazyce - obvodní kolo DDM Štefánikova   

LVK - pro žáky 8. - 9. ročníku v Rakousku FRAN, POTU, VOLK 

20.2. (St) Zeměpisná olympiáda - obvodní kolo DDM Praha 5 CECH 

Školní kolo recitační soutěže - I. stupeň FALT, GALL, ZVAT 

LVK - pro žáky 8. - 9. ročníku v Rakousku FRAN, POTU, VOLK 

21.2. (Čt) Turnaj v kopané - Motorlet Radlice Vybraní žáci 1. tříd FONF 

LVK - pro žáky 8. - 9. ročníku v Rakousku FRAN, POTU, VOLK 

22.2. (Pá) Karneval ve ŠD   

LVK - pro žáky 8. - 9. ročníku v Rakousku FRAN, POTU, VOLK 

25.2. (Po) Ornita 4.C, 4.D DOBR, NOSA 

Ornita 1.A, 1.B IVAS, ZVAT 

Ornita 2.A, 4.A GALL, KREC 

Ornita 5.B, 5.C CHME, PRED 

Ornita 2.B, 3.C BYLO, DOBR 

Ornita 4.B, 5.A NOVO, SIPA 

27.2. (St) Zasedání žákovského parlamentu zástupců tříd od 4. do 9. 

ročníku ve společenské místnosti 
PETR 

28.2. (Čt) Házená - výběr 7. - 9. Ročník DDM Praha SENK 

Olympiáda ve francouzském jazyce - výběr žáků 9.A a 9.B 
školní kolo 

STEJ 

Výlet na běžkách Bedřichov, Jizerské hory 6.D REZN, STEP 

4.3. (Po) Hurá do opery- balet DDM Slezská 2.C POTU 

5.3. (Út) Soutěž ve šplhu DDM Praha SENK 

6.3. (St) Za tajemstvím písma a papíru Národní pedagogické muzeum 3.C BYLO 

Divadelní představení Šípková Růženka od 9.00 hod. 1. třídy od 

10.00 hod. 2. třídy 
FALT 

8.3. (Pá)  Házená - Hamr sport Braník- dívky Výběr děvčat 8. a 9. třída SENK 

11.3. (Po) Pražské poetické setkání - obvodní kolo 1. kategorie FALT 

Pražské poetické setkání - obvodní kolo 3. kategorie LUKO 
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Jak je důležité býti (s) Filipem KMD, Divadlo pod Palmovkou 9.B FRAN, VOLK 

12.3. (Út) Přehazovaná - výběr 6.-7. roč. dívky FZŠ Brdičkova VOLK 

Pražské poetické setkání - obvodní kolo 2. kategorie FALT 

Olympiáda v německém jazyce - krajské kolo Gymnázium Nad 

Alejí 
SATO 

Pražské poetické setkání - obvodní kolo 4. kategorie FRAN 

13.3. (St) Olympiáda v anglickém jazyce - krajské kolo ZŠ Filosofská, 

Praha 4 
  

Veselé zoubky 1.A ZVAT 

Veselé zoubky 1.B IVAS 

Divadelní představení Šípková Růženka od 9.00 hod. 3. třídy od 

10.00 hod. 5. třídy od 11. hod. 4. třídy 
FALT 

Veselé zoubky 1.C FONF 

BUTOVICKÝ ZVONEČEK ŠK kolo pěvecké soutěže COUF, FRAN, IVAS, PETR, PRED 

15.3. (Pá) Krátká provozní porada pro učitele 1. Stupně Zápis do 1. tříd Ve 

sborovně 1. stupně - B1 - 1. patro 
  

Moje tělo Metropole Zličín 3.C BYLO 

Ezopovy bajky- Liduščino divadlo Akce ŠD SPOL 

18.3. (Po) Netradiční a zážitkové hry v TV ZŠ Kupeckého POTU 

Škola v přírodě s plaveckým výcvikem Čertův mlýn 3.A, 3.C BYLO, COUF 

19.3. (Út) Basketbal - výběr 8. - 9. roč. chlapci (KK) DDM P5, Sokol Žižkov 

ZÁKLADNÍ SKUPINA 
SENK 

Moje tělo Metropole Zličín 4.A GALL 

Matematická olympiáda - krajské kolo ZŠ a MŠ Červený Vrch   

Škola v přírodě s plaveckým výcvikem Čertův mlýn 3.A, 3.C BYLO, COUF 

20.3. (St) ZOO Praha - Ohrožené druhy 2.B STAS 

Zeměpisná olympiáda Stanice mladých přírodovědců VOLK 

Soutěž Aj - 2 žáci V.B a 2 žáci V.C ZŠ Bronzová NOVA 

Dějepisná olympiáda Krajské kolo   

Škola v přírodě s plaveckým výcvikem Čertův mlýn 3.A, 3.C BYLO, COUF 

21.3. (Čt) ZOO Praha 2.C POTU 

Basketbal - výběr 8. - 9. roč. chlapci (KK) DDM P5, Sokol Žižkov 

PŘÍPADNÉ FINÁLE 
SENK 

Přehazovaná Výběr dívek a chlapců 4. a 5. třída FONF 

Moje tělo Metropole Zličín 4.D DOBR 

Klub mladého diváka - výběr žáků 8. Ročníku Městská knihovna 

Praha 1 
CECH, VASK 

Škola v přírodě s plaveckým výcvikem Čertův mlýn 3.A, 3.C BYLO, COUF 

22.3. (Pá) Škola v přírodě s plaveckým výcvikem Čertův mlýn 3.A, 3.C BYLO, COUF 

23.3. (So) Škola v přírodě s plaveckým výcvikem Čertův mlýn 3.A, 3.C BYLO, COUF 

Škola v přírodě s plaveckým výcvikem Čertův mlýn 4.A, 4.C GALL, NOSA 

24.3. (Ne) Škola v přírodě s plaveckým výcvikem Čertův mlýn 4.A, 4.C GALL, NOSA 

25.3. (Po) ZOO 3.B NOVO 

Škola v přírodě s plaveckým výcvikem Čertův mlýn 4.A, 4.C GALL, NOSA 

26.3. (Út) ZOO Praha - domácí zvířata 2.A KREC 

Škola v přírodě s plaveckým výcvikem Čertův mlýn 4.A, 4.C GALL, NOSA 
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27.3. (St) Škola v přírodě s plaveckým výcvikem Čertův mlýn 4.A, 4.C GALL, NOSA 

28.3. (Čt) Minivolejbal Tatran Střešovice - výběr žáků 2. a 3. tříd 2.C POTU 

ZOO Praha 4.D DOBR, PRZ 

Slavnostní udělení ocenění za pedagogickou práci PETR 

v obřadní síni radnice Prahy 13 (Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova) 

Škola v přírodě s plaveckým výcvikem Čertův mlýn 4.A, 4.C GALL, NOSA 

ZOO 4.D DOBR 

29.3. (Pá) ZOO 4.A GALL 

Šestajovice – čokoládovna CK Hvězdička 1.B, 1.C FONF, IVAS 

Návštěva MŠ Vlasákova FALT, GRÖB 

Divadelní představení Šípková Růženka, prohlídka školní družiny, 
návštěva 1. tříd 

30.3. (So)  Zámek Nelahozeves Akce ŠD - 3.odd 1.A, 3.C NEČA 

2.4 (Út) Návštěva MŠ Šikulka FALT, GRÖB 

Divadelní představení Šípková Růženka, prohlídka školní družiny, 
návštěva 1. tříd 

Tři veselá prasátka Divadlo MINARET 2.B STAS 

Olympiáda ve francouzském jazyce - krajské kolo DDM Praha 

6 - Suchdol 
STEJ 

3.4. (St) Návštěva MŠ Večerníček FALT, GRÖB 

Divadelní představení Šípková Růženka, prohlídka školnídružiny, návštěva 
1. tříd 

4.4. (Čt) Velikonoce v Čechově stodole CK Hvězdička 1.A, 4.C FLEG, KRUP, NOSA, ZVAT 

Minipřehazovaná výběr žáků 1. -3. třída 1.C, 2.C FONF, POTU 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 4D 

Pythagoriáda 5. třídy   

5.4. (Pá) Kurz sexuální výchovy II 8.APETR 

Velikonoce Skanzen Přerov - akce ŠD - 4. a 5. oddd SNEJ, VES 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 4D 

8.4. (Po) Dopravní výchova 4.A GALL 

Aktivizující výuka aneb strategie Líného učitele CECH, FALT, FONF, FRAN, GOOT, PETR, POCE, 
REZN, SATO, SKLE, STEP, VASK, VOJA, VOLK 

Dopravní výchova 4.B CHUD 

9.4. (Út) OK MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY v naší škole ARNO, PETR, REZN, VANE, VOJA 

kategorie Z6, Z7 a Z8 pro žáky 6. - 8. ročníku ZŠ a studenty víceletých 
gymnázií P5 a P13 Slavnostní zahájení provede místostarostka pro 
školství na Praze 13 pí RNDr. Marcela Plesníková. 

10.4. (St) Biologická olympiáda - obvodní kolo FZŠ O. Chlupa TOCM 

  Kurz sexuální výchovy II VIII.B 8.B PETR 

11.4. (Čt) McDonald’s Cup Fotbal výběr chlapci 4. - 5. tř. DDM Praha 13 ZŠ 

Klausova 
PAZD 

Velikonoční dílny DDM Praha 5 - Stanice přírodovědců Smíchov 3.A COUF 

Kvalifikace junior NBA ZŠ Černovice SENK 

12.4. (Pá) Pozorujeme hvězdnou oblohu Planetárium Praha 3.A COUF 

Kurz sexuální výchovy II  8.C PETR 

Divadlo Pod Kloboukem – Velikonoce Akce ŠD - všechna 

oddělení ŠD 
FORS, CERN, GRÖB, LITE, NEČA, NOP, 
PRZ, SNEJ, VES 

13.4. (So)  Máslovické slavnosti Akce ŠD, Máslovice FORS, SNEJ 
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15.4. (Po) Butovický zvoneček (OK pěvecké soutěže) v obřadní síni radnice 

Prahy 13 (kategorie 7., 8. a 9. ročníku) 
FRAN 

Ornita 1.C, 3.A FONF, PAZD 

Ornita 2.C, 3.B NOVO, POTU 

Ornita 7.C, 7.D CECH, LAZU 

Ornita 6.D, 7.A FRAN, SENK, TOCM 

Ornita 6.B, 6.C FRAN, LAZU 

Ornita 6.A, 7.B PAZD, PECL, TOCM 

PEDAGOGICKÁ RADA   

Setkání třídních důvěrníků s ředitelem školy   

Třídní schůzky   

16.4. (Út) Výlet Bečov nad Teplou 2.A, 5.A SIPA, KREC 

Butovický zvoneček (OK pěvecké soutěže) v obřadní síni radnice 

Prahy 13 (kategorie 7., 8. a 9. ročníku) 
FRAN 

McDonald’s Cup Fotbal - 1. - 3. třída výběr ZŠ Klausova VOLK 

Ukázková hodina – fotbal Sportovní asociace - Škola v pohybu 1.C FONF 

Ukázková hodina – fotbal Sportovní asociace - Škola v pohybu 2.B STAS  

Ukázková hodina – fotbal Sportovní asociace - Škola v pohybu 2.C POTU 

Velikonoční příběh Kostel sv. Jakuba 5.C PRED 

Biologická olympiáda - obvodní kolo FZŠ O. Chlupa   

17.4. (St) Butovický zvoneček (OK pěvecké soutěže) v obřadní síni radnice 

Prahy 13 (kategorie 7., 8. a 9. ročníku) 
FRAN 

Kostel sv. Jakuba Velikonoční příběh 2.B STAS 

Velikonoční tvoření Hrádek u Nechanic CK Hvězdička 3.A, 3.C BYLO, COUF 

Velikonoční příběh kostel sv. Jakuba, Stodůlky 5.A SIPA 

Velikonoční příběh Kostel sv. Jakuba 4.B CHUD 

18.4. (Čt)   Velikonoční prázdniny   

19.4. (Pá)  Ostatní svátek   

23.4. (Út)  Den Země Centrální park , MČ P13, Lesy ČR 3.C BYLO 

Moliére: Škola žen Divadlo na Vinohradech 9.B FRAN, VOLK 

24.4. (St) Vybíjená - výběr 4. - 5. ročník chlapci ZŠ Kuncova VOLK  

25.4. (Čt)  Včelí dům - výroba svíček CK Hvězdička 5.B, 5.C CHME, PRED 

Švihadla – štafety FZŠ Brdičkova, výběr žáků 1. - 3. tříd 1.C FONF 

Vyhodnocení vědomostních soutěží a olympiád   

Koncert vítězů OK pěvecké soutěže Butovický zvoneček COUF, FRAN, IVAS, PETR 

26.4. (Pá)   Vybíjená - výběr 4. - 5. ročník dívky ZŠ Kuncova VOLK 

  Škola v přírodě, penzion LUMKA, ZÁSADA SPORTLINES 2.B STAS 

30.4. (Út)  Staré Hrady – čarodějnice CK Hvězdička 1.B, 1.C FONF, IVAS 

Planeta Země – Kolumbie KD Mlejn 6.B, 6.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C 

Škola v pohybu I.A, II.A, III.A Tv_z 

Planeta Země – Kolumbie KD Mlejn 7.A, 7.B, 7.C, 7.D 

Planeta Země – Kolumbie KD Mlejn 6.A, 6.D  

Škola v přírodě, penzion LUMKA, ZÁSADA SPORTLINES 2.B STAS 
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1.5. (St)  Škola v přírodě, penzion LUMKA, ZÁSADA SPORTLINES 2.B STAS 

2.5. (Čt)  Škola v přírodě, penzion LUMKA, ZÁSADA SPORTLINES 2.B STAS 

3.5. (Pá)  Škola v přírodě, penzion LUMKA, ZÁSADA SPORTLINES 2.B STAS 

6.5. (Po)  Prevence rizikového chování 7.A POCE 

Přednáška o rizicích dnešní doby pro dospívající Autoři pořadu 

Černota pro TV Seznam, p. Fiala 
9.A, 9.B, 9.C 

7.5. (Út)  Návštěva školy členy Školské komise PETR 

Zastupitelstva MČ Praha 13 a vedoucím odboru školství ÚMČ Praha 13 

Vyhlášení výtvarné soutěže Společenský sál VASK 

Le nouveau (francouzský film) Francouzský institut Praha, 

Štěpánská 35 
9.A(9JaF), 9.B(9JaF) STEJ 

9.5. (Čt)  Novinářský kalamář - házená, DDM hl.m. Prahy Výběr žáků 6. 

a 7. tříd Praha 4 - areál Hamr 
FONF 

Matematická soutěž UVAŽUJ LOGICKY Výběr žáků 4.a 5. tříd ZŠ 

Barrandov - Chaplinovo nám. 
PRED 

Výlet Botanicus CK Hvězdička 4.A, 4.D DOBR, GALL 

Basketbal - 4. Třídy Benešov SENK 

Pohár rozhlasu - výběr 6. - 7. roč. Atletika, Strahov TOCM 

10.5. (Pá)  Pohár rozhlasu - výběr 8. - 9. roč. Atletika, Strahov VOLK 

13.5. (Po)  Prevence rizikového chování 7.B POCE 

  Výstava - Voda a civilizace Kampa 9.B FRAN 

14.5. (Út)  Bečov nad Teplou - Relikviář sv. Maura (Vzdělávací programy 

paměťových organizací - grant MŠMT) 
8.C, 9.A HORA, SKLE 

15.5. (St)   O Rusalce Divadlo MINARET 2.B STAS 

Divadlo V Dlouhé KMD NOVA, VASK 

Divadelní představení pro rodiče - Šípková Růženka žáci z 

dramatického kroužku 
FALT 

Exkurze - paměťové instituce Bečov nad Teplou 8.A, 9.C CECH, VOLK 

LIGA BOJE PROTI RAKOVINĚ osvětově charitativní akci proti 
nádorovému onemocnění plic zajišťují žáci 9. tříd,  

9.A, 9.B 

16.5. (Čt)   Divadlo Broadway KMD 9.B FRAN, VOLK 

Přebor škol v orientačním běhu Kladno VANE 

17.5. (Pá)  Hurvínkova cesta do Tramtárie Divadlo S+ H 3.A COUF 

19.5. (Ne)  Zájezd do Anglie LOKA, SATO, SKLE, STEP 

20.5. (Po)   Tonda Obal na cestách - třídění odpadu    

Prevence rizikového chování 7.C POCE 

Opera Jeníček a Mařenka Karlínské divadlo 2.C POTU 

Losování o přestup do budoucího 6. ročníku PETR 

Zájezd do Anglie LOKA, SATO, SKLE, STEP 

Ozdravný pobyt Zlatá Koruna 9.B FALT, FRAN 

Škola v přírodě Javorník 5.B, 5.C CHME, PRED 

21.5. (Út)  Škola v pohybu III.B, I.B, III.C Tv_z 

Tonda Obal na cestách - třídění odpadu   

Zájezd do Anglie LOKA, SATO, SKLE, STEP 

Ozdravný pobyt Zlatá Koruna 9.B FALT, FRAN 

Škola v přírodě Javorník 5.B, 5.C CHME, PRED 
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22.5. (St) Open turnaj - házená - TJ Astra Výběr žáků 1. - 3. tříd, 4. - 5. tříd POTU 

II. konference projektu PRIMAS GALL, PETR 

Republikové finále v házené mladší žákyně (6. - 7. ročník) v Lázních 

Kynžvart 
FONF, IVAS 

Republikové finále v házené mladší žáci (6. - 7. ročník) ve Velké 

Bystřici u Olomouce 
PETR, SENK 

Zájezd do Anglie LOKA, SATO, SKLE, STEP 

Ozdravný pobyt Zlatá Koruna 9.B FALT, FRAN 

Vybíjená - dívky 6. Ročník ZŠ Janského TOCM 

Škola v přírodě Javorník 5.B, 5.C CHME, PRED 

23.5. (Čt)  Vybíjená - obvodní kolo, výběr 6. ročník PAZD 

Volby do Evropského parlamentu   

Zájezd do Anglie LOKA, SATO, SKLE, STEP 

Ozdravný pobyt Zlatá Koruna 9.B FALT, FRAN 

Republikové finále v házené mladší žákyně (6. - 7. ročník) v Lázních 

Kynžvart 
FONF, IVAS 

Vybíjená - chlapci 6. ročník PAZD 

Pohár rozhlasu atletika - výběr 6.-7.roč. chlapci Kotlářka TOCM 

Republikové finále v házené mladší žáci (6. - 7. ročník) ve Velké 

Bystřici u Olomouce 
PETR, SENK 

Škola v přírodě Javorník 5.B, 5.C CHME, PRED 

24.5. (Pá)  Škola v přírodě Javorník 5.B, 5.C CHME, PRED 

Republikové finále v házené mladší žáci (6. - 7. ročník) ve Velké 

Bystřici u Olomouce 
PETR, SENK 

Volby do Evropského parlamentu   

Republikové finále v házené mladší žákyně (6. - 7. ročník) v Lázních 

Kynžvart 
FONF, IVAS 

Bowling Zličín 8.A CECH 

Ozdravný pobyt Zlatá Koruna 9.B FALT, FRAN 

Zájezd do Anglie LOKA, SATO, SKLE, STEP 

26.5. (Ne)  Ozdravný pobyt Český ráj, kemp Sedmihorky 6.A DIMA 

27.5. (Po)  Techmania Science Centrum + planetárium program POLARIS 

TSc Centre Plzeň 
3.B, 3.C BYLO, NOVO 

Pythagoriáda - obvodní kolo ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. VANE 

Ozdravný pobyt Český ráj, kemp Sedmihorky 6.A DIMA 

Ozdravný pobyt Zlatá Koruna 9.C SENK, VOLK 

28.5. (Út)  Obvodní kolo Pythagoriády 5. Ročník ZŠ Barrandov, Chaplinovo 

nám.  
CHME 

Ozdravný pobyt Český ráj, kemp Sedmihorky 6.A DIMA 

Ozdravný pobyt Zlatá Koruna 9.C SENK, VOLK 

29.5. (St)  Aktivizující výuka aneb didaktická strategie LÍNÉHO UČITELE ARNO, BYLO, CERR, DIMA, GALL, STEJ, LOKA, 
LUKO, NOVA, NOSA, STAS, TOCM, VANE, LAZU 

Nohejbal - výběr 6. - 9. roč. chlapci ZŠ Janského   

Klementinum - exkurze 8.A CECH 

Ozdravný pobyt Zlatá Koruna 9.C SENK, VOLK 

30.5. (Čt)  Krajské kolo minivolejbalu – finále TJ TATRAN Střešovice - výběr 

žáků 2. a 3. tříd 
2.C POTU 

Ozdravný pobyt  Zlatá Koruna 9.C SENK, VOLK 

31.5. (Pá)  Ozdravný pobyt Zlatá Koruna 9.C SENK, VOLK 
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3.6. (Po)  DEN DĚTÍ Žáci 9. tříd si připraví stanoviště s atrakcemi pro žáky 1. - 3. 

tříd 
  

Prevence rizikového chování 7.D POCE 

RUN AND HELP (II. ročník) běh na pomoc Lukášovi na školním oválu 

(TU předem vyberou 10 Kč od každého žáka na I. stupni, 20 Kč od žáků II. 
stupně. Kdo nechce přispět, nemusí, kdo chce dát víc, dá víc.) 

  

Setkání třídních důvěrníků s ředitelem školy   

Třídní schůzky    

4.6. (Út)  Dinopark v Plzni 1.A, 2.B STAS, ZVAT 

Divadlo Spejbla a Hurvínka 1.B, 1.C FONF, IVAS 

Základní vybavení kuchyňky IKEA 7.D(Dív) VOJA 

Sousedské venkovní odpoledne ŠD na zahradě Diakionie ve 

Stodůlkách 
  

Školní výlet Zlatá Koruna 9.A SENK, VANE 

Nohejbal - krajské kolo, 6. - 9. roč. chlapci SK Meteor PRUS 

5.6. (St)  Školní výlet Bečov nad Teplou 7.C, 9.B FRAN, VOJA 

Slavnostní otevírání dětského hřiště Chalalbalova 4.C NOSA 

Školní výlet Nová Živohošť 8.A CECH, STEJ 

Školní výlet Zlatá Koruna 9.A SENK, VANE 

6.6. (Čt)  Školní výlet Nová Živohošť 8.A CECH, STEJ 

Školní výlet Zlatá Koruna 9.A SENK, VANE 

7.6. (Pá)  Návštěva filmového představení Anthropoid  9.A, 9.B, 9.C FRAN, HORA, PETR, VOLK 

Návštěva Národního památníku hrdinů heydrichiády  9.A, 9.B, 9.C FRAN, HORA, PETR, VOLK 

Školní výlet Nová Živohošť 8.A CECH, STEJ 

10.6. (Po)  Prevence rizikového chování 7.D POCE  

Slavnostní přijetí vítězů krajských kol vědomostních soutěží PETR 

v Brožíkově síni Staroměstské radnice (Adéla Kopáčová) odjezd od školy v 
11 hodin 

Slavnostní přijetí delegací 6 nejúspěšnějších sportovních 
škol Prahy 

PETR, SENK 

v Brožíkově síni Staroměstské radnice (odjezd od školy ve 12 hod. p. uč. 
Šenk a 4 žáci) 

Třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků FALT, GRÖB, CHME, NOVO, PETR, 
STAS 

Škola v přírodě, Nové Hutě, penzion TetřívekSportlines 1.B, 2.A IVAS, KREC 

Škola v přírodě - Skrýchov 1.C FONF, NOP 

11.6. (Út) Ukázka úpolových sportů a moderních forem tréninku Lukáš 

Dvořák 
8.A(8Tv), 8.B(8Tv), 8.C(8Tv), 9.A(8Tv1), 
9.B(9Tv2), 9.C(9Tv2) PRUS 

Anežský klášter 7.A(7Vv), 7.B(7Vv), 7.C(7Vv), 7.D(7Vv) 
VASK 

Slavnostní vyhodnocení Pythagoriády    

Školní výlet Zadní Třebáň 6.C POCE, SATO 

Škola v přírodě, Nové Hutě, penzion Tetřívek Sportlines 1.B, 2.A IVAS, KREC 

Škola v přírodě - Skrýchov 1.C FONF, NOP 

12.6. (St)  Archiv, pravěk či budoucnost. Národní archiv Praha 9.B FRAN 

Rozřazovací test z AJ pro všechny nové žáky budoucího 6. 
ročníku 

  

Test z českého jazyka nebo z matematiky    

pro nové žáky jazykové nebo matematické skupiny budoucího 6. ročníku 
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Školní výlet IX.A na Mělník zámek, věž, kostnice, koupaliště 9.A PETR 

Školní výlet Zadní Třebáň 6.C POCE, SATO 

Škola v přírodě, Nové Hutě, penzion Tetřívek Sportlines 1.B, 2.A IVAS, KREC 

Škola v přírodě - Skrýchov 1.C FONF, NOP 

13.6. (Čt) Výlet Blaník, Holice, Želivka CK Hvězdička 4.A, 4.D DOBR, GALL 

Besídka 5.C PRED 

ŠKOLSKÁ RADA pí Andršová, p. Salač, pí Plesníková FALT, PETR, VANE 

Škola v přírodě, Nové Hutě, penzion Tetřívek Sportlines 1.B, 2.A IVAS, KREC 

Škola v přírodě - Skrýchov 1.C FONF, NOP 

14.6. (Pá)  Škola v přírodě - Skrýchov 1.C FONF, NOP 

Škola v přírodě, Nové Hutě, penzion Tetřívek Sportlines 1.B, 2.A IVAS, KREC 

Školní výlet Kutná Hora 8.B, 8.C SKLE, VASK 

15.6. (So)  Břežany u Klatov  FORS 

16.6.(Ne)  Břežany u Klatov Turistický dvoudenní výlet Akce ŠD  FORS 

17.6. (Po)  Přírodovědná vycházka - Šárka 5.A SIPA 

Vyhlášení výsledků sportovních soutěžích Radnice Prahy 13 VOLK 

18.6. (Út)  Otevřený den MAP - Prezentace práce výtvarného kroužku PETR, LAZU 

v naší škole, pav. B3, 2. patro (pro hosty z MAP Prahy 13, ředitele škol a 
učitele Vv) 

Využití her v ruském jazyce NIDV, Senovážné náměstí VASK 

19.6. (St)  Savci - ZOO Praha 3.A COUF 

  II. termín pro rozřazovací testy z angličtiny PETR 

  pro žáky, kteří přestupují do budoucího 6. ročníku  

  II. termín pro testy z matematiky nebo českého jazyka   

  pro nové žáky budoucího 6. ročníku 

  Dům světla přednáška s HIV+ lektorem, prohlídka azylového domu s 

přihlášenými žáky 9. tříd  
9.A, 9.B, 9.C PETR, POCE, VOLK 

20.6. (Čt)  Mini ZOO Malá Chuchle 6.B TOCM 

Letohrádek Hvězda 5.A SIPA 

Rozloučení se školou - Centrální park Prahy 13 Vystoupení 

našich prvňáčků  
1.B, 1.C FONF, IVAS 

Školní výlet Zadní Třebáň 6.D REZN, STEP 

21.6. (Pá)  Královská cesta Praha 3.A COUF 

Včelí dům CK Hvězdička 1.B, 1.C FONF, IVAS 

22.6. (So)  Muzeum Jílové u Prahy Výlet za zlatem Akce ŠD - 4. a 7. oddělení ( 

výběr žáků II.A, II.B, IV.A, IV.C) 
FORS, SNEJ 

Výlet MIRAKULUM Akce ŠD- 3. odd. ŠD NEČA 

24.6. (Po)  Pražské Benátky Praha 1 9.C VOLK 

PEDAGOGICKÁ RADA   

25.6. (Út)  Zámek Loučeň Mít tak hostinu na zámku CA Hvězdička 3.A, 4.C FLEG, COUF, NOSA 

CINEMA CITY ZLIČÍN 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 3.B, 3.C, 4.A, 
4.B, 4.D, 5.A, 5.B, 5.C 

Výlet na kolech 7.C ARNO, VOJA 

Aquapark Barrandov 8.A CECH 

Piknik Prokopské údolí 8.C SKLE 

Školní výlet Chrustenice 2.C, 7.D, 9.B   FRAN, POTU, SENK 
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Výlet na kolech Prokopské údolí 6.D REZN, STEP 

26.6. (St)  IQ port Výtoň 8.A CECH 

Třídnický den Divoká Šárka 6.A DIMA, LAZU 

Dopravní hřiště 4.A, 4.C FLEG, GALL, NOSA 

Dopravní hřiště 4.B, 4.D DOBR, CHUD, NERA, SIMU 

Prohlídka Národního divadla Praha 8.B VASK 

Exkurze Letiště Praha 8.C SKLE, STEP 

Školní výlet Chrustenice 2.C, 7.D, 9.B FRAN, POTU, SENK 

27.6. (Čt)  Přehrada a včelín - školní výlet – Želivka CK Hvězdička 3.B, 4.B CHUD, NERA, NOVO 

Deváťáci sobě 9.A, 9.B, 9.C FRAN, HORA, VOLK  

Třídnický den Letohrádek Hvězda 6.A DIMA 

Bowling Zličín 8.C SKLE 

28.6. (Pá)  POSLEDNÍ ZVONĚNÍ PRO ŽÁKY 9. TŘÍD   

Žáci 1. - 8. tříd se rozloučí s deváťáky potleskem v koridoru kolem atria 

VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ A HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
2018/2019 

  

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍD Ve společenské 

místnosti  
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3. Fotogalerie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Slavnostní ohňostroj k 35. výročí ZŠ Kuncova 

Obrázek 3 Slavnostní zahájení školního roku v 1. třídě 

Obrázek 2 Slavnostní otevření nové školní jídelny 
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Obrázek 4 Výlet do Třeboně v rámci projektu Paměťové instituce 

Obrázek 5 Výukový program „Hrou proti AIDS“ Obrázek 6 Národní cena kvality 
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 Obrázek 8 Červená stužka 

 

Obrázek 7 Den otevřených dveří 
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Obrázek 9 Mikuláš ve škole 

Obrázek 10 Turnaj v badmintonu v Jeremi hale 

Obrázek 11 Exkurze žáků IV.D do České televize 
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Obrázek 12 Lyžařský výcvikový kurz, Špičák na Šumavě 

Obrázek 13 Zdokonalovací lyžařský kurz, Zettersfeld v Rakousku 

Obrázek 14 Vyhlášení školního kola pěvecké soutěže Butovický zvoneček 
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Obrázek 15 Výukový program v pražské ZOO pro žáky 2. třídy 

Obrázek 16 Obvodní kolo matematické olympiády 

Obrázek 17 Den boje proti rakovině 
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Obrázek 18 Stavební úpravy v okolí školy 

Obrázek 19 Stavební úpravy v okolí školy 

Obrázek 20 Run and Help – běh pro Konto bariéry 
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Obrázek 21 Vyhlášení sportovních soutěží POPRASK 

Obrázek 22 Dům světla pro žáky 9. ročníku 

Obrázek 23 Slavnostní zakončení školního roku pro žáky 9. ročníku 
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Obrázek 24 Fotografie k 35. výročí školy 


