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Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2019/2020
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
resortní identifikátor právnické osoby: 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: Daniela Plhalová (od 1. 8. 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
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f) název, zaměření a zhodnocení školního vzdělávacího programu, charakteristika školy
V ZŠ Kuncova se vyučuje dle vzdělávacího programu KUSTOD (KUncova STODůlky) č. j.
551/2007) v 1. – 9. ročníku, kterým zajišťujeme 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.
Škola je známá vynikající úrovní výuky matematiky, ve které její žáci pravidelně dosahují
skvělých výsledků a konkurují víceletým gymnáziím. Četné jsou i úspěchy žáků v dalších
vědomostních a jazykových soutěžích (anglický jazyk, německý jazyk, zeměpis, dějepis,
přírodopis, chemie, český jazyk, francouzský jazyk aj.). Mimořádných úspěchů (viz kapitola
Úspěchy žáků) dosahují žáci školy i v uměleckých (zpěv, recitace) a sportovních soutěžích
(basketbal, fotbal, 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, házená,
nohejbal, vybíjená) 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). V národním finále v házené ve školním roce 2018/2019 obsadili mladší žáci
i mladší žákyně shodně 6. místo z 10 respektive 9 účastníků. ZŠ Kuncova je pět let po sobě
nejlepší sportovní školou Prahy 13. ZŠ Kuncova byla na konci školního roku 2018/2019
vyhlášena 2. nejlepší sportovní školou v Praze.
Žáci ZŠ Kuncova dosahují nadprůměrných výsledků v matematické, čtenářské
i přírodovědné gramotnosti ve srovnání s žáky jiných základních škol i studenty víceletých
gymnázií (viz inspekční šetření PISA 2015, SCIO 2015/2016, SCIO 2016/2017, SCIO
2017/2018, SCIO 2018/2019, SCIO 2019/2020, INspiSet, Centrum zjišťování výsledků
vzdělávání aj.).
Z českého jazyka a matematiky jsou výsledky žáků 5., 7. a 9. ročníku, kteří konají
jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) na osmiletá a šestiletá gymnázia a na čtyřleté
středoškolské obory s maturitou, každoročně nad celostátním průměrem. Výsledky žáků 9.
ročníku u JPZ na střední školy se v roce 2020 dostaly 22% nad celostátní průměr
v matematice a 19% nad celostátní průměr v českém jazyce.
V obvodních kolech vědomostních soutěží a olympiád mívají každoročně naši žáci nejvyšší
počet umístění na 1. – 3. místech a stali se tři roky po sobě nejúspěšnější základní školou na
Praze 13 i na Praze 5.
Vedení školy se daří udržovat vysokou kvalifikovanost a odbornost pedagogických
pracovníků a rozšiřovat pedagogický sbor o další nové a motivované učitele, učitelky,
vychovatelky i asistentky pedagoga.
ZŠ Kuncova získala dvakrát národní cenu kvality a je nositelkou prestižního titulu
Společensky odpovědná škola, Zdravá škola a Škola pro demokracii.
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Základní škola Kuncova je součástí výchovně-vzdělávací soustavy. Je zapsána ve Školském
rejstříku od 1. 1. 2005.
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.
Od 1. 1. 1998 je škola právním subjektem.
Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 je příspěvkovou organizací.
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 finanční gramotnost žáků a mediální výchovu.
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 (kooperativní aktivity, komunikace, prožitková pedagogika, projekty aj.).
Vztahy mezi vedením školy, vyučujícími a dalšími zaměstnanci školy jsou budované
na základě profesionality, osobní zodpovědnosti, důvěry, vstřícnosti, kolegiality a partnerství
a pozitivně ovlivňují a spoluvytvářejí příjemné školní klima.
Ve škole panuje přirozená atmosféra. Výkon žáka za cenu stresu není cílem. Důraz je kladen
na uvědomělé dodržování pravidel, slušnost i respektování všech práv žáků včetně možnosti
vyjadřovat se k chodu školy prostřednictvím zástupců tříd v žákovském parlamentu nebo
schránku důvěry.
ZŠ Kuncova má vlastní znak a rozvíjí u žáků zdravý školní patriotismus.
Od 6. ročníku do 9. ročníku jsou všichni žáci podle svých dispozic, zájmu a s přihlédnutím
k výukovým předpokladům rozřazeni do 4 specializovaných skupin:
• matematické (s rozšířenou výukou matematiky a informatiky)
• jazykové (s rozšířenou výukou druhého cizího jazyka, a to německého, francouzského nebo
španělského)
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• sportovní (s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na basketbal a judo)
• výtvarné (s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a s výukou dějin umění)
Žáci všech skupin mají většinu předmětů společně v každé třídě 6. ročníku, do skupin se dělí
a spojují pouze na výuku dle specializace tj. na tři hodiny týdně.
V ZŠ Kuncova vyučujeme 5 cizích jazyků. Vedle anglického jazyka je to německý jazyk,
španělský jazyk, ruský jazyk a francouzský jazyk. Všechny jazyky vyučují pouze kvalifikovaní
učitelé.
Výuka anglického jazyka probíhá v 1. a ve 2. ročníku pouze formou placených kroužků, které
vedou učitelky naší školy. Povinnou výuku angličtiny od 1. třídy nezajišťujeme, protože
v případě jejího zavedení probíhá výuka na úkor počtu hodin českého jazyka, a to v současné
době, kdy obecně klesá čtenářská gramotnost dětí, není dobře.
Od 3. ročníku je výuka angličtiny povinná pro všechny žáky a žákyně 3 hodiny týdně.
Od školního roku 2020/2021 dělíme každou třídu od 3. do 9. ročníku na dvě skupiny pro
výuku angličtiny, kterou ve škole vyučuje 10 učitelek. Žáci a žákyně ZŠ Kuncova dosahují
v jazykových soutěžích a olympiádách výborných výsledků. Na jaře 2020 obsadili žáci naší
školy v obvodních kolech olympiády z anglického jazyka 1. místa v obou kategoriích (7. i 8.
– 9. ročníku) a stejně tak dvě 1. místa a jedno 3. místo ve dvou kategoriích olympiády
v německém jazyce.
Žákům 4. – 5. tříd nabízíme za úhradu jazykový kroužek francouzštiny nebo němčiny.
Při dostatečném zájmu rodičů můžeme otevřít pro děti i jazykový kroužek španělštiny.
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. Žákům jazykových skupin přidáváme
od 7. ročníku 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, španělský, ruský
nebo francouzský s dvouhodinovou týdenní dotací v 7. a 8. ročníku a tříhodinovou dotací
v 9. ročníku.
Škola dále zajišťuje a nabízí:
- nadstandardní preventivní program pro žáky od 1. do 9. ročníku (např. přednášky
a besedy s Policií ČR), adaptační kurzy pro žáky a žákyně 6. tříd, kurzy prevence proti
sociálně patologickým jevům pro žáky 6. - 7. ročníku, nadstandardní kurzy sexuální výchovy
a protidrogové prevence pro žáky 8. - 9. ročníku, program Hrou proti AIDS pro žáky 8. 9. ročníku, kampaň Červená stužka s žáky a žákyněmi 9. ročníku, návštěvu Domu světla s žáky
a žákyněmi 9. ročníku, finanční sbírky (Srdíčkové dny, Žlutý květ, Run and Help), divadelní
představení, preventivní výchovné a diskusní pořady atd.
- lyžařské výcvikové kurzy v tuzemsku pro žáky 7. ročníku a zdokonalovací lyžařský kurz
pro žáky 8. a 9. ročníku v zahraničí (Rakousko)
- kurzy plavání pro žáky 3. a 4. ročníku
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- školy v přírodě, poznávací nebo výměnné zájezdy do zahraničí, raftové kurzy, školní výlety,
akce a projekty související s výchovně-vzdělávací činností školy
- bohatou mimoškolní činnost pro žáky školy ve spolupráci s různými organizacemi,
osobnostmi a sportovními oddíly např. Taneční studio Ivy Langerové, SK Bivoj judo, FZUŠ
Stodůlky aj. (viz. Mimoškolní činnost)
ZŠ Kuncova je sponzorem ZOO Praha a chovu ocelota stromového.
Součástí školy je školní družina, která má 9 oddělení, školní knihovna (přes 6000 knih)
se 4 PC a s připojením na internet a školní jídelna.
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 41 interaktivních tabulí (z toho 17 s posunem), 42 dataprojektorů a 78 počítačů,
video i DVD přehrávače, radiomagnetofony a další didaktickou techniku. V učebně V. 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 používáme ve škole elektronický systém docházky
prostřednictvím žákovských karet ISIC a učitelských karet ITIC. Karty ISIC používáme
zároveň i pro přihlašování a odhlašování obědů ve školní jídelně.
ZŠ Kuncova má od května 2018 nový sportovní areál se dvěma hřišti, atletickým oválem,
běžeckou rovinkou a dalším sportovním zázemím (za 8,3 miliónu Kč) a od konce září 2018
novou moderní školní jídelnu pro 300 strávníků najednou za 47 miliónu korun. V jídelně se
výborně vaří. Strávníci si vybírají ze dvou jídel.
Za 7 miliónů korun byla v létě 2019 provedena rekonstrukce chodníku a prostor před
budovou školy a na konec ulice Kuncova byla nainstalována z bezpečnostních důvodů
zákazová závora.
Díky dotaci MŠMT a MHMP na modernizaci pražských škol (Výzva č. 20) obdržela ZŠ
Kuncova téměř 2 milióny korun, za které byla na podzim 2019 dokončena rekonstrukce
učebny zeměpisu, rekonstrukce učebny dílen a v areálu školy vedle nové školní jídelny vznikl
krásný dřevěný altán.
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Během školního roku 2019/2020 byla provedena přestavba
prostor staré školní jídelny a kuchyně ve 2. patře pavilonu A
na 12 nových učeben, 5 kabinetů, 2 sklady a nová žákovská
a učitelská sociální zařízení. V 1. patře pavilonu A vznikly 2
garsoniéry pro učitele. Stavba si vyžádala investici od
MHMP ve výši 20 miliónů korun.
Od školního roku 2020/2021 budeme v pavilonu A využívat
minimálně 4 učebny především pro jazykovou výuku. Díky
finančním darům od rodičů našich žáků se nám podařilo jednu
novou učebnu vybavit novou trojdílnou interaktivní tabulí
activboard s posunem, dataprojektorem a PC za 123 tisíc
korun. Postupně budeme vybavovat interaktivními tabulemi a
novým žákovským a školním nábytkem všechny učebny
pavilonu A. Volné třídy používá pro výuku v odpoledních
hodinách FZUŠ Stodůlky, která je naším dlouholetým
smluvním partnerem.
Škola po přestavbě v pavilonu A disponuje dostatečným počtem
kmenových i odborných učeben. Ředitel školy v létě 2020 požádal o
navýšení kapacity školy z 950 na 1080 žáků. V každé kmenové a téměř
ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC
s připojením k internetu.
Nadstandardně vybavené jsou učebny zeměpisu, výtvarné výchovy,
fyziky – chemie a přírodopisu v pavilonu B3, jazykové učebny
(angličtiny, němčiny a španělštiny) a učebna hudební výchovy v pavilonu
B4, 9 tříd I. stupně (5 tříd I. stupně v pavilonu B4 a 4 třídy I. stupně
v pavilonu B1), kde jsou všude trojdílné interaktivní tabule s posunem, dataprojektorem
a počítačem, školní dílna, cvičná kuchyňka a multikulturní místnost.
Ve všech třídách I. stupně a ve většině tříd II. stupně je nový žákovský nábytek (nastavitelné
lavice a židle) a školní nábytek (skříňky, regály a nástěnky na míru).
Ve všech třídách I. stupně jsou dětem k dispozici na míru vyrobené žákovské skříňky.
Škola má 2 učebny výtvarné výchovy pro žáky II. stupně v pavilonu B3. Do druhé učebny Vv
bylo na jaře 2019 pořízeno 30 pracovních žákovských stolů s nastavitelnou pracovní
deskou, regály, nástěnky a sušáky na výkresy za 277 tisíc korun.
Ve škole jsou 2 počítačové učebny. Do PC učebny II, kde je 30 pracovních míst a kvalitní
pracovní stoly řazené za sebou, jsme z operačního programu MŠMT Věda, výzkum,
vzdělávání (Šablony II) v roce 2019 pořídili 26 notebooků, které nahradily 30 stolních PC,
které jsme využívali již 7 let. Do Počítačové učebny I, kde bylo jen 20 pracovních míst po
obvodu učebny a již žádné použitelné počítače, jsme nechali v létě 2020 vyrobit na míru 10
nových pracovních stolů, aby se kapacita třídy navýšila na 30 míst. V říjnu 2020 zakoupíme
z dotace MŠMT do 1. PC učebny 30 notebooků a další 4 notebooky dokoupíme i do PC II,
abychom měli k dispozici 2 počítačové učebny s 30 a 30 pracovními místy a zajistili jsme
podmínky pro on-line testování žáků po třídách pro různá inspekční šetření i národní
testování (SCIO). Plánujeme i nákup cca 20 notebooků navíc, které budou v záloze pro
případnou distanční výuku pro vyučující i pro žáky. Do všech notebooků i stávajících
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počítačů ve třídách I. i II. stupně a v odborných učebnách nainstalujeme výukovou
platformu Google classroom, aby mohli učitelé vyučovat na dálku ze školy i z domova.
Vedení ZŠ Kuncova podává žádosti o granty, výzvy a programy. Škola získala v rámci
projektu Věda, výzkum, vzdělávání od MŠMT 1 591 000, - Kč na realizaci tzv. Šablon I, což
jsou aktivity na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, zvýšení čtenářské
gramotnosti a inkluzi, a dalších 2 161 000 Kč na realizaci OP VVV – Šablony II na období 1.
2. 2019 – 21. 1. 2021.
Ve školním roce 2019/2020 byl založen ekologický kroužek jako nepovinný předmět
Ekologická praktika. Do kroužku docházelo 15 žáků 4. – 5. tříd, kteří se se svojí vyučující
spolupodíleli na podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na vytvoření
přírodní zahrady v areálu naší školy. Žádost byla SFŽP kladně vyřízena a škola obdržela na
realizaci, která je naplánována na jaro 2021, celkem 484 tisíc korun. V plánu je vybudovat
v drenáži u dřevěného altánu přírodní jezírko s rostlinami a modely vodních živočichů,
alpinum, geoexpozici s kameny, které se vyskytují v Praze 5 a okolí, a dřevěnými
informačními tabulemi s přírodovědnými popisky. Součástí projektu je i vybudování hobitího
domku ve svahu kousek od drenáže a výsadba tří ovocných stromů na školním pozemku.
Počátkem školního roku 2020/2021 jsme nepovinný předmět Ekologická praktika nabídli
i žákům 6. a 7. tříd a zajistili jsme vyučujícího, který je studentem Zemědělské univerzity
Praha oboru aplikovaná ekologie.
Vedení školy se daří každoročně dostávat dotace na bezplatnou výuku češtiny pro žáky –
cizince. V roce 2020 jsme obdrželi 300 tisíc korun.
Od školního roku 2017/2018 je ZŠ Kuncova jako jedna ze 7 škol v Praze zařazena do
pilotního programu MŠMT Vzdělávací programy paměťových institucí. Třikrát po sobě jsme
obdrželi 245 000 korun na realizaci projektu. Z dotace jsme hradili dopravu i vstupy do
muzeí, památníků, hradů a zámků, které za tři roky bezplatně navštívily stovky našich žáků.
Program byl z důvodu pandemie koronaviru v březnu 2020 přerušen.
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.
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 6 šatní kójí
a 712 skříněk.
Téměř ve všech učebnách byla provedena během posledních 10 let výměna osvětlovacích
těles.
K dispozici jsou ve škole zrekonstruovaná všechna WC.
ZŠ Kuncova má od ledna 2011 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.
Ke vchodu A1 byla v září 2018 umístěna dřevěná recepce k přijímání návštěv.
V budově školy sídlí Obvodní pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5 a Prahu 13
a soukromé gymnázium.
Škola poskytuje na základě smluv své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti
zájmových organizací dětí a mládeže v mimoškolní době a má ziskovou hospodářskou činnost.
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g) jazykové vzdělávání a jeho podpora
V ZŠ Kuncova vyučujeme 5 cizích jazyků. Vedle anglického jazyka je to německý jazyk,
španělský jazyk, ruský jazyk a francouzský jazyk.
Všechny jazyky vyučují pouze kvalifikovaní učitelé. Výuku angličtiny zajišťuje
10 vyučujících, výuku němčiny 3 vyučující, španělštinu vyučují 2 učitelky, výuku ruštiny
zajišťují 2 vyučující a francouzštinu vyučuje 1 učitelka.
Aprobovanost výuky německého, francouzského, španělského a ruského jazyka je
100%, aprobovanost výuky anglického jazyka je 98%.
Výuka angličtiny v 1. i ve 2. ročníku probíhá 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 vyučující anglického jazyka z naší školy.
Výuka anglického jazyka je povinná od 3. ročníku. Od školního roku 2020/2021 probíhá
výuka díky personálnímu zajištění a prostorovým i technickým podmínkám děleně od 3.
do 9. ročníku, tj. každá třída se dělí na 2 jazykové skupiny po 12 – 15 žácích s výjimkou
několika tříd ve vyšších ročnících II. stupně, kde dobíhá dříve zavedený organizační
model. Menší počet žáků ve skupině umožňuje častější komunikaci a kooperativní
(skupinové) aktivity v hodinách. Výuka je vedena důsledně v anglickém jazyce s výjimkou
vysvětlení gramatiky nebo obtížnějšího učiva. Učitelé angličtiny jsou výborní a pod jejich
vedením dosahují naši žáci vynikajících výsledků. Ve školním roce 2019/2020 obsadili
žáci naší školy dvakrát 1. místo v obvodním kole olympiády v anglickém jazyce, a to
v kategorii žáků 7. tříd i v kategorii žáků 8. a 9. tříd.
Žáci 3. a 4. tříd používají učebnice angličtiny Explore Together a žáci 5. - 9. ročníku
učebnice Project Explore. Na nákup nových učebnic angličtiny jsme použili v roce 2020
ze státního rozpočtu na ONIV několik set tisíc korun.
Žákům 4. – 5. tříd nabízíme za úhradu jazykový kroužek francouzštiny nebo němčiny.
Při dostatečném zájmu rodičů můžeme otevřít pro děti i jazykový kroužek španělštiny
i s rodilým mluvčím.
Od 6. ročníku nabízíme a zajišťujeme rozšířenou výuku jazyků pro žáky a žákyně
v jazykových skupinách po 8 – 16 žácích. Jako druhý cizí jazyk si žáci nejčastěji volí
němčinu nebo španělštinu popř. 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,
španělský, ruský nebo francouzský s dvouhodinovou týdenní dotací v 7. a v 8. ročníku
a tříhodinovou dotací v 9. ročníku.
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Výuka probíhá nejčastěji v kvalitně vybavených jazykových učebnách, kde mají vyučující
k dispozici interaktivní tabuli, počítač a dataprojektor. V pavilonu B4 je učebna ruštiny,
němčiny, španělštiny a dvě učebny angličtiny. Před vstupem do pavilonu B3 se nachází
učebna francouzštiny a naproti ní jazyková učebna pro výuku angličtiny. Další čtyři
jazykové učebny jsme zřídili v nově vybudovaných učebnách pavilonu A. Do jedné z nich
jsme zakoupili novou interaktivní tabuli s dataprojektorem a PC.
Průběžně jsou nakupovány slovníky, mapy a nové učebnice. Pro výuku němčiny
používáme nové učebnice Beste Freunde s pracovními sešity. Ve školním roce 2019/2020
obsadili žáci naší školy dvakrát 1. místo v obvodním kole olympiády v německém jazyce,
a to v kategorii žáků 7. tříd i v kategorii žáků 8. a 9. tříd. V kategorii 8. – 9. tříd obsadil
náš žák i 3. místo.
K výuce francouzštiny využíváme učebnice Décibel a pracovní sešity. Pro výuku ruštiny
máme učebnice Ráduga 1 a Ráduga 2 nebo Klásnyje druzjá a také je doplňují pracovní
sešity. Po dohodě na jednání předmětové komise vyučujících cizích jazyků (28. 8. 2020) se
vyučující ruského jazyka domluvili používat v budoucnu pouze učebnice Ráduga, které
více vyhovují žákům 7. – 9. ročníku než učebnice Klásnyje druzjá, které jsou určeny spíše
pro mladší žáky. Učebnice pro výuku výše uvedených cizích jazyků půjčujeme žákům
zdarma, pracovní sešity objednáváme, ale hradí je zákonní zástupci dětí.
Učebnice Aventura 1 s pracovním sešitem a CD pro výuku španělského jazyka tvoří
komplet, který žákům zůstává, a proto celý set hradí rodiče. Ve školním roce 2020/2021
budou tyto učebnice používány už jen v 8. a v 9. ročníku. Pro žáky 6. a 7. tříd jsme
zakoupili nové učebnice španělštiny Explora 1.
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.
Na jaře 2020 podala škola žádost o zařazení do projektu ERASMUS. Projekt je
plánován na 2 roky. Hlavním dorozumívacím jazykem je němčina, ale předpokládá
se i používání angličtiny. V plánu jsou výměnné pobyty mezi čtyřmi zeměmi Evropské
unie: Řeckem, Chorvatskem, Litvou a Českou republikou. V září 2020 jsme se dozvěděli,
že naše škola nebyla do projektu zařazena.
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2. Údaje o pracovnících školy (v hlavní činnosti)
a) personální zabezpečení
Pracovníci
Pedagogičtí celkem (bez AP)
z toho: vychovatelé
asistenti pedagoga
nepedagogičtí celkem
celkem

fyzické osoby přepočt.prac. fyzické osoby přepočt.prac.
k 31.12.2019 k 31.12.2019 k 30.6.2020 k 30.6.2020
51
8
8

49,60
8,00
6,00

51
8
8

48,48
6,80
5,25

21
80

21,50
77,1

22
81

23,00
78,73

b) věková struktura pedagogických pracovníků (bez AP) k 31.12.2019
Věk
do 30 let
31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 a více let celkem
počet pedagogů
2
9
14
22
4
51
(fyz. osoby)
% z celkového
3,92
17,65
27,45
43,14
7,84
100%
počtu pedagogů
Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 49 let.
Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 45 žen a 6 mužů.
c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (bez AP) k 31.12.2019
(podle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění)
z toho
z toho
s odbornou
bez odborné doplňující si s povolenou
Pedagogičtí pracovníci
kvalifikací
kvalifikace
odb. kvalifivýjimkou
celkem (fyz. osoby)
kaci studiem dle zákona
%
počet % z celku počet
počet
počet
z celku
I. stupeň
18
18
100 %
0
0%
0
0
II. stupeň
25
24
96 %
1
4%
0
0
vychovatelé
8
8
100 %
0
0%
0
0

d) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody odchodu zaměstnanců v průběhu
školního roku 2019/2020
Počet přijatých nových absolventů učitelského studia: 1
Ze školy v průběhu školního roku odešli celkem 3 pedagogičtí zaměstnanci,
v tom:
- do starobního důchodu 0 osob
- ve zkušební době 1 osoba
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-

po ukončení pracovního poměru na dobu určitou 0 osob
(z toho zástupy na nemocné pedagogy 0 osob)
z nadbytečnosti 0 osob
z jiných důvodů 2 osoby

Ze školy v průběhu školního roku odešli celkem 2 nepedagogických zaměstnanců,
v tom:
- ze zdravotních důvodů 0 osob
- do starobního důchodu 1 osoba
- po ukončení pracovního poměru na dobu určitou 0 osob
(z toho zástupy za nemocné zaměstnance ........... osob)
- z nadbytečnosti 0 osob
- z jiných důvodů 1 osoba
e) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy
(podle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění)
-

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

Název kurzu, semináře

Školící instituce

Konference Školství

Centrum aktivit, P-4
Společně k bezpečí, Orlík
Laskaví a efektivní sobě-Veselá
n.Vltavou
Seminář: Jak nevyhořet
Tvoř.škola, Lyčkovo nám 6, P-8
Bezpečnost se zaměř. Na
MHMP, Jungmannova 35/29, P-1
soc.sítě
Zdravotník
ČČK Helichova 632, P-5
Aktivizující výuka "líného
Olchavová, Vrchlického 74, P-5
učitele"
Pravidla správního řízení
Seminária, Táboritská 23, P-3
MegaBooks, Třebohostická
Seminář Aj
2283/2, P-10

Celkem

x

Počet
Průměrná délka
účastníků DVPP na 1
pedagogů
pedagoga
2
8 hodin
2

6 hodin

1

6 hodin

1

6 hodin

1

8 hodin

10

6 hodin

1

8 hodin

1

6 hodin

19

x

Ředitel školy zajistil na červen 2020 pro 3 nové nastupující učitelky kurz Aktivizující
metody ve výuce aneb strategie Líného učitele, které vedl známý didaktik a publicista pan
Robert Čapek. Kurz byl účastnicemi hodnocen jako velmi přínosný a inspirativní, protože
kladl důraz na kooperativní metody ve výuce a aktivitu žáků v hodině, které „líný“ učitel
„pouze“ řídí a sleduje. Kurz během dvou let navštívilo 32 pedagogů naší školy.
Nejčastěji jsou dále 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.
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Ředitel školy docházel každý měsíc (s výjimkou měsíců březen až červen z důvodu pandemie)
na seminář Setkání s právníky, který se konal vždy na OŠ ÚMČ Praha 13, a v listopadu 2019
navštívil konferenci Školství 2020, která proběhla za účasti premiéra a ministra školství.

-

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) : 2
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)
Studium pro školního metodika prevence
(2)

MFF UK

1

Magdaléna o.p.s.

1

Studium výchovného poradenství
(2)
Celkem

Centrum celoživotního vzdělávání při
PedF UK
x

1
5

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
2019
2020
Průměrná výše měsíčního platu
I. pololetí
I. pololetí
celý rok
pedagogických pracovníků (bez AP)
v tom: průměrná výše nárokové složky platu
průměrná výše nenárokové složky platu
nepedagogických pracovníků
v tom: průměrná výše nárokové složky platu
průměrná výše nenárokové složky platu

36.756
34.525
2.231
18.781
17.781
1.000

39.991
35.326
4.665
20.053
18.130
1.923

39.015
36.688
2.327
21.071
19.716
1.355

4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost
Úřad městské části Praha 13, která je naším zřizovatelem, díky úsilí vedení radnice
a především místostarostky pro školství paní RNDr. Marcely Plesníkové získal od MHMP
v posledních letech nemalé finanční prostředky, které investoval do rozvoje škol našeho
obvodu. Stranou pozornosti radnice Prahy 13 nezůstala ani ZŠ Kuncova, která se během
posledních několika let stala jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících škol v Praze.

14

Technické zázemí ZŠ Kuncova se velmi výrazně zlepšilo, protože do školy bylo během
posledních 3 let investováno bezmála 83 miliónů korun. Od roku 2018 do roku 2020
proběhly 4 velké investiční akce.
Nejdříve byl vybudován nový venkovní sportovní areál za více než 8 miliónů korun se dvěma
hřišti, atletickým oválem, doskočištěm a dalším sportovním zázemím, který postavila za necelé
čtyři měsíce (od února do konce května 2018) firma Bohemia Sport Technik. Areál jsme
slavnostně otevřeli 31. května 2018 za účasti paní primátorky Krnáčové a vedení radnice
Prahy 13.
Druhou investiční akcí byla výstavba nové školní jídelny a kuchyně se zázemím, která vznikla
na východní straně budovy školy a byla napojena do prostoru šaten II. stupně. Nová školní
jídelna s kuchyní umožňuje stravování až třem stům strávníků najednou a poskytuje jim
moderní, příjemné a krásné zázemí. Stavba, která si vyžádala investici 47 miliónů korun, byla
zahájena počátkem března 2018 a za půl roku byla pracovníky firmy Z&D Stavební
společnost dokončena. Ke slavnostnímu otevření jídelny došlo 26. září 2018 za účasti vedení
radnice Prahy 13 a radní z MHMP.
Navazující akcí bylo vybudování příjezdové komunikace pro zásobování nové školní jídelny
základní školy, a rekonstrukce chodníku před školou. Stavební úpravy před budovou
Základní školy Kuncova probíhaly od jara 2019 a koncem srpna byly dokončeny. Bylo třeba
vybourat starou betonovou vanu, která vybíhala hluboko do chodníku od pláště budovy,
a nahradit ji výrazně užším záhonem, aby došlo k 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 vrchlíky z původních stodůleckých statků. Součástí úprav bylo
i vybourání staré betonové zídky u kostela a postavení nové opěrné zdi, která vypadá
estetičtěji. Po skončení prací byla ještě provedena parková úprava, aby byl celý prostor
připravený k slavnostnímu zahájení nového školního roku. Investice, kterou poskytla MČ
Praha 13, dosáhla výše 7,5 miliónu korun. 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.
Během školního roku 2019/2020 (od konce září 2019 až do počátku června 2020) probíhala
přestavba prostor staré školní jídelny a kuchyně ve 2. patře pavilonu A. Přestavba byla velmi
náročná, protože bylo třeba za provozu školy provést vybourání příček i staré betonové
podlahy po celé rozlehlé ploše bývalé kuchyně. Protože práce probíhaly nad odděleními
školní družiny v 1. patře, z důvodu bezpečnosti jsme několikrát několik oddělení školní družiny
přemístili ze západní strany na východní a naopak v koordinaci s vedoucím stavby. Kromě
hlučnosti jsme se museli vyrovnat i se zvýšenou prašností a větším pohybem osob i stavební
techniky v těsné blízkosti školy. Výsledek však stojí za to. Ve 2. podlaží pavilonu A vzniklo 12
nových učeben, 5 kabinetů, 2 sklady a nová žákovská a učitelská sociální zařízení a v 1.
patře pavilonu A byly vybudovány 2 garsoniéry pro učitele. Stavba si vyžádala investici od
MHMP ve výši 20 miliónů korun. Do učeben byly vyvedeny světlovody ze střechy, takže
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přirozené denní osvětlení je velmi příjemné a nadstandardní. Umělé osvětlení je schované
v podhledech, takže na stropy místností nebyla umístěna žádná osvětlovací tělesa. Třídy jsou
laděny do tří barev: bílá, šedá, oranžová a působí velmi moderně a esteticky. V oknech jsou
nové žaluzie a u oken nové parapety. Stěny u umyvadel a odpadkových košů jsou obložené
světle šedými obklady. Do tříd byl rozveden internet a školní rozhlas. I když paní
místostarostka usilovala o další dotaci ve výši 5 miliónů korun od MHMP na vybavení všech
učeben interaktivními tabulemi a školním a žákovským nábytkem, nebyla tentokrát žádost
Prahy 13 vyřízena kladně.
Protože jsme potřebovali od školního roku 2020/2021 v pavilonu A využívat minimálně 4
učebny především pro jazykovou výuku, obrátil se ředitel školy na několik rodičů našich žáků
s prosbou o finanční pomoc. Ze 6 oslovených rodičů a firem jich 5 reagovalo a škole darovali
koncem školního roku a v červenci 95 tisíc korun. Díky pochopení a velkorysosti i dalších
dárců se podařilo získat finance na nákup a instalaci nové trojdílné interaktivní tabule
activboard s posunem, dataprojektorem a PC za více než 123 tisíc korun a vybavit jí jednu
ze čtyř učeben. Do ostatních tří učeben jsme umístili starší jednoduché přenosné tabule na
křídu a do všech čtyř učeben jsme dodali starší žákovské lavice a židle ze skladů školy.
Postupně budeme vybavovat interaktivními tabulemi a novým žákovským a školním nábytkem
všechny učebny pavilonu A. Volné třídy používá pro výuku v odpoledních hodinách FZUŠ
Stodůlky, která je naším dlouholetým smluvním partnerem.
Škola po přestavbě v pavilonu A disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných
učeben. Ředitel školy požádal počátkem září 2020 o navýšení kapacity školy z 950 na 1080
žáků, protože 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.
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 jsme schopni
po přestavbě přijímat nejen děti ze spádových ulic školy, ale i z dalších částí Prahy 13, jiných
pražských částí i děti mimopražské.
Ve školním roce 2020/2021 využívá ZŠ Kuncova 31 kmenových učeben (z toho 8 zároveň
slouží i jako odborné pracovny), 21 odborných pracoven, 25 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 venkovní dřevěnou
učebnu (altán), 1 školní knihovnu s více než 6000 svazky a čtyřmi PC, 1 cvičebnu pro judo,
1 místnost s pedagogickým dozorem, 11 místností pro školní družinu a 1 jídelnu se školní
kuchyní.
Díky dotaci MŠMT a MHMP na modernizaci pražských škol (Výzva č. 20) obdržela ZŠ
Kuncova téměř 2 milióny korun, za které byla na podzim 2019 dokončena rekonstrukce
učebny zeměpisu, rekonstrukce učebny dílen a v areálu školy vedle nové školní jídelny vznikl
krásný dřevěný altán.
V učebně zeměpisu bylo třeba provést vybourání pojezdu staré tabule a její demontáž,
výmalbu učebny, výměnu osvětlovacích těles a pokládku nové podlahové krytiny, nákup
a instalaci trojdílné interaktivní tabule Activboard s posunem, dataprojektorem, ozvučením
a PC, vytvoření stupínku, na který byly umístěny na míru vyrobené 2 katedry, a zhotovení 15
kusů žákovských lavic na míru s atypicky velkou pracovní deskou. Do učebny zeměpisu bylo
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dodáno 30 nových nastavitelných žákovských židlí a regály a skříňky na uložení 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. V učebně dílen byly provedeny rozvody elektro a výměna osvětlovacích
těles, 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 byl i nákup 18 sad dílenského
nářadí a 18 stavebnic Merkur.
Na konci prosince 2019 byla 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 je k dispozici
dřevěná tabule a bude do ní ještě umístěn vzorkovník dřev. Za učebnou, ve které nebude žádný
nábytek, budou v přístřešku (boxu) uskladněny stoličky, 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 pro děti ze školní družiny nebo
dramatického a ekologického kroužku.
Přehled odborných učeben:
dvě počítačové učebny (0 + 26 notebooků)
jazyková učebna AJ (VI. C)
jazyková učebna AJ
jazyková učebna AJ
jazyková učebna němčiny
jazyková učebna ruštiny
jazyková učebna francouzštiny
jazyková učebna španělštiny (VII. C)
hudebna pro žáky II. stupně (IX. D)
matematika (VIII. D)
chemie – fyzika (VIII. C)
zeměpis (VII. A)
přírodopis (VI. A)
výtvarná výchova I (VI. B)
výtvarná výchova II
místnost s pedagogickým dozorem
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cvičná kuchyňka
malá cvičná jídelna
multikulturní místnost
dílna
tři tělocvičny
sál pro judo
venkovní dřevěná učebna (altán)
Nadstandardně vybavené jsou učebny zeměpisu, výtvarné výchovy, fyziky – chemie
a přírodopisu v pavilonu B3, jazykové učebny (angličtiny, němčiny a španělštiny) a učebna
hudební výchovy v pavilonu B4, 9 tříd I. stupně (5 tříd I. stupně v pavilonu B4 a 4 třídy I.
stupně v pavilonu B1), kde jsou všude trojdílné interaktivní tabule s posunem,
dataprojektorem a počítačem, školní dílna, cvičná kuchyňka a multikulturní místnost, která
vznikla díky dotaci z Výzvy č. 21 v pavilonu A v prostoru školní družiny z jedné menší učebny.
Místnost je určena pro besedy a setkání s žáky – cizinci, kterých máme ve škole více než 70,
ale slouží i k výuce malé skupinky 3 – 4 žáků (Šablony). Součástí dodávky za 169 990 Kč byl
dotykový LCD panel BenQ 55 na multifunkčním stojanu, počítač Dell, 4 tablety Acer One 10,
4 výukové stavebnice iTriangle, nabíjecí box iZákladna pro 15 tabletů, 4 laminované stoly, 4
židle, 1 skříň s dvířky a 1 skříň otevřená a 1 dětský koberec Ostrov.
Kromě technického vybavení jsou odborné učebny zeměpisu, chemie – fyziky, přírodopisu
i obě počítačové učebny vybaveny na míru vyrobeným kvalitním školním nábytkem:
katedrami, stěnami s výukovými pomůckami, učitelskými skříňkami, žákovskými lavicemi
a židlemi.
V učebně českého jazyka - hudební výchovy je pro žáky II. stupně k dispozici interaktivní
tabule s posunem a popisovatelnými bočnicemi, počítač s připojením k internetu
a dataprojektor. Kromě toho vyučující Hv používají i hi-fi soupravu, videorekordér pro CD
i DVD, elektronické klávesové nástroje, orffovský instrumentář, výukový program
pro hudební výchovu Sibelius a několik klasických akustických kytar a combo.
Ve všech třídách I. stupně a ve většině tříd II. stupně je nový žákovský nábytek (nastavitelné
lavice a židle) a školní nábytek (skříňky, regály a nástěnky na míru).
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.
Škola má 2 učebny výtvarné výchovy pro žáky II. stupně v pavilonu B3. Do druhé učebny Vv
bylo na jaře 2019 pořízeno 30 pracovních žákovských stolů s nastavitelnou pracovní
deskou, regály, nástěnky a sušáky na výkresy za 277 tisíc korun.
Ve škole jsou 2 počítačové učebny. Do PC učebny II, kde je 30 pracovních míst a kvalitní
pracovní stoly řazené za sebou, jsme z operačního programu MŠMT Věda, výzkum,
vzdělávání (Šablony II) v roce 2019 pořídili 26 notebooků, které nahradily 30 stolních PC,
které jsme využívali již 7 let. Do Počítačové učebny I, kde bylo jen 20 pracovních míst po
obvodu učebny a již žádné použitelné počítače, jsme nechali v létě 2020 vyrobit na míru 10
nových pracovních stolů, aby se kapacita třídy navýšila na 30 míst. V říjnu 2020 zakoupíme
z dotace MŠMT do 1. PC učebny 30 notebooků a další 4 notebooky dokoupíme i do PC II,
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abychom měli k dispozici 2 počítačové učebny s 30 a 30 pracovními místy a zajistili jsme
podmínky pro on-line testování žáků po třídách pro různá inspekční šetření i národní
testování (SCIO). Plánujeme i nákup cca 20 notebooků navíc, které budou v záloze pro
případnou distanční výuku pro vyučující i pro žáky. Do všech notebooků i stávajících
počítačů ve třídách I. i II. stupně a v odborných učebnách nainstalujeme výukovou
platformu Google classroom, aby mohli učitelé vyučovat na dálku ze školy i z domova.
Nejvýznamnější investiční akce v roce 2020:
-

přestavba prostor po staré školní jídelně a kuchyni na 12 nových učeben, 5 kabinetů,
2 sklady, nová žákovská (dívčí a chlapecká WC), nová učitelská WC, místnost pro
úklid a 2 garsoniéry ve 2. respektive 1. podlaží pavilonu A za 20 miliónů korun od
MHMP

-

nákup 1 nové interaktivní tabule activboard triptych s posunem, dataprojektorem,
ozvučením a novým PC za 123 459 Kč do učebny v pavilonu A (z darů od rodičů
a firem)

-

2x instalace bukových (bezpečnostních) madel na zábradlí v pavilonu B1 a B4 od
přízemí do 2. patra za 83 556 Kč z rozpočtu školy

-

výmalba 2 učeben a chodby v přízemí pavilonu B1 za 78 000 Kč od MČ Praha 13

-

zakoupení 10 PC stolů do počítačové učebny II za 66 380 Kč z darů škole

-

oprava vichřicí poničeného oplocení školního hřiště za 127 029 Kč (z toho z pojistky
88 578 Kč, z rozpočtu školy 38 451 Kč)

-

nákup 3 dezinfekčních strojů Arnold na dezinfekci rukou za 58 080 Kč (19 360 Kč
za kus) od MČ P13

-

nákup dezinfekčního stroje KSANEX na dezinfekci prostor a nábytku za 36 905 Kč
od MČ Praha 13

-

nákup záložního serveru za 17 203 Kč z rozpočtu školy

-

nákup 1 PC do kabinetu v pavilonu A za 15 446 Kč z rozpočtu školy

-

pořízení 2 nástěnek do pavilonu B4 za 10 766 Kč z darů škole

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. V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule,
dataprojektor a PC s připojením k internetu.
Vybavenost školy výukovými technologiemi je mimořádná, neboť škola má k dispozici
41 interaktivních tabulí (z toho 17 s posunem), 42 dataprojektorů a 78 počítačů, video i DVD
přehrávače, radiomagnetofony a další didaktickou techniku. V učebně V. 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
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i elektronické žákovské knížky.
Od školního roku 2018/2019 používáme ve škole elektronický systém docházky
prostřednictvím čtecích zařízení žákovských karet ISIC u vchodů do školy a učitelských karet
ITIC u sborovny. Karty ISIC používáme zároveň i pro přihlašování a odhlašování obědů ve
školní jídelně. ISIC karty hradí svým dětem rodiče, ITIC karty hradí učitelům škola. Pro nové
žáky jsme 3. září zajistili fotografování na průkaz přímo ve škole a vyhotovení karty ISIC
během měsíce září za 250 korun. Karta se znakem ZŠ Kuncova a jménem žáka je osobním
majetkem a identifikačním průkazem žáka a přináší jeho nositeli až 2000 výhod a slev po
dobu jeho docházky do naší školy. Slouží mj. i k prokázání věku v dopravních prostředcích, ve
kterých je od 1. září 2018 žákům a studentům od 15 do 26 let poskytována 75% sleva na
jízdné. Novou povinností žáků (i učitelů) naší školy bude po příchodu do školy přiložit svoji
kartu ke strojku a tím zaznamenat čas příchodu do programu Bakaláři, elektronické třídní
knihy i žákovské knížky. S ohledem na to byl upraven i školní řád.
U vchodu A1, kudy vstupují a vycházejí mladší žáci, a odpoledne žáci FZUŠ Stodůlky, která je
u nás v pronájmu, se nachází recepce (mobilní dřevěný pult), který poskytuje důstojné zázemí
pro vrátné.
Od roku 2016 používáme u vchodu A1 videotelefon, který je rozveden do všech devíti oddělení
školní družiny i do 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.
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 příštím roce bychom měli provést
rekonstrukci učebny matematiky, vybudovat novou učebnu přírodních věd (obě v pavilonu
B3) a vytvořit jazykovou učebnu ve 2. patře pavilonu A z dotace Výzva č. 48.
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.
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 6 šatní kójí
a 712 skříněk.
Ve všech učebnách I. a ve většině učeben II. stupně byla provedena rekonstrukce osvětlení.
K dispozici jsou ve škole zrekonstruovaná všechna WC.
ZŠ Kuncova má od ledna 2011 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
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roku 2011/2012 kamerovým systémem napojeným na PC.
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 na
konci léta 2018 vybudovali novou učebnu češtiny a španělštiny. Po vybavení všech 12 nových
učeben v pavilonu A do nich plánujeme přemístit všechny jazykové učebny a vyučovat v nich
kromě cizích jazyků i český jazyk a společenskovědní předměty. Po přemístění učebny
španělštiny z pavilonu B4 do pavilonu A plánujeme vybudovat v přízemí pavilonu B4 novou
učebnu hudební výchovy v souladu se strategickým plánem MAP Prahy 13. V přízemí
pavilonu B4 se nachází i místnost s pedagogickým dozorem pro žáky, kteří mají dopolední
okénko ve výuce nebo potřebují počkat v teple a suchu na odpolední výuku.
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
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 měli naši žáci dva
roky k dispozici automat na školní pomůcky, ve kterém byly sešity, tužky, pastelky, pravítka
a další pomůcky. Automat byl počátkem září 2020 odvezen do nemocnice, kde bude sloužit
s pozměněnou nabídkou. Po odeznění koronavirové pandemie bude zase vrácen do školy.
Pavilon B2 je pronajat soukromému Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha
a v pavilonu C sídlí Obvodní pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 5 a Prahu 13.
Škola poskytuje na základě smluv své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti
zájmových organizací dětí a mládeže v mimoškolní době a má ziskovou hospodářskou činnost.
Přestože nejsou některé prostory školy vymalovány již více než 12 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 30.6.2019

16

14

30

k 30.6.2020
v tom: počet běžných tříd
k 30.6.2019
k 30.6.2020
počet speciálních tříd
k 30.6.2019
k 30.6.2020

16

14

30

16
16

14
14

30
30

0
0

0
0

0
0
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b) počty žáků
Počet žáků
k 30.6.2019
k 30.6.2020
v tom: v běžných třídách
k 30.6.2019
k 30.6.2020
ve speciálních třídách
k 30.6.2019

I. stupeň

II. stupeň

celkem

399
414

364
372

763
786

399
414

364
372

763
786

0

0

0

0

0

0

k 30.6.2020

c) průměrný počet žáků na třídu k 30. 6. 2020
I. stupeň
běžné třídy

I. stupeň
speciální třídy

II. stupeň
běžné třídy

II. stupeň
speciální třídy

25,88

0

26,57

0

průměr za
I. a II. stupeň
běžných tříd
26,2

d) přípravné třídy
Počet tříd
0
0

k 30.6.2019
k 30.6.2020

Počet žáků
0
0

e) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVP ZV
Ve školním roce 2019/2020 jsme nabízeli a zajišťovali rozšířenou výuku
matematiky, jazyků, tělesné výchovy nebo výtvarné výchovy pro všechny žáky všech
tříd 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.
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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
dvojnásobný až trojnásobný počet uchazečů, jsou všechny žádosti o přestup vyřizovány
kladně v pořadí, v jakém došly, až do výše maximální povolené kapacity každé budoucí třídy
6. ročníku, což je 30 žáků. Žadatelé, kteří podali žádost později, jsou vedeni jako
náhradníci. Po přestupu dítěte do naší školy ředitel školy v souladu s Vyhláškou č. 48
o základním vzdělávání zařadí dítě 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 2020 se přihlásilo 53 uchazečů do budoucího 6. ročníku, ve kterém bylo
volných cca 25 míst. Vzhledem k tomu, že byly zajištěny kapacitní i personální
podmínky pro otevření čtyř tříd 6. ročníku od školního roku 2020/2021 a ukázalo se,
že řada k nám již přijatých dětí nenastoupí, protože přešly na víceletá gymnázia, kam
se také hlásily, byli nakonec přijati všichni uchazeči včetně náhradníků. Do 6.
ročníku nastoupilo 26 nových žáků. Ředitel školy ve školním roce 2020/2021 otevřel
4 šesté třídy po 29 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 chování popř. výsledek
autoevaluačních testů z matematiky, z českého jazyka a z angličtiny. Na jaře 2020
s ohledem na zrušení prezenční výuky vzhledem k pandemii covid – 19 žáci 5. tříd
autoevaulační testy nepsali.
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, španělštiny nebo francouzštiny).
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.
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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 kolik jich přichází z jiných
škol do studijních skupin našeho budoucího 6. ročníku. Ve školním roce 2019/2020 bylo
na osmiletá gymnázia přijato 13 našich žáků 5. ročníku, ale z jiných škol se do budoucího 6.
ročníku přihlásilo 53 zájemců a nastoupilo 26 nových žáků. ZŠ Kuncova otevřela v září
2020 na rozdíl od předchozího roku čtyři šesté třídy se115 žáky.
Realizace našeho školního vzdělávacího programu, zajištění rozšířené výuky
ve specializovaných výběrových skupinách a práce s žáky s nadáním je sice organizačně,
personálně i finančně náročná, ale přináší hmatatelné výsledky a je oceňována
r o d i č i , š i r o k o u v e ř e j n o s t í i 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
k 1.9.2019
k 30.6.2020

191
201

mentální

sluchové

zrakové

2
2

5
5

Druh postižení
vady
těles- více
řeči
né
vad

autismus

3
3

vývojové poruchy
učení chování

164
165

17
26

Vzhledem k narůstajícímu počtu integrovaných žáků a s tím spojené administrativě
pověřil ředitel školy od počátku školního roku 2019/2020 výchovným poradenstvím 2
pedagogické pracovnice. Výchovné poradkyně a zástupkyně pro I. stupeň úzce
spolupracovaly s psycholožkou přidělenou OPPP 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 výukovými, zdravotními popř. jinými problémy.
- speciální třídy nebyly ve škole zřízeny.
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Ve třídách působilo 7 asistentek pedagoga celkem u 11 žáků, z nichž 6 pomáhalo třídním učitelkám
na I. stupni u 10 žáků a 1 na II. stupni u 1 žáka 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 obtížemi a také žákům nadaným. Ve školní družině pracovala 1 asistentka
vychovatelky u 1 dítěte s PAS.

Všem žákům se specifickými potřebami učení byla poskytnuta podpůrná opatření, která
vypracovali třídní učitelé za spolupráce naší kmenové OPPP. Na plnění podpůrných opatření
se podílí i rodiče žáka, kteří jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělání. Současně je
žákům poskytována pedagogická intervence nad rámec rozvrhu. Intervence byla poskytována
celkem 15 žákům v rozsahu 1 – 2 hodiny týdně.
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, anebo 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
Portál, s.r.o., Praha 2015, před 5 let y poukazovaly 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
upozorňovaly 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.
Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) se však po přijetí novely školského
zákona o inkluzi od 1. 9. 2016 výrazně změnila a zlepšila, protože noví žáci - cizinci, kteří se
do České republiky přistěhují a český jazyk neovládají, jsou zařazováni pracovnicemi PPP
do 2. nebo 3. stupně podpory a jsou vnímáni jako žáci znevýhodnění.
Žáky - cizinci 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.
Od školního roku 2019/2020 bylo poprvé možné nabídnout žákům – cizincům, kteří se
přistěhovali do Prahy 13, bezplatný tříměsíční intenzivní kurz českého jazyka, který probíhal
díky dotaci z MŠMT na dvou základních školách Prahy 13, a to v ZŠ s rozšířenou výukou
jazyků Bronzová a ve FZŠ Trávníčkova. Kurz se velice osvědčil a jazykově velice napomohl
i 2 žákům naší školy.
Na rok 2020 jsme obdrželi rovných 300 000, - 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.
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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 2019/2020
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 2019/2020 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.
Ředitel školy vyhověl žádosti rodiče dítěte s nadáním o individuální vzdělávání
žákyně 3. ročníku v anglickém jazyce tak, aby od začátku školního roku 2020/2021 mohla
docházet do jazykové skupiny angličtiny 5. ročníku vzhledem k tomu, že anglický jazyk
ovládá a ve 3. třídě se s ním teprve začíná.
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. Vztah k přírodě a ochraně životního prostředí mohla skupina 15
žáků 4. – 5. tříd rozvíjet vloni poprvé v nepovinném předmětu ekologická praktika. Na počátku
školního roku 2020/2021 se nám podařilo otevřít druhý ekologický kroužek jako nepovinný
předmět ekologická praktika i pro 10 žáků 6. a 7. tříd.
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 (ta se ale v loňském roce z důvodu pandemie koronaviru nekonala).
Umělecké vlohy mohli žáci a žákyně projevit v některém z hudebních oborů F ZUŠ
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.
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Pro žáky II. stupně jsme stejně jako v předchozím roce otevřeli výtvarný kroužek, který
vedla 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.
Z důvodu uzavření škol se ovšem letos na jaře obvodní kolo matematické olympiády
nekonalo.
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 2020/2021
Počet dětí zapsaných
do prvních tříd
(při zápisu)

Počet dětí
skutečně přijatých
do prvních tříd

Počet
prvních tříd

Počet odkladů
pro školní rok
2020/2021

134

99

4

16

Zápis do budoucího 1. ročníku se vzhledem k pandemii koronaviru nemohl uskutečnit
tradičním způsobem tj. za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, ale probíhal
distančním způsobem, o kterém škola včas rodiče informovala, celý měsíc duben. 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. Nakonec jsme vyhověli všem žadatelům a k základnímu
vzdělávání jsme přijali všechny děti. Do 4 prvních tříd nastoupilo 99 žáků.
8. Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia:
počet vydaných zápisových lístků celkem: 43
přijato celkem: 16, z toho 2 na konzervatoř v 5. ročníku
Gymnázia
přijatých celkem

8-letá (z 5. ročníku)

6-letá (ze 7. ročníku)

krajská

soukromá

církevní

krajská

soukromá

církevní

9+2
konzervatoř

2

0

3

0

0
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b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků
počet vydaných zápisových lístků celkem: 79
přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků: 68
Střední
školy
zřizované
krajem
církevní
soukromé

gymnázia

obchodní
akademie

zdravotní
školy

průmyslové školy

ostatní
střední
školy

střední
odborná
učiliště

celkem

18

17

3

15

9

0

62

0
0

0
0

1
0

0
1

0
4

0
0

1
5

přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou:
OU, U
z devátých ročníků
z nižších ročníků
zřizované krajem
církevní
soukromé

8
0
2

1
0
0

c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
- v devátém ročníku:
78
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 2018/2019

školní rok 2019/2020

počet hodin

počet žáků

počet hodin

počet žáků

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

I. stupeň
II. stupeň
celkem

1. Výsledky vzdělávání žáků
Prospěch (II. pololetí 19/20)

počet žáků

%

412
370
651
0
0
2
2

99,5
99,5
82,8
0
0
0
0

prospěli:

I. stupeň
II. stupeň
z toho s vyznamenáním
neprospěli:
I. stupeň
II. stupeň
nehodnoceni: I. stupeň
II. stupeň

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 2019 do testování zapojilo více než 18 000 žáků a studentů z 566 škol
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a víceletých gymnázií z celé České republiky. Ve všech testovaných oblastech byly výsledky
našich žáků tří tříd 9. ročníku nadprůměrné.
On line test z matematiky psalo 74 našich žáků 9. ročníku. V matematice dosáhli žáci ZŠ
Kuncova 69% tní úspěšnosti (o 2% lepší než naši žáci loni) a jejich výsledky byly o 19%
nad průměrem všech základních škol! Výsledky dosaženými v matematice se ZŠ Kuncova
zařadila stejně jako v předchozích letech mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování v ČR!
Svými výsledky v matematice předčili naši žáci výsledky stejně starých studentů 6 víceletých
gymnázií z 19 zúčastněných.
V českém jazyce zaznamenalo 76 žáků IX.A, IX.B a IX.C 64% tní úspěšnost (o 7% vyšší než
naši žáci vloni), což je o 14% vyšší úspěšnost než byl průměr základních škol, a jejich
výsledky byly lepší než u 80% zúčastněných škol (o 10% lepší než vloni). Výsledky našich žáků
z českého jazyka byly lepší než výsledky studentů ze 3 víceletých gymnázií.
V obecných studijních předpokladech dosáhlo 71 žáků našich 9. tříd úspěšnosti 64%, což je
stejně jako v českém jazyce o 14% výše, než byl celostátní průměr u žáků zúčastněných
základních škol. Výsledky našich deváťáků byly lepší než výsledky 80% zúčastněných škol.
Znalostmi naši žáci předčili znalosti studentů 1 víceletého gymnázia.
Z celkového hodnocení vyplývá, že výsledky žáků 9. ročníku ZŠ Kuncova jsou z 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 ještě před Vánocemi.
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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Každoročně se opakující nadprůměrné výsledky našich žáků v matematice, českém jazyce
i obecních studijních předpokladech svědčí o trvalé kvalitě pedagogické práce našich
vyučujících, udržují velmi dobré jméno školy na veřejnosti a zaslouženě zvyšují zájem rodičů
o přestup do ZŠ Kuncova.

Výborných výsledků dosáhli žáci naší školy z českého jazyka i z matematiky také u jarních
jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, které se konaly v České republice již
počtvrté, i když letos pouze jednokolově a vzhledem k epidemiologické situaci až v červnu
2020. 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 obdrželi od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
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Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) konalo našich 35 žáků 5. ročníku, 9 žáků 7. ročníku
a 65 žáků 9. ročníku.
Zatímco celková průměrná úspěšnost z českého jazyka byla u žáků 9. ročníku v ČR
55,0%, žáci 9. ročníku naší školy vykázali úspěšnost 74,1% (tj. o neuvěřitelných 19,1% vyšší
než byl celostátní průměr a o 6,8% vyšší než u našich absolventů vloni).
Uchazeči o 6letá gymnázia měli celostátní úspěšnost z českého jazyka 48,3%, kdežto naši
sedmáci dosáhli na 55,4% úspěšnosti, což je o 7,1% lepší výsledek.
Uchazeči o 8letá gymnázia vytvořili celostátní průměr z ČJ 50,0%, kdežto naši páťáci byli
o 1,7% lepší, když měli 51,7%tní úspěšnost. Oproti našim loňským páťákům, kteří měli
z češtiny úspěšnost 66,4%, se ale letos naši žáci 5. ročníku o 14,7% pohoršili. Zatímco se loni
hlásilo na osmiletá gymnázia 18 žáků naší školy, letos to již bylo 35 žáků, z nichž celá řada si
to „jenom šla zkusit“, i když jejich studijní předpoklady úspěšnému složení zkoušek
neodpovídaly.
I v matematice byly výsledky žáků ZŠ Kuncova nadprůměrné. Zatímco celorepublikový
průměr žáků 9. ročníku byl pouhých 40,5%, úspěšnost našich deváťáků byla v matematice
o neuvěřitelných 22,3% lepší, když dosáhla 62,8% (o 9,2% více než u našich loňských
deváťáků).
Sedmáci měli celostátní průměr z matematiky 42,0% a naši uchazeči o studium
na šestiletých gymnáziích 55,4%, což je o 13,4% lepší výsledek.
O 6,1% byl lepší výsledek z matematiky i našich páťáků, když dosáhli na 57,4% úspěšnosti,
kdežto republikový průměr byl 51,3%.
Děkuji všem třídním učitelkám v bývalých čtyřech třídách 5. ročníku a vyučujícím matematiky
a českého jazyka, kteří vyučovali žáky 7. a 9. tříd, za výbornou pedagogickou práci a žákům
blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.
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10. Výjezdy žáků mimo objekt školy
Druh výjezdu
vzdělávací výjezdy
z toho do zahraničí
ŠVP

počet výjezdů
3

lyžařské kurzy
z toho do zahraničí

3
1

počet žáků
místo výjezdu
80
Špičák na Šumavě, Rejdice, Benecko
Špičák na Šumavě, Paseky nad
132
Jizerou
48
Zettersfeld (Rakousko)

11. 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 47 000 000, - 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 a služeb 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. Dražší je i odvoz směsného odpadu a odvoz a likvidace neodebraného jídla.
Porovnáním nákladů na provoz staré jídelny v celém roce 2017 a nové jídelny v roce 2019
zjistil ředitel školy na jaře 2020 rozdíl ve výši – 572 000 Kč, což se výraznou měrou
podepsalo na celkové finanční ztrátě celé školy za rok 2019 ve výši – 613 000 Kč. Ředitel
školy požádal zřizovatele o navýšení rozpočtu obce na provoz školy, ale ani po urgenci
nebylo jeho žádosti vyhověno a rozpočet na provoz ZŠ Kuncova zůstal stejný ve výši
4 155 000 Kč i na rok 2021.
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 dětských strávníků, aby bylo možné přijmout další
novou pracovnici.
Ve školním roce 2019/2020 bylo uvařeno 82 255 obědů pro žáky a studenty, 7 841 pro
pracovníky školy a 2 707 pro cizí dospělé strávníky.
Počty stravovaných žáků: 869
z toho z jiných škol:139
Ředitel školy přijal od 1. 8. 2019 novou vedoucí školní jídelny, která má nejen odpovídající
vzdělání, ale i dlouholetou praxi ve vedoucí funkci a s vedením pracovního kolektivu. Ve své
funkci se skvěle osvědčila a jídelna si pod jejím vedením vysloužila opakovaně od dětských
i dospělých strávníků a rodičů zaslouženou pochvalu a slova spokojenosti.
Díky iniciativě místostarostky pro školství na Praze 13 paní RNDr. Marcely Plesníkové bylo
zajištěno dvouleté školení několika kuchařek školních jídelen z Prahy 13 v restauracích
v Průhonicích. Školení, kde se pracovnice jídelen mohou seznámit s nejmodernějšími trendy
ve stravování, bylo ale na jaře 2020 přerušeno z důvodu pandemie koronaviru. Z naší školy
se do projektu zapojila 1 pracovnice školní jídelny.
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 2019/2020 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.
Provoz školní jídelny byl přerušen pandemií koronaviru dne 11. března 2020. Obědy jsme
za přísných hygienických podmínek zajišťovali a vydávali pro cca 150 strávníků z řad žáků I.
stupně, kteří docházeli na dobrovolnou výuku, od 28. 5. do 25. 6. 2020.
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12. Hodnocení činnosti školní družiny – klubu
Školní družina se nachází v 1. patře přední části budovy školy v pavilonu A, kde měla
k dispozici celkem 10 samostatných místností. Ve školním roce 2019/2020 jsme zahájili
provoz školní družiny v počtu 9 samostatných oddělení, do kterých bylo zařazeno 256 žáků 1.
- 4. tříd, ale od října 2019 jsme oddělení přeorganizovali z personálních důvodů na 8
oddělení, která pracovala až do uzavření škol dne 11. března 2020 z důvodu pandemie
koronaviru.
Provoz školní družiny byl velmi výrazně narušován stavebními pracemi, které probíhaly nad
ní ve druhém poschodí pavilonu A od září 2019 do května 2020. Během října a listopadu
2019, kdy v prostorách staré jídelny a kuchyně probíhaly bourací práce, jsme se museli
vyrovnat nejen s velkým hlukem a prašností, ale i s náročnou organizací provozu, kdy jsme
z bezpečnostních důvodů museli několikrát přemístit několik oddělení ŠD do tříd I. stupně
nebo na druhou stranu družinového poschodí, kde zrovna práce neprobíhaly. Nebylo to
jednoduché, ale děti i paní vychovatelky vše zvládly.
Přesto jsme i ve školním roce 2019/2020 provozovali od 6:30 hodin ranní družinu
a zajišťovali jsme provoz školní družiny každý pracovní den až do 17:30 hod.
Relaxační místnost vybavenou interaktivní tabulí s počítačem a dataprojektorem, kde paní
vychovatelky v předchozích letech s dětmi nacvičovaly tanečky, sledovaly pohádky
a relaxovaly při četbě knih, nebylo možné používat, protože v ní byla rekonstruována
v rámci stavby sociální zařízení a za místností byly budovány 2 garsoniéry pro učitele.
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.
Dobrou tradicí jsou každodenní vycházky mezi 14. - 15. hodinou. V tuto dobu má jedna
z vychovatelek 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 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.
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AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019/2020:
11. 10. Kouzelník Reno
12. 10. Sobotní výlet na Zámek Zbiroh, 3 oddělení
8. 11. Liduščino divadlo – Zpívánkový kabaret
13. 12. Divadlo Pod kloboukem – Evelinko, Santa není Ježíšek
16. a 17. 12. Vánoční posezení ve všech odděleních
6. 2. Jump Aréna 4 oddělení
7. 2. Divadlo Pod kloboukem – Jak Čutný potkal Brumlu
27. a 28. 2. Karneval v prostorách školní družiny pro všechna oddělení

145 dětí
35 dětí
126 dětí
115 dětí
256 dětí
24 dětí
103 dětí
256 dětí

13. Poradenské služby školy
Vedení školy velmi úzce spolupracuje s OPPP pro Prahu a 5 a Prahu 13, která sídlí
v naší škole.
Od školního roku 2019/2020 vzhledem k narůstajícímu počtu dětí s obtížemi a s tím
spojené administrativní, organizační a personální náročnosti pověřil ředitel školy
výchovným poradenstvím 2 pedagogické pracovnice.
Nová výchovná poradkyně pro I. stupeň zahájila studium výchovného poradenství na
PedF UK a společně se zástupkyní pro I. stupeň a školní družinu zajišťovala s pověřenou
psycholožkou z PPP pravidelná inkluzivní setkávání, na kterých vyhodnocovaly potřeby
jednotlivých žáků s obtížemi a doporučení poradny.
Obě výchovné poradkyně konzultují výukové, kázeňské popř. sociální problémy žáků nejen
s pověřenou pracovnicí poradny, ale i s třídními učitelkami a rodiči, ať už se jedná o žáky
s obtížemi, doporučení žáků, u kterých vyučující zaznamenali výukové potíže, k vyšetření
v poradně, předávání informací, školení a konzultace s učiteli k problematice SPU apod.
Výchovná poradkyně pro II. stupeň vede evidenci přihlášek žáků na střední školy,
předkládá je řediteli školy k podpisu, zajišťuje společně se zástupcem pro II. stupeň
vydávání zápisových lístků, spoluorganizuje s OPPP profitesty pro žáky, kteří se hlásí na
SŠ, a poskytuje informace žákům i rodičům k volbě povolání.
K 30. 6. 2020 jsme vykazovali 121 žáků ohrožených školním
z toho 44 na I. stupni a 77 žáků na II. stupni a 1 žáka s nadáním.

neúspěchem,

26 žáků mělo individuální vzdělávací plán. 11 žákům pomáhalo 7 asistentek pedagoga,
14 žáků mělo stupeň PO 3, 12 žáků mělo stupeň PO 2.
Z celkového počtu 84 žáků s PLPP bylo se stupněm PO 1 - 59 žáků, se stupněm PO 2 bylo
24 žáků a 1 žák se stupněm PO3.
Speciální třídy nebyly ve škole zřízeny. Ve škole působilo 7 asistentek pedagoga a 1
asistentka vychovatelky u dítěte s PAS.
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
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jiných městských částí (dle bydliště žáka). Ve školním roce 2019/2020 se nekonala ani
jedna výchovná komise. Případné problémy řešíme pohovory (konzultacemi) 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.
14. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy včetně mezinárodní spolupráce
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 (do uzavření školy dne 11. 3. 2020 z důvodu pandemie koronaviru 3x) a konzultační
hodiny vedení školy a výchovných poradkyň. 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 až do uzavření školy i ve školním roce
2019/2020 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 (2x ve školním
roce 2019/2020) 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.). Novým předsedou školské rady po
odchodu paní Mgr. Stanislavy Andršové se stal pan Ing. Jan Rychtařík, který byl na 1. schůzi
školské rady dne 8. 10. 2019 ostatními členy školské rady řádně zvolen. Kromě něho bude
rodiče i nadále zastupovat pan Štěpán Salač. Zřizovatele (MČ Praha 13) zastupuje od
podzimu 2014 pí RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka Prahy 13 pro oblast školství,
a pan Ing. Josef Zobal. Naši školu ve školské radě zastupuje pan zástupce Mgr. Petr Vaněk
a pí učitelka Mgr. Jana Faltejsková.
Celoročně jsme provozovali a aktualizovali webové stránky naší školy na adrese
http://www.zskuncova.org. Na stránkách 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.
Na jaře 2020 jsme rodiče a veřejnost informovali o mimořádném opatření MZ ČR a vlády
o uzavření základních škol a dobrovolné distanční výuce.
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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 jsou i kontakty s dalšími zaměstnanci úřadu při organizaci různých
komunálních soutěží, výstav a akcí (soutěž Staň se spisovatelem, Butovický zvoneček aj.),
které se však z důvodu epidemie covid – 19 na jaře 2020 nekonaly.
I ve školním roce 2019/2020 jsme zorganizovali Den
otevřených dveří (v listopadu 2019). 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.
Z důvodu uzavření školy jsme zorganizovali zápis
dětí do budoucích 1. tříd distanční formou tj. bez
účasti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.
Přes velkou administrativní náročnost jsme zápis,
který probíhal celý měsíc duben 2020, zvládli bez
větších problémů a zapsali jsme všechny děti.
Pro DDM Praha 5 jsme nemohli zajistit 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, protože všechna obvodní i krajská kola soutěží a olympiád byla po uzavření
škol od 11. března 2020 do konce školního roku zrušena.
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 2020/2021.
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.
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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, Konto Bariéry, Policie ČR, Městská policie Praha, Městská policie
Prahy 13, Diakonie Stodůlky aj.). Realizace řady akcí, přednášek a setkání byla ale na jaře 2020
odložena z důvodu rizika šíření koronaviru.
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
a realizátorem projektu (rekonstrukce učebny dílen, rekonstrukce učebny zeměpisu, výstavba
venkovní dřevěné učebny).
Přestavbu prostor staré školní jídelny a kuchyně na 12 nových učeben, 5 kabinetů, 2 sklady, nová
žákovská i učitelská sociální zařízení a výstavbu 2 nových garsoniér zajišťovala firma Z&D
Stavební společnost ve spolupráci s dalšími subdodavateli.
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. S působením
firmy v naší škole jsme byli naprosto spokojeni i v loňském školním roce.
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., se kterou jsme spolupracovali i v minulém školním roce.
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15. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech,
Na jaře 2020 podala škola žádost o zařazení do mezinárodního výměnného projektu
ERASMUS. Projekt začíná ve školním roce 2020/2021 a je plánován na 2 roky. Hlavním
dorozumívacím jazykem je němčina, ale předpokládá se i používání angličtiny. V plánu
jsou výměnné pobyty mezi čtyřmi zeměmi Evropské unie: Řeckem, Chorvatskem, Litvou
a Českou republikou. V září 2020 jsme se dozvěděli, že naše škola nebyla do projektu
zařazena.

16. Mimoškolní aktivity, prezentace žáků a školy na veřejnosti, úspěchy žáků v soutěžích
I když byly školy z důvodu šíření koronaviru 11. března 2020 uzavřeny a plánovaná obvodní
i krajská kola soutěží a olympiád byla zrušena až do konce školního roku, žákům naší školy
se pod vedením učitelů a trenérů do té doby za necelého třičtvrtě školního roku podařilo
získat řadu výjimečných ocenění a umístění ve vědomostních, uměleckých a sportovních
soutěžích a olympiádách.
Za 8 umístění na 1. – 3 místech v obvodních kolech vědomostních olympiád se ZŠ Kuncova
stala dle vyhodnocení DDM Praha 5 již potřetí za sebou nejúspěšnější školou na Praze 13
i v Praze 5.
V obvodních kolech skončili naši žáci a žákyně 11 x na 1. místě (4 x ve vědomostní, 3 x
v umělecké a 4 x ve sportovní soutěži) a 7x postoupili do krajských kol, která se ale,
bohužel, již nekonala.
Největším úspěchem v obvodních kolech vědomostních soutěží a olympiád, ve kterých
získali naši žáci a žákyně čtyři 1. místa, bylo vítězství v obou kategoriích OK olympiády
z anglického jazyka ( v kategorii 7. tříd i 8. – 9. tříd) a stejně tak i v obou kategoriích OK
olympiády v německém jazyce (v kategorii 7. a 8. – 9. tříd).
Za zmínku ale stojí i řada dalších předních umístění našich žáků a žákyň ve
vědomostních olympiádách: 2. a 3. místo žáků 9. ročníku v OK dějepisné olympiády, 2.
místo žáka 7. ročníku v OK zeměpisné olympiády, a 3. místo žáka 9. ročníku v OK olympiády
v německém jazyce.
Z obvodních kol sportovních soutěží přinesli naši žáci a žákyně čtyři 1. místa za vítězství
v přespolním běhu chlapců v kategorii 8. – 9. tříd, v kopané v kategorii 8. – 9. tříd, ve
stolním tenisu v kategorii chlapců 8. – 9. tříd a v přehazované v kategorii dívek 6. – 7. tříd.
Z obvodního kola v basketbalu i ve volejbalu přinesla děvčata v kategorii 8. – 9. tříd dvě 2.
místa a stejně staří hoši získali v těchto sportech dvě 3. místa. Další dvě 3. místa přidali
chlapci 6. – 7. ročníku v OK stolního tenisu a malé kopané.
Výborně si vedli naši žáci i v uměleckých soutěžích. Z obvodního kola recitační soutěže
Pražské poetické setkání postoupili do krajského kola tři žáci naší školy a další čtyři
získali ocenění poroty, čímž naše škola potvrdila svoji silnou tradici i v této umělecké
disciplíně.
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Obvodní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček se, bohužel, z důvodu epidemie koronaviru
na jaře 2020 nekonalo.
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 několik prací. V loňském roce byli porotou oceněni tři žáci naší školy. Hezkou
tradicí je večer autorského čtení a slavnostního vyhodnocení v obřadní síni radnice Prahy
13, která je organizátorem soutěže. Na jaře 2020 se ale večer autorského čtení nekonal.
ZŠ Kuncova získala na začátku školního roku 2019/2020 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 2019 jsme obdrželi (celkově již popáté) 122 500 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 579 žáků 26 tříd naší školy. Nejvíce navštěvovanou
památkou se stalo nádherně opravené Národní muzeum v Praze (13 tříd), dále zámek
Třeboň (7 tříd), Husitské muzeum v Táboře (4 třídy), Národní technické muzeum (3 třídy)
a Památník Lidice (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.
Počátkem roku 2020 jsme obdrželi i na 2.
pololetí školního roku dotaci ve výši 122 500
Kč na realizaci projektu Vzdělávací
programy paměťových institucí do škol, ale
z důvodu uzavření škol dne 11. března 2020
jsme nemohli jeho realizaci zajistit a dotaci
jsme museli vrátit.
V listopadu 2019 jsme si připomněli 30.
výročí Sametové revoluce projektem Tři
klíče k demokracii, který pro žáky 6. – 8. tříd
připravili žáci a žákyně tří tříd 9. ročníku
vedení vyučujícími výchovy k občanství,
dějepisu, českého jazyka, výtvarné výchovy, pracovních činností a hudební výchovy. Projekt
byl během dopoledne dne 15. 11. 2019 představen ve společenské místnosti školy třikrát po
sobě žákům tří 6., dále čtyř 7. a nakonec i čtyř 8. tříd (cca 340 diváků). Kromě projektového
dne se s Třemi klíči k demokracii ve výtvarném zpracování mohli seznámit všichni žáci školy,
pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, rodiče a návštěvníci školy i v interiéru školy, kde byl
prezentován několik týdnů.
Koordinátorkou projektu byla učitelka výchovy k občanství paní Mgr. Marie Bíchová, která
o něm informovala na webu školy i prostřednictvím časopisu Prahy 13 STOP:
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„Stál před námi nelehký úkol. Jak nadchnout děti do oslavy výročí Sametové revoluce, která
pro nás znamenala svobodu a demokracii, ale pro současnou Generaci Z je to jen vzdálený
pojem? Jako učitelé moderní doby jsme věděli, že se žáci při projektu musí nejen vzdělávat,
ale hlavně bavit. Tak vznikl projekt „Klíče k demokracii.“ Tři deváté třídy, tři klíče. Společné
téma, jiné provedení. Projektový den, který připadne na pátek 15. listopadu, kdy naši deváťáci
postupně představí všem třídám druhého stupně ZŠ Kuncova svoji práci. První klíč je
o demokracii a svobodě a o tom, co pro žáky tato slova znamenají. Druhý klíč představuje
porovnání životního stylu před rokem´89 a po něm, zahrnuje módu, potraviny, bydlení
a dopravu. Třetí klíč je dílo audiovizuální, kde se žáci vžili do rolí reportérů, kameramanů,
střihačů a fotografů. S kamerou se žáci
rozběhli po škole a s pamětníky Sametové
revoluce, panem ředitelem, dalšími učiteli i
s panem školníkem, natočili rozhovor.
Porovnávali například, jak vypadalo školství
před revolucí a po ní. Naše klíče a celý
projekt je propojením českého jazyka,
výchovy k občanství, dějepisu, pracovních
činností, výtvarné výchovy a konečně
i hudební výchovy. Celé pásmo bude
proloženo písněmi Jaroslava Hutky, Karla
Kryla, debatou s panem ředitelem PaedDr.
Pavlem
Petrnouškem
a promítáním
dobových videí“.
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
MATEMATICKÁ olympiáda (obvodní kolo)
6. místo

Z5

Sofia Belkina - úspěšná řešitelka

6. místo

Z9

Anežka Krbcová - úspěšná řešitelka

8. místo

Z5

Adam Drahoňovský - úspěšný řešitel

8. místo

Z5

Max Menčík - úspěšný řešitel

23. místo

Z5

Erik Suchý - úspěšný řešitel

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE (obvodní kolo)
1. místo

I.A

Emma Kucháriková

1. místo

II.A

Lucia Krššáková - postup do Kk!

OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE (obvodní kolo)
1. místo

I.A

Lucie Lantsoghtová

1. místo

II.A

Sara Marčić - postup do Kk!

3. místo

II.A

Tomáš Stratil

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE (obvodní kolo)
6 místo

II.A

Eva Křístková

11. místo

II.A

Matěj Urbanec

CHEMICKÁ olympiáda (obvodní kolo)
7. místo

kat. D

Filip Roček - úspěšný řešitel

9. místo

kat. D

Tomáš Rein - úspěšný řešitel
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DĚJEPISNÁ olympiáda (obvodní kolo)
2. místo

8. - 9. roč.

Jan Kratochvíl

3. místo

8. - 9. roč.

Tomáš Rein

ZEMĚPISNÁ olympiáda (obvodní kolo)
2. místo

Martin Kratochvíl

kat. B

PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ (obvodní kolo)
Postup do Kk

I. kat.

Johana Diabelková

Postup do Kk

II. kat.

Nadia Sedláčková

Postup do Kk

III. kat.

Eliška Vondrová

Ocenění poroty

II. kat.

Adéla Černá

Ocenění poroty

III. kat.

Lýdia Sedláčková

Ocenění poroty

IV. kat.

Magdalena Kožnarová

Ocenění poroty

IV. kat.

Anežka Krbcová

STAŇ SE SPISOVATELEM (literární soutěž)
Ocenění porotou

Julie Šutovská, Lukáš Bulín, Nela Otrubová (absolventi ZŠ Kuncova)

LOGICKÁ olympiáda (školní kolo)
1. místo
kat A
2. místo
kat A
3. místo
kat A
BASKETBAL (obvodní kolo)

Jakub Kohoutek - postup do Kk!
Filip Kolev
Erik Suchý

2. místo

8. - 9. roč.

Nikki Blaščáková, Sofie El Bourahi, Barbora Lounová, Nikola Motlová, Lucie Podušková,
Petronela Zoe Potužníková, Barbora Rachová, Sofia Salačová, Martina Šalkovičová,
Tereza Tinklová, Barbora Ota Urbanová

3. místo

8. - 9. roč.

Jakub Francesco Hodis, Nikola Ivanković, Jakub Lomička, Tomas Darren McMenamin,
Jáchym Müller, Filip Ret, Tomáš Ret, Adam Mochan, Filip Ředina, Matěj Urbanec

VOLEJBAL (obvodní kolo)
2. místo

8. - 9. roč.

Nikki Blaščáková, Josefina Jiránková, Nela Novotná, Barbora Rachová, Lucie Tinklová,
Tereza Tinklová, Veronika Vojtíková, Julie Vosyková
3. místo
8. - 9. roč. David Jirava, Filip Ret, Tomáš Ret, MartinŠilar, Josef Šindelka, Matěj Urbanec, Filip
Zdrubecký
PŘEHAZOVANÁ (obvodní kolo)
1. místo

6. - 7. roč.

Lucie Batelková, Lucie Kuchtová, Lucie Linda Lantsoghtová, Barbora Lounová, Lucie
Podušková, Petronela Zoe Potužníková, Anna Pucholtová, Kristýna Šeflová, Lucie Tinklová,
Julie Vosyková

STOLNÍ TENIS (obvodní kolo)
1. místo

8. - 9. roč.

Tomáš Rein, Filip Ret, Tomáš Ret, Michal Vavroušek - postup do Kk!

3. místo

6. - 7. roč.

Jonáš Kiliján, Jiří Kuchta, Filip Zdrubecký

KOPANÁ (obvodní kolo)
1. místo

8. - 9. roč.

Marek Fukala, Martin Jícha, David Matějček, Damir Mujagić, Filip Ret, Tomáš Ret, Josef
Šindelka
MALÁ KOPANÁ (obvodní kolo)
3. místo

8. - 9. roč.

1. místo

8. - 9. roč.

Jakub Jeníček, Svatopluk Křístek, Jan Němec, Lukáš Němec, David Nevšímal, Oliver
Potužník, Matěj Weinzettel, Filip Zdrubecký
PŘESPOLNÍ BĚH (obvodní kolo)
Pavel Hrubec, Jáchym Müller, Filip Ret (1.místo v jednotlivcích), Josef Šindelka, Michal
Vavroušek - postup do Kk!
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17. 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, zdravému životnímu stylu a charitě. 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 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
2019/2020 dodrželi již posedmé. 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
2019/2020 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 tří tříd 6. ročníku
zcela zdarma stejně jako vloni. 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 2019. 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 88 žáků tří tříd 6. ročníku.
Díky osobní iniciativě paní učitelky Křečkové proběhla v září 2019 v naší škole popáté
kampaň Srdíčkové dny. „Srdce dětem“ je projekt, který pomáhá vážně nemocným
a postiženým dětem v České republice získat finanční prostředky na úhradu jejich léčby,
zdravotních pomůcek, přístrojů a všeho potřebného k jejich uzdravení a ke zlepšení kvality
jejich života. Projekt je realizován ve spolupráci s o.p.s. Život dětem a má velkou mediální
podporu. Nejoblíbenější formou je prodej magnetek s obrázky zvířátek, které si kupují
žáci a žákyně I. stupně naší školy. Během září se nám podařilo prodat 300 magnetek
celkem za 10 145, - Kč. Projektu se zúčastníme i v příštím školním roce.
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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 praktikuje 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). Ve školním roce
2019/2020 proběhly kurzy sexuální výchovy pouze na podzim, na jaře se z důvodu uzavření
škol nekonaly.
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
naposledy 5. listopadu 2018 k velké spokojenosti vedení školy i lektorů ze SZÚ Praha. Ve
školním roce 2019/2020 se program nekonal.
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 2019 se konala v ČR již poosmnácté. Žáci 9. ročníku naší školy se do této kampaně
zapojili vloni už počtrnácté. Na různých místech naší městské části Praha 13, na Praze 5 ale
i v centru Prahy nabízelo 64 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 1 000 kusů stužek
rekordních 21 066,- Kč. Výtěžek sbírky je používán na provoz Domu světla, který zajišťuje
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bezplatné anonymní testování na HIV infekci, přednášky a besedy, poradenskou činnost, azyl
i léčbu.
V květnu 2020 jsme se z důvodu uzavření škol a s ohledem na riziko šíření koronaviru
nemohli prostřednictvím našich žáků a žákyň 9. tříd počtvrté zapojit do kampaně Ligy proti
rakovině Žlutý květ v rámci Českého dne proti rakovině. Kampaň se letos konala v České
republice již počtyřiadvacáté a je nejstarší a nejznámější kampaní svého druhu u nás.
Ze stejných důvodů se letos žáci ZŠ Kuncova nemohli potřetí za sebou na jaře 2020 zapojit
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 zapojují
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. Běhání, které pomáhá (Run and Help), se stalo nejmladší
tradicí naší školy a budeme ho zajišťovat, pokud to epidemiologická situace dovolí, 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 vždy
bývá, 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. Pandemie koronaviru nám ale v červnu 2020
nedovolila návštěvu Domu světla uskutečnit.
Pracovníci preventivního oddělení Městské policie Praha zajistili popáté pro všechny žáky
a žákyně od 1. do 9. ročníku (785 žáků ve 30 třídách) přednášky na téma zdravého
životního stylu a osobní bezpečnosti. Přednášky na téma Osobní bezpečí probíhaly v září
a říjnu 2019 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 2020 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.
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.
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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.
Udělení dvou titulů Společensky odpovědná škola pro ZŠ Kuncova a dvou národních cen
kvality nás zavázalo k intenzivnějšímu výchovnému působení na děti v oblasti ochrany
životního prostředí a k vedení žáků jako budoucích občanů našeho státu k trvale
udržitelnému rozvoji lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský
pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Proto jsme ve školním roce
2019/2020 otevřeli nepovinný předmět ekologická praktika, ve kterém do uzavření školy
v březnu 2020 pracovalo 15 žáků a žákyň 4. a 5. tříd, a na počátku školního roku 2020/2021
jsme ekologická praktika nabídli i žákům 6. a 7. tříd. Smyslem otevření ekologických kroužků
není jen aktivní péče o květiny ve škole a rostliny na školním pozemku, ale vytvoření komunity
hodnotově si blízkých lidí, pro které není ochrana životního prostředí pouhou frází.
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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AUTOEVALUCE ŠKOLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a adresa školy, pro Základní škola, Praha 13
kterou platí tento ŠPP
Kuncova 1580, Kuncova 1580/1, Stodůlky,
155 00 Praha 5
Jméno a příjmení ředitele PaedDr. Pavel Petrnoušek
E-mail na ředitele

reditel@zskuncova.org

Jméno a příjmení školního metodika prevence

PhDr. Katarína Počepická

E-mail

k.pocepicka@zskuncova.org

Jméno a příjmení výchovného poradce pro I. stupeň:

Mgr. Alena Klimt

E-mail

a.klimt@zskuncova.org

Jméno a příjmení výchovného poradce pro II. stupeň:

Mgr. Jiřina Vojáčková

E-mail

j.vojackova@zskuncova.org

Počet tříd

Počet žáků/studentů

ZŠ – I. stupeň

16

414

ZŠ – II. stupeň

14

372

Celkem

30

786

Vypracovala: PhDr. Katarína Počepická
V Praze dne
27. června 2020
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2. REALIZACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Název a odborné
zaměření vzdělávání
Adaptační kurz
Beseda – osobní bezpečí
Srdíčkové dny
Kurzy prevence
rizikového chování prevence před rizikovým
chováním
(kouření, pití
alkoholických nápojů,
šikana)
Kurzy sexuální výchovy
– prevence před
rizikovým chováním v
oblasti návykových látek
a sexuálního života
Mezi námi děvčaty –
Čas proměn

Datum konání
Září
2019
Listopad,
Prosinec 2019
Září 2019

Projekt Unplugged

Žáci VI. tříd
Žáci I. – IX. tříd
Žáci I. stupně

Říjen, Listopad
2019

Žáci VI. tříd

Říjen, Listopad
2019
Žáci IX. tříd

Listopad
Dívky VII. tříd
2019
2. prosince 2019

Červená stužkaDen boje proti AIDS
Zdravá škola

Věková skupina /
počet žáků

Realizátor –
organizace, odborník
Proxima Sociale
o.p.s.
Městská policie hl. m.
Prahy
Mgr. Dana Křečková
PhDr. Katarína
Počepická

PaedDr. Pavel
Petrnoušek
Monika Podlahová,
MP Education, s.r.o.
ČSAP

Žáci IX. tříd
Celoročně
2019/2020
Celoročně

Celá škola
Žáci VII. C třídy
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Státní zdravotní ústav
PhDr. Katarína
Počepická

3. NESPECIFICKÁ A SPECIFICKÁ PREVENCE PRO ŽÁKY VE VÝUCE, KTERÁ
JE SOUČÁSTÍ UČEBNÍCH OSNOV

Vyučovaný
předmět
Prvouka,
1. ročník
(I. A, I. B, I. C
třída)

Prvouka
2. ročník
(II. A, II. B, II.
C
třída)

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího
vedení, učivo
(např. předávání informací, prožitková
aktivita,…)
Člověk a jeho zdraví
Vztahy ve třídě
Šikana
Sexuální výchova
Osobní bezpečí
Vztahy mezi spolužáky
Šikana
Sexuální výchova

Osobní bezpečí
Vztahy mezi spolužáky
Šikana
Sexuální výchova
Nemoci a zdraví
Osobní bezpečí
První pomoc
IV. C třída)
Šikana
Sexuální výchova
Přírodověda Osobní bezpečí
5. ročník
Ochrana zdraví
(V. A, V. B, V.
Šikana
C, V. D třída) Sexuální výchova
VKZ
Rizika zneužívání lehkých drog
7. ročník
Rizika zneužívání steroidních anabolik
(VII. A, VII. Vztahy se zaměřením na prevenci šikany
B, VII. C, VII. Sexuální výchova
Prvouka
3. ročník
(III. A, III. B,
III. C třída)
Přírodověda
4. ročník
(IV. A, IV. B,

Učitel
Mgr. R. Chmelová
Mgr. J. Novotná
Mgr. J. Stašková
Mgr. I. Žvátorová
Mgr. K. Ivaškovičová
Mgr. E. Fonferová
Mgr. D. Křečková
Mgr. T. Rosenkranzová
Mgr. R. Potužníková
Mgr. E. Coufalová
Mgr. A. Rakoušová
Mgr. A. Byloková
Mgr. H. Gallerová
Mgr. A. Chudíková
Mgr. Š. Nováková
Mgr. M. Dobrovodská
PhDr. K. Počepická
Mgr. M. Točíková
Mgr. H. Gallerová

D třída)

VKZ
8. ročník
(VIII. A,
VIII. B,
VIII. CVIII.
D třída)
VKZ
9. ročník
(IX. A, IX. B,
IX. C třída)

Rizika zneužívání návykových látek
Sexuální výchova zaměřená na rizikové chování –
výběr partnera, partnerství, manželství, sexuální
orientace, pohlavní choroby, plánované
těhotenství, antikoncepce

Mgr. M. Točíková

Rizika zneužívání návykových látek
Sexuální výchova zaměřená na rizikové chování –
výběr partnera, partnerství, manželství, sexuální
orientace, pohlavní choroby, plánované
těhotenství, antikoncepce

PhDr. K. Počepická
Mgr. M. Točíková
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18. 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 v březnu 2017 podal žádost o finanční prostředky na realizaci projektu
Praha – pól růstu Výzva č. 20, jejímž záměrem bylo posílit polytechnické vyučování. 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
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
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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. Výtvarný kroužek
pro žáky II. stupně pracoval i ve školním roce 2019/2020, dokud nebyla výuka přerušena
uzavřením škol.
Ve školním roce 2019/2020 se podařilo otevřít ekologický kroužek jako nepovinný předmět
ekologická praktika. Kroužek vedený novou vyučující I. stupně navštěvovalo 15 žáků 4. a 5.
tříd, kteří se věnovali problematice ochrany životního prostředí, údržbě květin v interiéru
školy a trvale udržitelnému rozvoji školy, když se podíleli i na přípravě žádosti ředitele školy
ke SFŽP o dotaci na vytvoření Přírodní zahrady v areálu ZŠ Kuncova.
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. Stejně tak je důležité vést aktivně děti
k zájmu o životní prostředí a k jeho trvale udržitelnému rozvoji a k zodpovědnosti za jeho
ochranu.
19. 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, kterých jsme na počátku
školního roku 2019/2020 evidovali více než 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
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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.
20. 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.
Z důvodu přestavby prostor po staré školní jídelně a kuchyni ve 2. patře pavilonu A (čelo
budovy) a velkému stavebnímu ruchu od září 2019 až do května 2020 blízko vchodu A1 jsme
neorganizovali tradiční sběr papíru do šatní klece u vchodu A1 a sběrovou činnost jsme
ukončili. V průběhu necelého školního roku probíhal pouze 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 velkého kontejneru před školou.
Staré baterie vhazujeme do červené nádoby u sekretariátu školy.
Na I. stupni a ve školní družině probíhá na podzim sběr kaštanů a žaludů.
ZŠ Kuncova ve spolupráci s žákovským parlamentem sponzoruje ZOO v Praze – Tróji
částkou 5 000 Kč na chov ocelota stromového. Škola obdržela certifikát o adopci této
šelmy.
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 došlo až v prosinci 2019. Jedná se o zastřešený skelet
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srubu bez dveří a oken s dřevěnou tabulí a vzorkovníkem dřev. Na učebnu navazuje úložný
box, ve kterém budou uloženy dřevěné stoličky k sezení popř. nářadí k pěstitelským pracím.
Z iniciativy ředitele školy po dohodě s novou vyučující I. stupně byl žákům 4. – 5. tříd
nabídnut na počátku školního roku 2019/2020 nepovinný předmět ekologická praktika.
Hlavní náplní kroužku byla 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. K realizaci plánovaných činností kroužku ve školním areálu a na školní
zahradě na jaře 2020 z důvodu uzavření školy dne 11. března vzhledem k epidemii covid –
19 nedošlo. Kroužek navštěvovalo 15 žáků.
Na počátku školního roku 2020/2021 byl otevřen nepovinný předmět ekologická praktika
i pro žáky a žákyně 6. a 7. tříd. Plánované jsou i návštěvy Botanické zahrady v Praze –
Troji, péče o zahradu, výroba a umístění ptačích budek, hmyzích domečků, výsadba nových
stromů, pozorování živočichů, motýlů i hmyzu.
ZŠ Kuncova obdržela po podání žádosti přes firmu Z + M Group od SFŽP grant ve výši
484 000 Kč na realizaci projektu Vytvoření přírodní zahrady v areálu školy. K realizaci
projektu dojde na jaře 2021. Na školním pozemku bude vybudováno zahradní jezírko
s filtrací vody, vodními rostlinami a rybami a modely vodních živočichů. Vedle dřevěného
altánu vznikne geoexpozice s kameny, které se nacházejí v lokalitě Prahy 5 a okolí.
Do hliněného svahu bude umístěn malý hobití domek s modřínovou dřevěnou klenbou,
podlahou a dveřmi. V části valu kolem drenáže vznikne skalka – alpinum s trvalými
rostlinami. Součástí projektu je i výsadba tří ovocných stromů, motýlího keře Komule
Davidova a umístění čtyř dřevěných informačních tabulí.
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.

21. 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
a) ze států EU celkem:
v tom:
Německo
Slovenská republika
Polsko
Rakousko
Rumunsko

počet žáků
k 30.6.2019
13

počet žáků k
30.6.2020
19

počet žáků
k 30.9.2020*
17

1
9
0
1
2

1
10
5
1
2

0
8
5
1
2
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Velká Británie
b) z ostatních států celkem
v tom:
Ázerbájdžánská republika
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Čína
Mali
Moldavská republika
Republika Kazachstán
Ruská federace
Republika Srbsko
Ukrajina
Vietnamská socialistická republika

Celkem a) + b)
* dle statistických zahajovacích výkazů

0
52

0
62

1
62

3
3
0
0
1
1
5
19
3
13
4
65

2
2
0
0
0
1
3
24
3
24
3
81

1
2
1
2
0
2
3
20
2
26
3
79

22. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke
znalosti českého jazyka
Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka
Stupeň znalosti ČJ
Počet žáků
Úplná neznalost ČJ
Nedostatečná znalost ČJ

4
24

Znalost ČJ s potřebou doučování

48

23. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území Prahy 13
(u ZŠ Od Školy mimo Řeporyje)

k 1.9.2019

k 1.9.2020

Z toho nově
přijati

celkem

celkem

celkem

Celkový počet žáků

241

256

55

z toho: jiné MČ hl. m. Prahy celkem

83

76

16

v tom: (Praha 1 –22)

36

28

7

Praha 5

21

15

2

Praha 6

10

4

1

Praha 8

2

1

Praha 9

1

Praha 10

2

Praha 13

0

2

1

Praha 17

0

5

2
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Praha 22

0

1

1

Praha - Řeporyje

25

26

7

Praha - Slivenec

1

4

1

Praha - Zličín

20

17

1

Praha – Zbraslav

1

1

Z toho: jiné kraje (obce) celkem

139

160

36

Jihočeský kraj

0

2

2

České Budějovice

0

2

2

Jihomoravský kraj:

1

1

Brno

1

1

Kraj Vysočina

1

1

Jihlava

1

1

Olomoucký kraj

1

Loučná nad Desnou

1

1

Středočeský kraj:

137

155

Beroun

1

1

Braškov

1

1

Bubovice

1

1

Buštěhrad

1

Dobříč

1

3

Drahelčice

2

3

Horoměřice

0

1

1

Hostivice

26

27

5

Hostouň

2

2

1

Chrášťany

2

7

1

Chýně

10

17

8

Chrustenice

2

7

5

Chýnice

0

1

1

Jinočany

19

22

4

Kladno

0

1

Lány

1

1

Lichoceves

2

2

Líšnice

3

3

Loděnice

1

1

Malá Víska

1

1

56

32

1

Malé Kyšice

1

1

Nové Strašecí

1

1

Nučice u Rudné

8

7

Ořech

9

8

Ptice

4

4

Roztoky u Prahy

1

1

Rudná u Prahy

11

10

Stochov

1

1

Svárov

1

1

Svatý Jan pod Skalou

0

1

Tachlovice

7

2

Tmaň

1

1

Třebestovice

1

0

Třebotov

1

0

Úhonice

3

1

Vráž

1

1

Vysoký Újezd

7

7

1

Zbuzany

4

5

1

Zdice

0

1

1

Z toho: cizinci s přechodným pobytem

19

20

3

Ázerbájdžánská republika

1

1

Běloruská republika

2

2

Rumunsko

1

1

Ruská federace

5

4

Polská republika

2

2

1

1

Ukrajina
8
10
3
* Středočeský (u tohoto kraje uvést jmenovitě i název obce), Jihočeský, Jihomoravský,
Karlovarský, Vysočina, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký,
Pardubický, Plzeňský, Ústecký, Zlínský
24. Inspekční a kontrolní činnost provedená v daném školním roce ČŠI, zřizovatelem,
případně dalšími kontrolními orgány a její výsledky
Ve školním roce 2019/2020 neproběhlo ve škole žádné inspekční šetření ani kontrola jinými
kontrolními orgány.
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25. Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na území
České republiky – a z toho vyplývajících změn v organizaci vzdělávání z důvodu
uzavření škol.
Školní rok 2019/2020 byl silně narušen uzavřením škol, ke kterému došlo dne 11. 3. 2020
rozhodnutím ministra zdravotnictví a později vlády ČR z důvodu šíření koronaviru po celém
světě včetně České republiky.
Prezenční výuka žáků všech tříd a ročníků byla od tohoto data ukončena a veškerý školní
život se zastavil. Přerušen byl provoz školní jídelny a uzavřena byla i školní družina.
Plánované výlety, akce, projekty, kurzy plavání, školy v přírodě a výjezdy žáků do zahraničí
byly zrušeny nebo posunuty do příštího školního roku. Nemohly se konat třídní schůzky ani
jiná setkání s rodiči. Ukončena byla i činnost kroužků, skončily pronájmy a zastavila se
veškerá mimoškolní činnost, čímž se škole snížily plánované příjmy. Škola se musela
vypořádat i s nárůstem administrativy, protože potvrzovala pro rodiče žáků žádosti
o ošetřovné a každý den vyřizovala desítky mailů. Zápis dětí do budoucího 1. ročníku se konal
celý měsíc duben distančně bez osobní přítomnosti rodičů a jejich dětí ve škole a bez osobního
kontaktu s vyučujícími a pracovníky školy. Konat se nemohla ani obvodní a krajská kola
vědomostních, sportovních ani uměleckých soutěží a olympiád. V ZŠ Kuncova se počátkem
dubna nekonalo obvodní kolo matematické olympiády pro žáky 6., 7. a 8. tříd základních škol
a stejně staré studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z Prahy 5 a z Prahy 13,
kterého se každoročně účastnilo více než 200 řešitelů. Odloženy byly i přijímací zkoušky na
střední školy, které se nakonec konaly až 8. a 9. června 2020, což komplikovalo situaci
s přestupy žáků z jiných škol do budoucího 6. ročníku naší školy, kam se i letos hlásilo více
než 60 uchazečů.
I naše škola nahradila prezenční výuku distanční výukou, do které se zapojili všichni třídní
učitelé a vyučující vědomostních předmětů. Komunikace probíhala prostřednictvím školního
programu Bakaláři, ale i přes emaily, skype, WhatsApp a Google Classroom. Cílem bylo
především udržet komunikaci s rodinami žáků a vzájemná podpora. Přesto se desítky dětí do
výuky na dálku nezapojily a se školou nekomunikovali ani někteří rodiče. Jiní se naopak
dožadovali každodenní výuky on-line, což nebylo technicky, organizačně ani prakticky
s ohledem na vysoký počet žáků a jejich rozdílný přístup k výuce možné zajistit. Ukázalo se, že
distanční výuka nemůže nahradit každodenní školní život, prezenční výuku a především
sociální kontakt a prožitkovou a kooperativní pedagogiku, a to ani při technicky vylepšených
podmínkách.
Rodiče jsme informovali na webových stránkách školy o projektu České televize UčíTelka, ale
i o dalších edukativních možnostech dětí pomocí webu www.fraus.cz/cs/ucenidoma nebo
www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa
Pro žáky 9. ročníku, kteří podali přihlášky na střední školy s maturitou, jsme na základě
rozhodnutí MŠMT zajistili přípravné kurzy, které probíhaly od 11. května až do počátku
června 2020 vždy v pondělí a v úterý 4 vyučovací hodiny (2 hodiny českého jazyka a 2 hodiny
matematiky), a to po skupinách maximálně 15 žáků. Výuku zajišťovaly 4 učitelky II. stupně
naší školy (2 češtinářky a 2 vyučující matematiky). Na přípravné kurzy docházelo celkem 54
žáků 9. ročníku, kteří museli dodržovat přísná hygienická opatření (nošení roušek, dezinfekce,
mytí rukou, rozestupy, nulový fyzický kontakt, samostatné sezení v lavici, větrání učeben atd.)
a při vstupu do školy odevzdávali čestné prohlášení od rodičů, že nepřišli do kontaktu
s infikovanou osobou.
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Od 25. května až do 26. června 2020 jsme zajišťovali na základě pokynu MŠMT dobrovolnou
prezenční výuku pro žáky I. stupně, které přihlásili do školy jejich zákonní zástupci. Celkem
do školy docházelo cca 150 dětí, pro které jsme zajišťovali i školní stravování ve školní
jídelně za přísných hygienických opatření. Vyučovali jsme pouze 4 hodiny denně, a to
především vědomostní předměty. Některé vyučující I. stupně ale nemohly z důvodu soužití se
starší osobou ve společné domácnosti přijít do školy, takže za ně suplovali kolegyně
a kolegové z II. stupně, zatímco ony zajišťovaly pro žáky, kteří zůstali doma, distanční výuku.
Většina učitelek I. stupně vyučovala prezenčně dopoledne a odpoledne zajišťovala distanční
výuku pro nepřítomné žáky.
Hodnocení všech žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo dle pokynu MŠMT
a s ohledem na situaci. Žákům I. stupně, kteří docházeli do školy, bylo vydáno vysvědčení 26.
června, ostatní žáci obdrželi vysvědčení během prázdnin nebo až na začátku nového školního
roku.
Na 29. června a 30. června 2020 vyhlásil ředitel školy ředitelské volno.
Děti I. stupně (zvláště prvňáci a druháci) se při distanční výuce bez pomoci rodičů neobešly,
protože nejsou dostatečně samostatné, žáci II. stupně bez rodičovského dohledu zase neměli
dostatek zodpovědnosti a vnitřní motivace se sami učit. Rozdíly mezi dětmi (sociální, výukové,
prospěchové a výsledkové) se výrazně prohloubily, což se v měsíci září 2020 potvrdilo.
26. Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost
Hospodaření školy, které bylo od roku 2000 vždy ziskové, skončilo za rok 2019 ve ztrátě 613 000 Kč. Výraznou měrou se na výsledku, který jsme měli k dispozici až na jaře 2020,
podílely vyšší náklady za energie a služby nové školní jídelny, které byly za rok 2019
o 572 000 Kč vyšší, než náklady na provoz staré školní jídelny v roce 2017. Zatímco náklady
za energie a služby ve staré jídelně činily za celý rok 2017, kdy se v ní naposledy vařilo,
necelých 500 tisíc korun, náklady na provoz nové jídelny dosáhly v roce 2019 na téměř
1 100 000 Kč.
Na negativním výsledku hospodaření se dále podepsaly:
- výdaje spojené s realizací Výzvy č. 20 Praha – pól růstu (rekonstrukce učebny zeměpisu
a dílen), kdy škola investovala z vlastního rozpočtu na výměnu světel a podlahové krytiny
a další práce v učebnách 105 000 Kč
- nákup a instalace zákazové závory na konec ulice Kuncova ve výši 128 000 Kč
- výdaje spojené s vytvořením a zařízením nové učebny českého jazyka a španělštiny
(interaktivní tabule s dataprojektorem a PC za 148 000 Kč a školní nábytek do třídy za
50 000 Kč) a vybudováním jazykového kabinetu a jeho vybavením za 108 000 Kč
- výdaje spojené s vytvořením druhé (nové) učebny výtvarné výchovy a její vybavení 30
novými žákovskými pracovními stoly za 277 000 Kč
- nákup nových nastavitelných žákovských lavic (30 ks) a židlí (60 ks) do 2 tříd I. stupně za
177 000 Kč
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- nákup nového serveru pro školní počítačovou síť za 189 000 Kč
- výmalba chodby mezi pavilony B3 a B4 za 71 000 Kč
- výměna světel na sekretariátu školy za 19 000 Kč a na chodbičce u OPPP za 6 700 Kč
- výroba uzamykatelných ukládacích boxů pro pedagogické pracovníky do sborovny za 11 000
Kč
Celkem škola z vlastního rozpočtu a fondů investovala do svého vybavení 1 289 700 Kč.
Vzhledem k tomu, že se ředitel školy dopustil manažerského pochybení, bylo mu uloženo
nastavit přísnější kontrolní mechanismy a na 4 měsíce mu byl odebrán osobní příplatek.
Škole bylo uloženo uhradit ztrátu – 613 000 Kč během tří následujících let, tj. do konce roku
2022.
Uzavřením škol od 11. března 2020 do konce června 2020 došlo k propadu očekávaných
příjmů z hospodářské činnosti (za školní družinu ve výši 153 000 Kč a za kroužky a pronájmy
ve výši 239 325 Kč) o 392 325 Kč.
27. Závěr
(celkové zhodnocení činnosti školy v daném školním roce, hlavní úkoly a přijaté závěry
pro práci v příštím školním roce, naplňování cílů opatření a aktivit vyplývajících
z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy, případně
další údaje o základní škole, které považujete za důležité)
Vlastní hodnocení činnosti školy ve školním roce 2019/2020 (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 až do 11. března 2020, kdy došlo z důvodu
pandemie koronaviru k uzavření škol
- cíle a záměry ŠVP byly realizovány, ale z důvodu uzavření školy a přechodu k distanční
výuce, která byla navíc dobrovolná, nebyly splněny. Až do 11. března 2020 se postupovalo
v souladu s týdenními plány výchovně vzdělávací činnosti, Plánem práce výchovné poradkyně,
Plánem environmentální výchovy, Plánem dopravní výchovy a Preventivním programem školy
- až do 11. března 2020 jsme zajišťovali výuku volitelných a nepovinných předmětů a v rámci
hospodářské činnosti i velké množství kroužků pro děti a mládež, které vedli interní i externí
lektoři
- od 11. března až do konce školního roku jsme zajišťovali různými formami distanční výuku
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- od 11. května až do 2. června 2020 jsme zajišťovali každé pondělí a úterý přípravné kurzy
žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám na střední školy z matematiky a z českého jazyka, a to za
přísných hygienických podmínek
- od 28. května až do 26. června jsme zajistili dobrovolnou prezenční výuku žáků I. stupně
a školní stravování pro ně
- 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 5. ročníku lehce nad průměrem
- připravili jsme žáky na olympiády a soutěže (vědomostní, umělecké, sportovní) tak, že
dosáhli do 11. března tradičně výborných nebo velmi dobrých výsledků v anglickém
a v německém jazyce, v dějepisu, v zeměpisu, v matematice, v recitaci, ale i ve sportovních
soutěžích (basketbal, fotbal, přehazovaná, stolní tenis, florbal, přespolní běh, volejbal aj.)
- z přehledu vítězů obvodních kol vědomostních soutěží, který jsme obdrželi od DDM Praha
5, jež je jejich organizátorem, vyplývá, že ZŠ Kuncova měla za neúplný školní rok 2019/2020
celkem 8 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 obvodním kole vědomostní soutěže bylo 1. místo žákyně 9.
ročníku v olympiádě z anglického jazyka, 1. místo žákyně 7. ročníku v olympiádě
z anglického jazyka a 1. místo žákyně 7. ročníku v olympiádě z německého jazyka, 1. místo
žákyně 9. ročníku v olympiádě z německého jazyka a 3. místo žáka 9. ročníku v olympiádě
z německého jazyka
- obvodní kola i krajská kola soutěží a olympiád, kam se kvalifikovala řada našich žáků, byla
po 11. březnu 2020 z důvodu rizika šíření koronaviru do konce školního roku zrušena
- 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 tří šestých tříd 6. ročníku jsme objednali adaptační kurzy, které zajistila
akreditovaná firma Proxima Sociale o.p.s. zdarma
- na nový školní rok 2019/2020 jsme získali na realizaci adaptačních kurzů pro žáky tří tříd 6.
ročníku grant pro organizaci Proxima Sociale o.p.s., která je zajistila v září 2019 zcela zdarma
pro 88 žáků
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- 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 na začátku školního roku
- rozvíjeli jsme sociální inteligenci žáků. Zorganizovali jsme dvě finanční sbírky (Srdíčkové
dny a Červenou stužku), kdy jsme vybrali a odeslali potřebným solidních 31 211 Kč (10 145,
- Kč a 21 066 Kč). Do sbírky Žlutý květ a Run and Help, které probíhají na jaře, jsme se
z důvodu uzavření škol nemohli zapojit
- žáci 9. tříd vzorně plnili hostitelskou roli na Dnu otevřených dveří
- 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.)
- zajistili jsme ve spolupráci s rodiči pro všechny nové 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 jejich realizaci v 1. pololetí školního roku
2019/2020 celkem 122 500 Kč na bezplatné návštěvy muzeí, zámků a památníků a na
stravování i dopravu mimo Prahu
- 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 (sponzorství ZOO Praha, finanční sbírky, organizace
Mikulášské nadílky 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 2
nové asistentky 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
- realizovali jsme až do uzavření škol projekt MŠMT OP VVV (Šablony II), na který jsme
získali finanční prostředky ve výši 2 177 000 Kč. Nejvíce využívanou aktivitou opět byla
šablona Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, která výrazně napomohla
zlepšit prospěch slabších žáků především v českém jazyce
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- 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
- zajistili jsme podmínky pro distanční formu zápisu dětí do budoucího 1. ročníku (bez
osobní účasti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole) a zapsali jsme všechny přihlášené
děti jak ze spádové oblasti naší školy, tak i všechny děti z nespádových ulic a obcí
- naplánovali jsme a připravili otevření čtyř 1. tříd
- žáci II. stupně hojně využívali až do uzavření školy 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
- 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 2020/2021
bude vyšší o 30 dětí a překročí číslo 820 žáků, počet tříd se zvýší o 1, a to na 31 tříd (16 na I.
stupni a 15 na II. stupni)
- do 6. tříd nastupuje z jiných škol každoročně více žáků, než odchází z našich pátých tříd na
osmiletá gymnázia. Zájem o přestup z jiných škol do 6. ročníku naší školy byl na jaře 2020
opět veliký. Během jara 2020 jsme obdrželi 60 žádostí o přestup do 6. ročníku a přijali jsme
26 žáků. Do 6. ročníku nastoupilo 115 žáků. Škola v září 2020 otevřela čtyři šesté třídy
Cíle pro oblast personální:
- vypořádali jsme se s náročnou a komplikovanou personální situací na počátku i na konci
školního roku. Koncem října 2019 odešel ve zkušební době učitel pracovních činností na
zkrácený úvazek na II. stupni. Výuku pracovních činností jsme museli rozdělit mezi další
vyučující jako trvale přesčasové hodiny. Jako trvale přesčasové jsme vyučovali 65 hodin
týdně. Na konci školního roku odešla z rodinných důvodů (přestěhování do jiného kraje)
mladá kvalifikovaná učitelka I. stupně a 30. června dala výpověď další učitelka I. stupně
z osobních důvodů
-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, matematiky,
fyziky, pracovních činností a I. stupně, což se nakonec podařilo
- zajistili jsme s ohledem na stále rostoucí počty žáků na nový školní rok 2020/2021 čtyři
nové, kvalifikované učitele II. stupně, a to jednu učitelku s aprobací ČJ – AJ, jednu učitelku
s aprobací AJ – Ze, jednu učitelku s aprobací M – Fy – Bi a 1 učitelku s aprobací NJ – Dě.
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dále 1 učitelku I. stupně s VŠ vzděláním nepedagogického směru, která zahájila studia na
PedF UK. Na II. stupeň nastoupil student VŠ nepedagogického směru na částečný úvazek (2
hodiny týdně) pro výuku nepovinného předmětu ekologická praktika
- zajistili jsme od začátku nového školního roku 2020/2021 tři nové asistentky pedagoga
z toho jednu s vysokoškolským vzděláním pedagogického směru a dvě se středoškolským
vzděláním s maturitou. Celkem je ve škole na počátku nového školního roku 10 asistentek
pedagoga
- asistentka vychovatelky u dítěte s PAS úspěšně složila maturitu na SPgŠ a stala se pro
stejného žáka i asistentkou pedagoga
- udrželi jsme přes všechny obtíže vysokou kvalifikovanost pedagogického sboru, která se
pohybuje kolem 96%
- 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
- nová vedoucí školní jídelny, která nastoupila 1. 8. 2019, s odpovídajícím odborným
vzděláním a dlouholetou praxí na pozici vedoucí školní jídelny se ve své funkci skvěle
osvědčila
- za 1 kuchařku, která se rozhodla přejít do školní jídelny v místě svého bydliště, se podařilo
najít plnohodnotnou náhradu
- 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
- v pedagogickém sboru jsou výrazně zastoupeni i muži
- nepřekračujeme limit zaměstnanců
- v průběhu roku 2020/2021 budeme muset zajistit na školní rok 2021/2022 minimálně
jednoho učitele na I. stupeň a dva učitele II. stupně (českého jazyka v kombinaci s hudební
výchovou a učitele pracovních činností)
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Cíle pro oblast materiálně technickou:
- byla provedena rekonstrukce prostor staré školní kuchyně a jídelny v pavilonu A, kde
vzniklo 12 nových učeben, 5, kabinetů, 2 sklady, nová žákovská i učitelská WC a 2
garsoniéry pro učitele za 20 miliónů korun
- z darů rodičů a firem jsme zakoupili 1 novou interaktivní tabuli triptych s posunem,
dataprojektorem, ozvučením a PC za 123 000 Kč, kterou jsme nainstalovali do jedné z nových
učeben pavilonu A
- starým nábytkem a tabulemi jsme vybavili další 3 učebny v pavilonu A, abychom zajistili
dělenou jazykovou výuku
- zajistili jsme výměnu poškozených plastových madel za dřevěná buková madla na zábradlí
v pavilonu B1 a v pavilonu B4 za 83 000 Kč
- zajistili jsme výmalbu 2 učeben a chodby v přízemí pavilonu B1 za 78 000 Kč od MČ Praha
13
- zajistili jsme výrobu 10 PC stolů do počítačové učebny II za 66 380 Kč z darů škole
- zajistili jsme opravu vichřicí poničeného oplocení školního hřiště za 127 029 Kč (z toho
z pojistky 88 578 Kč, z rozpočtu školy 38 451 Kč)
- MČ Praha 13 zakoupila a dodala do školy 3 dezinfekční stroje Arnold na dezinfekci rukou

za 58 080 Kč (19 360 Kč za kus)
- MČ Praha 13 zakoupila dezinfekční stroj KSANEX na dezinfekci prostor a nábytku za
36 905 Kč
- zakoupili jsme záložní server za 17 203 Kč z rozpočtu školy
- zakoupili jsme 1 PC do kabinetu v pavilonu A za 15 446 Kč z rozpočtu školy
- zakoupili jsme 2 nástěnky do pavilonu B4 za 10 766 Kč z darů škole
- 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 41 interaktivními tabulemi, 42 dataprojektory
a 78 počítači. Interaktivní tabule je v každé kmenové třídě a v každé odborné učebně
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- spolupracovali jsme s odbornou firmou na správcovství, opravy a údržbu všech ICT
technologií po celý školní rok 2019/2020
- 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:
- spolupracovali jsme se Školskou radou
- spolupracovali jsme se zřizovatelem na MAP II 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, projektech, školních akcích a výchovně vzdělávací nabídce
- rodiče, širokou veřejnost i žáky z mimopražských škol jsme informovali prostřednictvím
webu a informativních letáků o možnosti přestupu do naší školy
- seznamovali jsme rodiče s výsledky práce jejich dětí (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, 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.)
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Cíle pro oblast hospitační a kontrolní:
- vypracovali jsme plán hospitací a kontrol a dodržovali jsme ho až do uzavření školy
- provedli jsme hospitace u všech nových 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
- ředitel školy zajistil ve spolupráci s agenturou Olchavova.cz pro 3 nové učitelky seminář
Aktivizující výuka aneb didaktická strategie „Líného učitele“ u lektora Roberta Čapka
- ředitel školy naplánoval stejný seminář pro další 3 vyučující, které jím ještě neprošly,
v novém školním roce 2020/2021
- ředitel školy se zúčastnil konference Školství 2020
- ředitel školy je členem ŘV MAP II Prahy 13 a zástupce ředitele je členem pracovní skupiny
matematiky MAP Prahy 13
- škola má uzavřenou smlouvu s advokátní kanceláří Voldřich & Nekvasilová a ředitel školy
se účastnil 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
- MŠMT zařazuje při tvorbě rozpočtu škol do kapitoly ONIV jak prostředky na nákup učebnic
a učebních pomůcek, tak na proplácení nemocenské za zaměstnance. Tato praxe trvá již
několik let. Školy nemají k dispozici jasnou částku na učebnice a učební pomůcky a musejí
odhadovat nemocnost zaměstnanců školy v celém účetním roce. ONIV je třeba rozdělit
a stanovit zvlášť finance na učebnice a finance na proplácení nemocenské. Situaci chce řešit
předseda ČMOS pracovníků ve školství na tripartitě v nejbližších dnech
- při stálém nárůstu počtu žáků, učebních skupin s rozšířenou výukou, jazykových skupin
i oddělení školní družiny je škola vystavena velkému tlaku při shánění nových kvalifikovaných
pedagogických pracovníků, kterých je v Praze nedostatek
- věkový průměr pedagogického sboru je 49 let a do důchodu bude postupně odcházet velmi
početná skupina nejstarších učitelů, což je zvyšuje tlak na ředitele škol při zajišťování nových
pedagogických pracovníků
- finančně je pro školu velice zatěžující platit přesčasové hodiny 200%
- 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
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- 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
- na jaře 2021 je třeba realizovat projekt vytvoření Přírodní zahrady v areálu ZŠ Kuncova,
na který škola obdržela dotaci od SFŽP ve výši 484 000 Kč
- je třeba zajistit nákup 30 ks nových notebooků do učebny PC I, kde je v současnosti
připraveno 30 pracovních míst, a dokoupit čtyři notebooky ke stávajícím 26 do učebny PC
II. Dále je třeba pořídit mikroporty a kamery ke stávajícím počítačům ve třídách z důvodu
zajištění on –line výuky v případě dalšího uzavření škol. Škola má od MŠMT přislíbenou
dotaci na ICT ve výši 844 532 Kč
- je třeba počítat s postupným vybavováním všech 12 nových učeben vybudovaných
přestavbou v pavilonu A školními lavicemi, židlemi, nástěnkami, skříňkami a interaktivními
tabulemi z dotací, rozpočtu školy a darů rodičů a firem. Reálné bude vybavit ročně 2 učebny
za cca 500 tisíc korun (250 tisíc korun na jednu učebnu)
- je třeba modernizovat další učebny školy za účelem zajištění podmínek pro výuku
přírodovědných předmětů a cizích jazyků. Ředitel školy podá na podzim 2020 žádost
o dotaci na vytvoření nové učebny fyziky v pavilonu B3 a vybavení jedné učebny cizích
jazyků v pavilonu A v rámci Výzvy č. 48, kde je možné žádat až o 2 milióny korun
- je třeba zajistit postupnou výměnu starých žákovských lavic a židlí ve třídách, kde ještě
nebyla výměna provedena (třídy v pavilonu B3)
- je třeba provést výměnu staré podlahové krytiny na chodbách v 1. i ve 2. patře pavilonu B3
- je třeba zajistit výmalbu chodby mezi pavilony B2 a B1 až k tělocvičnám. Vzhledem
k olejovým nátěrům soklů je třeba malířské práce povést v létě o hlavních prázdninách
- vzhledem k plánovanému otevírání nových tříd a nárůstu žáků a vzhledem k nedostatku
financí na přestavbu atrií na nové šatny, bude třeba i nadále využívat společenskou místnost
v přízemí jako 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, hudební výchovy, pracovních činností 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 26 žáků na třídu, i ve třídách II. stupně, kde je dokonce průměrně 27
žáků na třídu
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Závěr:
Školní rok 2019/2020, který se stal 37. rokem existence a činnosti ZŠ Kuncova, byl ochromen
celosvětovou pandemií koronaviru, která zasáhla i Českou republiku. Z důvodu stoupajícího
rizika přenosu viru COVID – 19 došlo k plošnému uzavření škol od 11. března 2020 až do
konce školního roku.
Z výše uvedeného důvodu se nepodařilo splnit všechny výchovně vzdělávací cíle školního
vzdělávacího programu KUSTOD ani celoročního plánu práce.
Po uzavření škol byly zrušeny všechny školní akce, projekty, výlety, školy v přírodě, výjezdy
do zahraničí i soutěže a olympiády.
Žákům ZŠ Kuncova se přesto do jara 2020 podařilo dosáhnout mnoha úspěchů ve
vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích.
Nejvýraznějším úspěchem žáků školy bylo obsazení dvou 1. míst v obou kategoriích
obvodního kola olympiády v anglickém jazyce a dvou 1. míst a jednoho 3. místa v obou
kategoriích obvodního kola olympiády z německého jazyka.
V obvodních kolech vědomostních soutěží získali naši žáci celkem 8 umístění na 1. – 3.
místě a stali se nejúspěšnější základní školou na obvodu Praha 13 i Praha 5.
Mimořádným úspěchem byl i postup 3 žáků školy z obvodního kola recitační soutěže
Pražské poetické setkání do krajského kola, které se ovšem už nekonalo.
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 64% tní úspěšnosti v českém jazyce (o 7% vyšší než naši deváťáci vloni)
a byli lepší než 80% žáků testovaných škol a 69% tní úspěšnosti v matematice (o 2% lépe než
vloni) a byli lepší než žáci 90% zúčastněných škol. Testování se zúčastnilo více než 18 000
žáků a studentů z 566 škol.
Žáci 5., 7. i 9. tříd ZŠ Kuncova dosáhli v jednotných přijímacích zkouškách z českého
jazyka a z matematiky v červnu 2020 počtvrté za sebou nadprůměrných výsledků a vedli si
nejlépe ze všech 10 škol na obvodu. Žáci a žákyně 9. tříd se umístili v českém jazyce 19%
nad celostátním průměrem a v matematice dokonce 22% nad průměrem žáků jiných škol.
MHMP na základě žádosti MČ Praha 13 investoval 20 miliónu korun do přestavby prostor
po staré jídelně a školní kuchyni v pavilonu A ZŠ Kuncova, kde vzniklo 12 nových učeben,
5 kabinetů, 2 sklady, nová žákovská a učitelská WC a 2 garsoniéry pro učitele.
Škola díky velkorysé přestavbě navýšila svoji prostorovou kapacitu. Ředitel školy požádal
o navýšení kapacity školy ze stávajících 950 na 1 080 žáků.
Z darů rodičů a firem jsme zajistili nákup 1 interaktivní tabule s posunem,
dataprojektorem, ozvučením a PC do jedné nové učebny v pavilonu A a staršími lavicemi,
židlemi a tabulemi jsme vybavili i tři další učebny pavilonu A.
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Získali jsme dotaci od SFŽP ve výši 484 000 Kč na realizaci projektu Vytvoření přírodní
zahrady v areálu ZŠ Kuncova, kterou zajistíme na jaře 2021.
Získali jsme třetím rokem za sebou jako jedna ze 7 pilotních škol v Praze grant ve výši
122 500, Kč na bezplatné návštěvy muzeí, zámků a památníků v rámci pilotního projektu
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol, který jsme vyčerpali během podzimu
2019.
Pokračovali jsme v realizaci Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (Šablony II),
na který jsme na období od 1. 2. 2019 do 30. 1. 2021 získali 2 177 000 Kč.
ŽŠ Kuncova zajistila 2 charitativní sbírky, při kterých žáci a žákyně vybrali více než 31 tisíc
korun.
Zajistili jsme podmínky pro úspěšnou inkluzi žáků s nejrůznějšími obtížemi a 7 asistentek
pedagoga.
Získali jsme grant ve výši 300 000, Kč na výuku češtiny pro žáky – cizince.
Až do uzavření školy jsme postupovali podle stanovených týdenních plánů práce. Ředitel
školy, zástupkyně pro I. stupeň a zástupce ředitele pro II. stupeň prováděli hospitační
a kontrolní činnost.
Z provedených hospitací je zřejmé, že kooperativní formy práce i hodnocení
a sebehodnocení žáků zařazují do výuky nejen vyučující I. ale i II. stupně výrazně častěji,
než tomu bylo před inspekcí.
Až do 10. března 2020 jsme vedli 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 až do 11.
března 2020, kterou jsme museli po tomto datu ukončit.
Zajistili jsme výuku celkem pěti cizích jazyků.
Udrželi jsme vysokou kvalifikovanost pedagogického sboru, ve kterém je řada výjimečných
osobností.
O naši školu je mezi rodiči velký zájem. Do budoucích 1. tříd bylo zapsáno 134 dětí
a všechny byly přijaty. Do čtyř 1. tříd nastoupilo 99 žáků.
Do budoucích 6. tříd podalo na jaře 2020 žádost 60 zákonných zástupců dětí. Ředitel školy
rozhodoval kladně o přestupu uchazečů z jiných škol, až do naplnění maximální možné
kapacity budoucích tříd v pořadí, v jakém žádosti postupně docházely. Po přijímacích
zkouškách na střední školy se ukázalo, že řada již přijatých žáků nenastoupí, a můžeme
přijmout i evidované náhradníky. Ředitel školy vyhověl všem žadatelům. Do jedné ze skupin
s rozšířenou výukou (matematické, jazykové, sportovní nebo výtvarné) nastoupilo 26 nových
žáků.
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Na začátku školního roku 2020/2021 jsme otevřeli 4 šesté třídy po 29 žácích.
Škole každým rokem přibývají žáci, a to na I. i na II. stupni. Na počátku školního roku
2020/2021 jsme vykázali o 35 žáků více než před rokem. Celkový počet žáků dosáhl na číslo
823.
S ohledem na rostoucí počet žáků jsme prostorově, materiálně a personálně připravili
otevření čtyř prvních a čtyř šestých tříd na školní rok 2020/2021.
Ředitel školy na školní rok 2020/2021 přijal 6 nových učitelů, z toho 5 pedagogů II. stupně,
1 učitelku I. stupně a 3 asistentky pedagoga.
Škola měla vzhledem k velkým výdajům do svého vybavení v minulém školním roce poprvé
ztrátový výsledek hospodářské činnosti, a to ve výši – 613 000 Kč, který je povinna uhradit
do konce roku 2022 z vlastní hospodářské činnosti. Rezervní i investiční fond jsou
vyčerpány.
Škola nemůže nakupovat ze svého rozpočtu nové ICT a zajistit v případě uzavření školy
každodenní audiovizuální on-line výuku, dokud neobdrží dotaci od MŠMT.
Zrušením kroužků, pronájmů a uzavřením všech oddělení školní družiny od 11. března do
konce června 2020 přišla škola o plánovaných 392 325 Kč.
Od září 2019 do května 2020 škola obdržela na darech od rodičů, firem a dalších subjektů
částku ve výši 147 600 Kč.
Školní rok 2019/2020 byl organizačně velmi náročný, jak z důvodu probíhající přestavby
pavilonu A za provozu školy, tak především z důvodu zrušení prezenční výuky od 11. března
až do června 2020.
Přesto se nám spousta věcí povedla a zaznamenali jsme řadu úspěchů. Objevily se však
i těžkosti, problémy a ztráty, se kterými se budeme muset vyrovnávat nejen v novém školním
roce, ale i v příštích letech.

V Praze dne 15. října 2020

.......................................................
podpis ředitele a razítko školy
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Příloha k výroční zprávě o činnosti ZŠ
1. Hospodaření základní školy
a) za kalendářní rok 2019
b) za 1. pololetí 2020
použít tabulky zpracovávané pro zřizovatele (rozpočet a čerpání jednotlivých položek)
čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2019 v Kč
Druh dotace

UZ

poskytnuto

použito

vráceno

Excelence ..

33 065

8 800

8 800

0

Památky ..

33 071

239 624

239 624

0

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

33 075

400 000

400 000

0

Částečné vyrovnání mezikrajových
rozdílů v odměňování ped .pracovníků
…

33 076

351 458

351 458

0

čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v 1. pololetí 2020 v Kč
Druh dotace

UZ

poskytnuto

použito

vráceno

Památky ..

33 071

2 500

2 500

x

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

33 075

350 000

350 000

x

c) čerpání finančních prostředků celkem ze „Šablon“ ve školním roce 2019/2020
v Kč
Název aktivity
žádáno
poskytnuto
Personální podpora – ŠA

217 020

217 020

Personální podpora – ŠSP

352 260

352 260

doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 312 095

312 095

DVPP…...

45 240

45 240

Kluby pro žáky ZŠ

71 332

71 332

Celkem

997 947

997 947
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2. Přehled akcí ve školním roce 2019/2020
Termín

Účastní se

Akce

8:00- 8:45

Zahájení školního roku
Třídní učitelé ve svých třídách

11:00

Pedagiogická rada
Všichni pedagogičtí pracovníci a ved. ŠD

7:30-10:00

Dopravní hřiště

4.A COUF

9:00-11:30

Dopravní hřiště

4.C BYLO

10:30-12:45

Dopravní hřiště

4.B RAKO

9:00-11:15

Jednání o realizaci Výzvy č. 20
ve FZŠ Mezi Školami

PETR

9:00-10:45

Zahájení plaveckého výcviku

3.C POTU, SNEJ

7:00

Pracovní porada 1. stupeň
Ve sborovně 1. st.

7:30-10:00

Dopravní hřiště

5.C NOSA

9:00-11:30

Dopravní hřiště

3.B ROSE

10:50-12:45

Dopravní hřiště

3.C POTU

14.9.
(So)

Výlet Břežany u Klatov - akce ŠD Výběr žáků z V.A

FORS

15.9.
(Ne)

Výlet Břežany u Klatov - akce ŠD Výběr žáků z V.A

FORS

7:30-10:00

Dopravní hřiště

5.B CHUD

8:00-14:00

Adaptační kurz

6.A, 6.B, 6.C

9:00-11:30

Dopravní hřiště

3.A KREC

10:45-13:00

Dopravní hřiště

5.D DOBR

16:15-17:00

Setkání ředitele s třídními důvěrníky

PETR

2.9.
(Po)

10.9.
(Út)

11.9.
(St)

12.9.
(Čt)

13.9.
(Pá)

16.9.
(Po)

73

17.9.
(Út)

18.9.
(St)

19.9.
(Čt)

17:00-18:00

Třídní schůzky I. stupeň

17:30-18:30

Třídní schůzky II. stupeň

7:15- 7:45

Předmětová komise výtvarné a hudební výchovy

8:00-14:00

Adaptační kurz

7:00

Předmětová komise - jazyky

7:15-14:30

Přespolní běh - výběr 5. - 9. Ročník ZŠ Klausova

SENK

8:00-14:00

Adaptační kurz

6.C

10:00-11:40

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13

PETR

8:00-13:00

Turnaj v miniházené v ZŠ Kuncova - výběr žáků 2. a 5.
tříd.

2.C, 3.C
TRYB, FONF, POTU
Tv_j, Tv_v, Tv_z

8:00-14:00

Adaptační kurz

6.C

9:00-13:30

Muzeum hlavního města Prahy
Florenc

7.A(7Vv1), 7.C(7Vv1)
VASK

9:00-12:00

Profi vyšetření žáků 9. tříd - PPP

9.A

7:30-10:00

Dopravní hřiště

5.A GALL

8:55-10:45

Návštěva a navázání spolupráce s SPC VERTKÁLA

1.C FALT, JURK, STAS

8:00-12:35

Národní muzeum Praha Paměťové instituce

5.B CHUD, NERA

8:55- 9:40

Pražský pramen - školní kolo

CECH 9A

9:00-12:00

Profi vyšetření žáků 9. tříd - PPP

9.B

8:30-13:30

Výlet zámek Ploskovice
agentura Veselý autobus

2.B, 2.C FONF, IVAS

9:45-10:45

ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
zástupci tříd od 4. do 9. ročníku ve spol. místnosti

PETR

24.9.
(Út)

25.9.
(St)

26.9.
(Čt)

30.9.
(Po)

6.A, 6.B

Multikulturní místnost v provozu

2.10.
(St)

7:15-14:30

Studium VÝCHOVNÝ PORADCE

CHUD

Minifotbal - výběr 7. roč. chlapci ZŠ Klausova

SENK
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8:00-14:00

Kopaná - výběr 8. - 9. roč. chlapci ZŠ Klausova

PAZD

9:00-12:00

Profi vyšetření žáků 9. tříd - PPP

9.C

4.10.
(Pá)

3:00-23:45

Výlet LEGOLAND Výběr žáků 2. st.

HANZ, SATO, STEP

7.10.
(Po)

8:55-12:35

Hrzánský palác - Výstava MOJE VLAST

4.C BYLO, NERA

7:00-15:00

Přespolní běh – POPRASK Stromovka

SENK

13:30

Inkluzivní setkávání s PPP

FALT, CHUD, VOJA

17:00

Schůze Školské rady

FALT, PETR, VANE

8:00-10:45

Školení první pomoci - 8. ročník

8.A

10:55-13:30

Školení první pomoci - 8. ročník

8.B

Lidice Paměťové instituce

9.B, 9.C SKLE, VASK

8:00-10:45

Školení první pomoci - 8. ročník

8.C

10:55-13:30

Školení první pomoci - 8. ročník

8.D

14:00-15:00

Kouzelnické představení Akce ŠD

SPOL

9:00-11:00

Jednání o projektu revitalizace školní zahrady Ing.
Řezníček (firma Z + M Ostrava)

PETR

10:00-12:00

Jednání s panem Klinerem (Wood Partner)
o financování Výzvy č. 20

PETR

10:00-11:40

Ezopovy bajky KD Mlejn

1.A, 1.B, 1.C

14:30-15:15

Jednání s novou ředitelkou GMVV Praha pí Mgr. Hana
Třebická

PETR

7:00-15:00

Malá kopaná - výběr 8. - 9. roč. chlapci Gymnázium
Pražačka

SENK

7:00-16:00

Třeboň Paměťové instituce

8.C, 8.D

14:00

Školení na práci s interaktivní tabulí
Pro zájemce a nové členy pedagogického sboru ve třídě
IV.A

COUF

3.10.
(Čt)

8.10.
(Út)

9.10.
(St)

10.10.
8:00-16:00
(Čt)

11.10.
(Pá)

14.10.
(Po)

15.10.
(Út)

Školství 2020 Konference, TOP HOTEL Praha & Congress
PETR, VANE
centre, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-
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7:30-13:30

Stolní tenis - výběr dívky 5. - 9. roč. ZŠ Trávníčkova

VOLK

8:45-10:30

Jednání o realizaci akce Výstavba 12 učeben v ZŠ
Kuncova na ÚMČ Praha 13, zased. místnost 538

PETR

15:00-17:00

Zasedání Pražského parlamentu dětí a mládeže
v DDM, Pr 2, Slezská 21 (ZŠ Kuncova a školy Prahy 13
zastupují Eva Křístková, Marek Fukala (oba IX.A) a Nikola
Ivankovič (VIII.B))

7:00-16:00

Třeboň Paměťové instituce

7.C, 7.D POCE, REZN

7:30-13:00

Minivolejbal - výběr žáků 3. a 4. Tříd FZŠ Brdičkova

POTU

7:30-13:30

Stolní tenis - výběr chlapci 7. - 9. roč. ZŠ Trávníčkova

PAZD

7:40-10:45

Smombie - divadlo v Nj Domino Theater

8.A(8JaN), 8.B(8JaN),
8.C(8JaN), 8.D(8JaN), 9.A(9Ja),
9.B(9Ja), 9.C(9Ja)

8:00-12:35

Pražský hrad - projektová výuka

5.B CHUD, NERA

7:30-13:30

Sportovní dopoledne Jeremi hala

6.A SENK, VOLK

8:30-11:00

Noty na buben KD Mlejn od 9.00 hod.

2.B, 2.C FONF, IVAS

9:00-11:00

Jednání o sexuální výchově pan Jiří Žalud

PETR

8:00-10:00

Náhled do výuky a jednání s vyučujícími o žácích
pí Šarounová z SPC Jivenská (s pí uč. Staškovou a pí uč.
Vojáčkovou)

STAS, VOJA

9:00-13:00

Bastien a Bastienka Národní divadlo

2.B, 2.C FONF, IVAS

7:45-13:00

ZOO - Velká trojka Prohlídka s průvodcem

3.C POTU

8:00-13:30

Seminář Aktuální problémy on line bezpečnosti se
zaměřením na sociální sítě. na MHMP (Velká zasedací
místnost)

PETR

9:00-12:45

Svět kolem nás - Írán
Světozor

7.A, 7.B, 7.C, 7.D
CECH, POCE, REZN, VOLK

12:30-16:30

Sklárna Nižbor+ Medvědi Beroun
Akce ŠD , 4. a 5. oddělení

SNEJ, VES

7:00-16:00

Třeboň Paměťové instituce

8.B, 9.A CECH, STEP

7:45-12:30

Technické muzeum

3.A, 3.B NOP, KREC

8:00-13:30

ZOO Praha - výukový program Chytří pomocníci v praxi

5.D DOBR

16.10.
(St)

17.10.
(Čt)

18.10.
(Pá)

21.10.
(Po)

22.10.
(Út)

23.10.
(St)
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24.10.
(Čt)

25.10.
(Pá)

8:00-12:35

Národně technické muzeum Paměťové instituce

5.B CHUD, NERA

8:00-12:35

Matematický proud – soutěž Gymnázium Christiana
Dopplera vybraní žáci z 3. a 5. tříd

POTU

7:30-13:30

Paměťové instituce Národní muzeum

6.A NOVA, VOLK

29.10.
(Út)

Podzimní prázdniny

30.10.
(St)

Podzimní prázdniny

31.10.
(Čt)

Ředitelské volno

1.11.
(Pá)

Ředitelské volno

4.11.
(Po)

5.11.
(Út)

6.11.
(St)

8:00- 9:40

Policie teoretická výuka

4.A COUF

10:00-11:40

Policie teoretická výuka

4.BbRAKO

Studium VÝCHOVNÝ PORADCE

CHUD

11:00-12:00

Kontrolní den na stavbě
v prostorách bývalé školní jídelny

PETR

11:45-12:30

Prohlídka kolektorů a rozvodů vody
k nové školní jídelně (OŠ MČ P 13) pan Mazur

18:00

Revizor - výběr žáků KMD, Divadlo Na Vinohradech

CECH, POCE

8:00-11:40

Halloween - projektový den

2.B, 2.C, 3.A, 3.B FONF, IVAS,
KREC, ROSE

8:55-18:05

Seminář Jóga pro II. stupeň ZŠ

SENK

9:00-15:00

Jazyková diagnostika dětí s OMJ
Workshop. Radnice MČ Prahy 13

FALT, GALL

8:30-15:00

Neuro - vývojová stimulace ve školní praxi Horoměřice

LOKA

9:00-11:00

Jednání o dotaci SFŽP na revitalizaci školních zahrad
s jednatelem spol. Z + M Group (Ostrava) Ing. Řezníčkem a
zahradním architektem p. Buchlem

PETR

8:00- 8:45

Hospitace u J. Staškové v I.C - ČJ

FALT

7.11.
(Čt)
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8.11.
(Pá)

8:00- 9:40

Policie teoretická výuka

4.C BYLO

10:00-11:40

Policie teoretická výuka

5.A GALL

14:00-15:00

Zpívánkový kabaret Akce ŠD

SPOL

8:00- 9:40

Policie teoretická výuka

5.B CHUD

9:00-12:30

Prodaná nevěsta DDM Slezská

2.B, 2.C FONF, IVAS

10:00-11:40

Policie teoretická výuka

3.C POTU

10:00-13:30

Kurz prevence

6.APOCE

14:00

Pedagogická rada

16:15-17:00

Setkání ředitele s třídními důvěrníky

17:00-18:00

Třídní schůzky I. stupeň

17:30-18:30

Třídní schůzky II. stupeň

8:00- 9:40

Policie teoretická výuka

5.C NOSA

8:55- 9:40

Národní testování SCIO Český jazyk

9.A ARNO

10:00-11:40

Policie teoretická výuka

5.D DOBR

10:00-10:45

Národní testování SCIO Český jazyk

9.B ARNO

10:55-11:40

Národní testování SCIO Český jazyk

9.C ARNO

13:30-16:00

Totalitní stát Praha - Karlovo náměstí

9.C(Chl) SKLE

8:00- 9:40

Policie teoretická výuka

3.A KREC

8:00-16:00

Školení: MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PRO
1.STUPEŇ

CHUD, NOVO, ZVAT

10:00-11:40

Policie teoretická výuka

3.B ROSE

7:30- 9:00

Tančíme s Káčou - výběr žáků 1. a 2. tříd
FZŠ Brdičkova

2.C
VOJA

8:00-10:00

Tančíme s Káčou - výběr žáků 1. a 2. tříd
FZŠ Brdičkova

2.C
FONF

8:00- 8:45

Hospitace u D. Křečkové - ČJ ve III.A

FALT

8:55-10:00

Národní testování SCIO Matematika

9.B ARNO

11.11.
(Po)

12.11.
(Út)

13.11.
(St)
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PETR 9A

15.11.
(Pá)

18.11.
(Po)

10:00-12:30

Tančíme s Káčou - výběr žáků 3. 4. a 5. Tříd FZŠ
Brdičkova

3.C POTU

10:00-11:10

Národní testování SCIO Matematika

9.C ARNO

11:40-12:45

Národní testování SCIO Matematika

9.A ARNO

13:30-16:00

Totalitní stát Praha - Karlovo náměstí

9.B VASK

8:00-11:40

Projekt ke 30. výroční Sametové revoluce

BICH, DIMA, FRAN

8:00-11:40

Projekt ke 30. výroční Sametové revoluce

9.A, 9.B BICH, DIMA, FRAN

8:55- 9:40

Projekt ke 30. výročí Sametové revoluce

6.A, 6.B, 6.C BICH, DIMA,
FRAN

10:00-10:45

Projekt ke 30. výročí Sametové revoluce
pro žáky 7. ročníku

7.A, 7.B, 7.C, 7.D BICH, DIMA,
FRAN

10:55-11:40

Projekt ke 30. výročí Sametové revoluce
pro žáky 8. ročníku a 9.C

8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 9.C
BICH, DIMA, FRAN

11:50-13:30

Projekt ke 30. výroční Sametové revoluce
Beseda ředitele školy se žáky

9.A, 9.B, 9.C PETR

7:00-14:30

Florbal - výběr chlapci 5. roč. a 8.- 9.roč. ZŠ Mezi
školami

SENK

8:00-13:30

Kurz sexuální výchovy pro dívky VIII.A/VIII.B 20 v
učebně RJ

8.A(Dív), 8.B(Dív) PETR

9:30-11:30

Divadlo VLEZ V LES KD Mlejn

2.A ZVAT

10:00-11:40

Policie hlavního města Prahy Preventivní program

9.A 7C, SPOL

11:50-13:30

Dějepisná olympiáda Školní kolo pro zájemce z 8. - 9.
ročníku

DIMA 7A

7:00-14:30

Florbal - výběr chlapci 7. roč. ZŠ Mezi školami

PAZD

8:00-11:40

Kurz prevence

6.B POCE

8:55-10:00

Národní testování SCIO Obecné studijní předpoklady

9.C ARNO

10:00-11:10

Národní testování SCIO Obecné studijní předpoklady

9.A ARNO

10:00-11:40

Policie hlavního města Prahy Preventivní program

9.B 6A, 7C

11:40-12:45

Národní testování SCIO Obecné studijní předpoklady

9.B ARNO

7:00-14:30

Florbal - výběr dívky 7.-9. roč. ZŠ Mezi školami

TOCM

19.11.
(Út)
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20.11.
(St)

22.11.
(Pá)

7:15-12:35

Národní divadlo - exkurze

5.B CHUD, NERA

7:20-16:00

Tábor – muzeum Neporazitelní husité

4.C, 5.C FLEG, BYLO, NOSA

10:00-11:40

Policie hlavního města Prahy Preventivní program

9.C 7C, SPOL

8:00-12:35

Divadlo S+ H

3.A, 3.B KREC, ROSE

8:00-15:00

Neuro - vývojová stimulace ve školní praxi Horoměřice

LOKA

8:00- 9:40

Olympiáda v českém jazyce, 8.-9.ročník Školní kolo

LUKO 8A

10:00-14:00

Jak se dělá muzikál Hudební divadlo Karlín

5.A, 5.D DOBR, GALL, SIMU

10:00-11:40

Policie hlavního města Prahy Preventivní program

8.A 7A, SPOL

Specializační studium Magdaléna, Mníšek pod Brdy

POCE

8:00-13:30

Kurz sexuální výchovy dívky VIII.C/VIII.D 23 v učebně
RJ

8.C(Dív), 8.D(Dív) PETR

8:00-15:00

Neuro - vývojová stimulace ve školní praxi
Horoměřice

LOKA

10:00-11:40

Policie hlavního města Prahy Preventivní program

8.B 8B, SPOL

Specializační studium Magdaléna, Mníšek pod Brdy

POCE

Škola v přírodě s plaváním Hotel Čertův mlýn, Špičák,
Železná Ruda

4.B RAKO

7:20-12:30

Exkurze - výroba čokolády Šestajovice - CK Hvězdička

1.C, 2.A JURK, KRUP, STAS,
ZVAT

8:00-13:30

Kurz sexuální výchovy

9.A PETR

10:00-11:40

Policie hlavního města Prahy Preventivní program

8.C 8C, SPOL

Studium VÝCHOVNÝ PORADCE

CHUD

Škola v přírodě s plaváním Hotel Čertův mlýn, Špičák,
Železná Ruda

4.B RAKO

8:00-12:00

Past na Hurvínka Divadlo S+ H

1.A, 1.B CHME, NOVO, SIPA

10:00-11:40

Policie hlavního města Prahy Preventivní program

8.D 8D, SPOL

Škola v přírodě s plaváním Hotel Čertův mlýn, Špičák,
Železná Ruda

4.B RAKO

24.11.
(Ne)

25.11.
(Po)

26.11.
(Út)
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8:00-11:40

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ náhledy do výuky služba u
vchodu A1 - žákyně 9.C

10:00-10:45

Přednáška policie - BEZPEČNOST

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

16:30-18:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Setkání s ředitelem školy s
následnou komentovanou prohlídkou školy

PETR

Škola v přírodě s plaváním Hotel Čertův mlýn, Špičák,
Železná Ruda

4.B RAKO

7:30-13:30

Mikulášská Příbram CK Hvězdička

1.A, 1.B CHME, NOVO, SIPA

8:00-11:40

Kurz prevence

6.C POCE

8:00-16:00

Most k úspěchu- výroční konference
Společné vzdělávání, rovný přístup ke kvalitnímu
vzdělávání, rozvoj čtenářské gramotnosti

FALT

10:00-13:00

Konference ČŠI, Hotel Iris

PETR

10:00

Aktualizace CO - p. Hofman

PETR

10:00-10:45

Přednáška policie - BEZPEČNOST

1.C, 2.C, 3.A, 3.B

10:00-13:30

Schola Pragensis Kongresové centrum Vyšehrad

9.C SKLE

12:35-16:00

Schola Pragensis Kongresové centrum Vyšehrad

9.B VASK

14:00-17:30

Holoubek - představení pro výběr 7. roč. a 8.D KMD,
Městká knihovna Praha

8.D DIMA, FRAN

14:00-17:00

Schola Pragensis Kongresové centrum Vyšehrad

9.A CECH

Škola v přírodě s plaváním Hotel Čertův mlýn, Špičák,
Železná Ruda

4.B RAKO

8:00-11:40

Adventní dílny

1.A CHME, SIPA

8:00-13:30

Kurz sexuální výchovy IX.B v učebně IX.B

9.B PETR

10:00-10:45

Přednáška policie - BEZPEČNOST

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

Škola v přírodě s plaváním Hotel Čertův mlýn, Špičák,
Železná Ruda

4.B
RAKO

7:40-13:30

Basketbal - výběr 8. - 9. ročník, chlapci i dívky Hala
Kuncova

SENK

8:00-12:35

Turnaj MINIHÁZENÁ Výběr žáků 3. - 5.tříd

3.C
FLEG, POTU

27.11.
(St)

28.11.
(Čt)

29.11.
(Pá)

2.12.
(Po)
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Tv_j, Tv_v, Tv_z

4.12.
(St)

9:30

Schůze k Výzvě č. 20

PETR

10:00-10:45

Přednáška policie - BEZPEČNOST

4.A, 4.B, 4.C

10:55-11:40

Přednáška policie - BEZPEČNOST

5.A

12:00-17:00

ČERVENÁ STUŽKA

9.A, 9.B, 9.C(Dív)

Aktivizující výuka aneb didaktika strategie LÍNÉHO
UČITELE

BICH, DOBR, CHME, NOVO,
SIKO, ZVAT

10:00-10:45

Přednáška policie - BEZPEČNOST

3.C, 5.B, 5.C, 5.D

8:00-11:40

Vánoční fotografování - 1. stupeň
vánoční kalendáře

10:00-10:45

Přednáška policie - BEZPEČNOST

7.A, 7.B, 7.C, 7.D
7A, 7B, 7C, 7D

11:40

Oxford Open Day Korunní, Praha 2

SKLE, STEP

16:00-17:00

VÁNOČNÍ JARMARK NA RADNICI PRAHY 13

PETR, VASK

7:30-15:00

Němčina mě baví GMVV Klamovka, Plzeňská

HANZ

8:00-13:30

Kurz sexuální výchovy Hoši VIII.B/VIII.D v učebně RJ

8.B(Chl), 8.D(Chl) PETR

8:20-11:30

Mikulášská nadílka pro žáky 1. - 4. tříd
Jakub Miňovský, Evžen Šoun, Eliška Karásková

PRUS

Specializační studium Magdaléna, Mníšek pod Brdy

POCE

8:00-13:30

Kurz sexuální výchovy Hoši VIII.A/VIII.C

8.A(Chl), 8.C(Chl) PETR

10:00-11:20

The Bear Theatre pro žáky 3. a 4. ročníku

3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C
Tv_z

11:40-13:30

The Bear Theatre pro žáky 6. a 7. ročníku

6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D
Tv_z

Specializační studium Magdaléna, Mníšek pod Brdy

POCE

Kurz sexuální výchovy v učebně RJ

9.C PETR

Studium VÝCHOVNÝ PORADCE

CHUD

Husitské muzeum Tábor Paměťové instituce

7.A, 7.B DIMA, TOCM

5.12.
(Čt)

6.12.
(Pá)

8:00-13:30
9.12.
(Po)

7:30-16:00
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10.12.
(Út)

13.12.
(Pá)

16.12.
(Po)

17.12.
(Út)

18.12.
(St)

8:00-12:00

Hodinářův učeň - Cinestar Anděl

2.B, 2.C FONF, IVAS

8:00-12:30

Olympiáda v německém jazyce - školní kolo

HANZ, SATO 8B

8:00-13:30

Kino, Vánoční trhy Kino Smíchov

6.A VOLK

8:00-12:35

Exkurze Karlův most + plavba lodí po Vltavě

5.B CHUD, NERA

8:00-11:40

Národní muzeum Paměťové instituce

5.A, 5.D DOBR, GALL

8:00-11:40

Půjdem spolu do Betléma - Národopisné muzeum
Paměťové instituce

2.B, 2.C FONF, IVAS

8:00-12:35

Vánoční příběh Divadlo v Dlouhé

3.A, 3.B, 3.C POTU, KREC,
ROSE

14:00-15:00

Divadelní představení - Santa není Ježíšek
Všechna oddělení ŠD Ve spollečenské místnosti

7:45-13:15

Hurá do opery DDM Slezská

3.C POTU

8:00-12:30

Vánoce v Čechově stodole CK Hvězdička

2.B, 2.C FONF, IVAS

10:00-11:15

Jednání s panem Klinerem

PETR

13:00-15:00

Vánoční posezení u stromečku - 4. odd. ŠD Akce ŠD

SNEJ

16:30-18:00

Třídní besídka

5.B CHUD, NERA

7:30

Národní muzeum historická budova + výstava

NOVA

7:45- 9:15

Vánoční přiběh Kostel sv. Jakuba

1.C JURK, STAS

8:00-15:00

Konference - Efektivní učitelé sobě

FALT, VOJA

8:00-12:35

Divadlo ABC - Lakomá Barka

5.B CHUD, NERA

10:00-13:30

Besídka + bowling

6.A VOLK

12:30-15:00

Vánoční posezení u stromečku - 1. a 5. odd. ŠD Akce ŠD

GRÖB, VES

Adventní výlet - výběr žáků II. stupně
Německo

HANZ, LAZU

7:00-16:00

Zámek Třeboň Paměťové instituce

6.B BICH, LAZU

7:15-13:30

Návštěva Národního muzea Praha

6.C STEP, VORI

8:00-16:00

Filmové představení

7.C, 8.A, 8.B, 8.D FRAN,
HANZ, POCE
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19.12.
(Čt)

8:00-11:40

Vánoční tvoření

1.C JURK, STAS

11:00-13:30

Bruslení Zimní stadion ZŠ Bronzová

6.A, 9.A SENK, VOLK

13:00-15:00

Vánoční posezení u stromečku - 2., 3., 6., 8. a 9. odd.
Akce ŠD

CERN, LITE, NEČA, NOP,
PRZ

13:15-15:30

Vánoční trhy Anděl

7.C(Dív)bNOVA

7:15-12:30

Národní muzeum - vánoční dílny

3.A KREC

7:15-12:30

Návštěva Národního muzea Praha

7.D REZN

7:25-14:00

Jak slavili horníci Vánoce - výlet Příbram

4.A, 4.C BYLO, COUF

8:00-16:00

Vánoční trhy + Národní muzeum Národní muzeum,
Staroměstské náměstí

9.B VASK

8:00-12:35

Cinemacity Zličín - Addamsova rodina

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

8:55-18:05

Království železnic Interaktivní polytechnická expozice

9.C SKLE

Národní muzeum Praha

7.D REZN

Přehazovaná výběr žáků 6. - 9. ročník

PAZD, SENK, VOLK

8:00-12:45
20.12.
(Pá)

Den třídního učitele, vánoční besídky, vánoční betlémy,
vánoční trhy......

6.1.
(Po)

Studium VÝCHOVNÝ PORADCE

CHUD

8:00- 9:00

Pythagoriáda 5. Ročník školní kolo

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

15:00

Inkluzivní setkávání s PPP

FALT, CHUD, VOJA

8:00-10:45

Olympiáda v anglickém jazyce výběr žáků 7. - 9. roč.

NOVA, SKLE, STEP 6B, 9C

8:00-13:30

Prohlídka prostor Poslanecké sněmovny

5.D DOBR, SIMU

11:15-13:15

Seminář s právníky na OŠ ÚMČ Praha 13

PETR

16:15-17:00

Setkání ředitele s třídními důvěrníky

PETR 9A

17:00-18:00

Třídní schůzky I. stupeň

17:30-18:30

Třídní schůzky II. stupeň

7.1.
(Út)

9.1.
(Čt)

Školení: PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ A
INTEGROVANÁ TEMATICKÁ VÝUKA
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CHUD, NOVO, ZVAT

Šablony
10.1.
(Pá)

11.1.
(So)

12.1.
(Ne)

17:00-18:00

14.1.
(Út)

Lyžařský výcvikový kurz Špičák na Šumavě

7.A, 7.C FRAN, SENK, VOJA

Lyžařský výcvikový kurz Paseky nad jizerou

7.B, 7.D REZN, SATO, STEP

Lyžařský výcvikový kurz Špičák na Šumavě

7.A, 7.C FRAN, SENK, VOJA

Lyžařský výcvikový kurz Paseky nad jizerou

7.B, 7.D REZN, SATO, STEP

Třídní schůzky

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

Lyžařský výcvikový kurz Špičák na Šumavě

7.A, 7.C FRAN, SENK, VOJA

Lyžařský výcvikový kurz Paseky nad jizerou

7.B, 7.D REZN, SATO, STEP

Lyžařský výcvikový kurz Špičák na Šumavě

7.A, 7.C FRAN, SENK, VOJA

Lyžařský výcvikový kurz Paseky nad jizerou

7.B, 7.D REZN, SATO, STEP

Lyžařský výcvikový kurz Špičák na Šumavě

7.A, 7.C FRAN, SENK, VOJA

Lyžařský výcvikový kurz Paseky nad jizerou

7.B, 7.D REZN, SATO, STEP

Pohyby Země Planetarium

5.A, 5.D DOBR, GALL

Poslanecká sněmovna - exkurze

6.B TRYB, BICH

Lyžařský výcvikový kurz Špičák na Šumavě

7.A, 7.C FRAN, SENK, VOJA

Lyžařský výcvikový kurz Paseky nad jizerou

7.B, 7.D REZN, SATO, STEP

Lyžařský výcvikový kurz Špičák na Šumavě

7.A, 7.C FRAN, SENK, VOJA

Lyžařský výcvikový kurz Paseky nad jizerou

7.B, 7.D REZN, SATO, STEP

8:00- 9:00

Pythagoriáda 5. Ročník školní kolo

5.A, 5.B, 5.C, 5.D DOBR,
GALL, CHUD, NOSA

17:00

Schůze Školské rady

FALT, PETR, VANE

7:40-11:40

16.1.
(Čt)

17.1.
(Pá)

21.1.
(Út)

7.B, 7.D REZN, SATO, STEP

Dějepisná olympiáda - obvodní kolo

15.1.
(St)

20.1.
(Po)

Lyžařský výcvikový kurz Paseky nad jizerou

Olympiáda v českém jazyce Obvodní kolo
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22.1.
(St)

23.1.
(Čt)

24.1.
(Pá)

9:45-10:45

Pythagoriáda - školní kolo

8.A(8Ma1), 8.B(8Ma2),
8.C(8Ma1), 8.D(8Ma2)
VANE, VOJA

8:50- 9:50

Pythagoriáda - školní kolo

7.A(7Ma1), 7.B(7Ma2),
7.C(7Ma1), 7.D(7Ma2)
ARNO, VANE

11:40-17:00

Divadlo v Dlouhé: Nebe – peklo KMD, výběr žáků 7.
ročník

DIMA, FRAN

Studium VÝCHOVNÝ PORADCE

CHUD

9:45-10:45

Pythagoriáda - školní kolo

6.A(6Ma1), 6.B(6Ma1),
6.B(6Ma2), 6.C(6Ma2) SIKO,
VANE

18:00

KMD – Čarodějka Výstaviště - Goya Music, výběr žáků
9.A, 9.B, 8.C, 7.C

CECH, POCE

Studium VÝCHOVNÝ PORADCE

CHUD

Studium VÝCHOVNÝ PORADCE

CHUD

14:00

Pedagogická rada všichni pedagogičtí pracovníci a ved.ŠD

9A

7:30-13:30

Odbíjená - výběr chlapců a dívek 7. - 9. Ročník ZŠ
Brdičkova

PAZD

12:30-16:00

Webinář k projektu Erasmus +

HANZ

14:00-16:00

Recitační soutěž - školní kolo 2. stupeň ve školní knihovně

DIMA, FRAN, LUKO, VORI

7:15-11:30

Matematická olympiáda Z5 - obvodní kolo
ZŠ Barrandov, Chaplinovo náměstí 1/615

DOBR

8:00-12:00

Matematická olympiáda Z9 - obvodní kolo
Gymnázium Ch. Dopplera, Zborovská 45, Praha 5

13:30-15:00

Recitační soutěž I. stupeň ve třídě V.A

FALT, GALL, ZVAT

Matematická olympiáda Z9 - obvodní kolo, opravování
Gymnázium Ch. Dopplera, Zborovská 45, Praha 5

ARNO

8:00-11:00

Cinema City - Metropole Zličín

3.A, 3.B KREC, ROSE

13:00-18:05

Specializační studium
Magdaléna, Mníšek pod Brdy

POCE

25.1.
(So)
27.1.
(Po)

28.1.
(Út)

29.1.
(St)

30.1.
(Čt)
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2.2.
(Ne)

Škola v přírodě Rejdice

3.C POTU, SENK

9:00-12:30

Baletní přípravka DDM Slezská

2.B, 2.C FONF, IVAS

10:00-13:00

Podání žádosti "Vybudování přírodní zahrady při ZŠ
Kuncova" ke SFŽP prostřednictvím Z + M s.r.o.

PETR

10:00-13:30

Portréty ve dvou stoletích Císařská konírna na Pražském
hradě

9.A(9Vv), 9.B(9Vv), 9.C(9Vv)
VASK

Škola v přírodě Rejdice

3.C POTU, SENK

Chemická olympiáda - školní kolo výběr žáků 9. ročníku

ARNO

Škola v přírodě Rejdice

3.C POTU, SENK

Seminář Přijímání do ZŠ a MŠ Hotel Olšanka, Táboritská
23

VANE

Škola v přírodě Rejdice

3.C POTU, SENK

7:30-13:30

Dětský fotbalový pohár- vybraní žáci 2.tříd
Motorlet Radlická

2.C FONF

13:15-15:45

JumpAréna Zličín Akce ŠD - 4.odd.

3.A, 3.B SNEJ

Seminář Etwinning, Dům zahraniční spolupráce

HANZ

Škola v přírodě Rejdice

3.C POTU, SENK

Stolní tenis - krajské kolo Hamr Braník

PAZD

8:00-11:40

Biologická olympiáda - školní kolo výběr žáků II. stupně

CECH, TOCM

14:00-15:00

Jak Čutný potkal Brumlu - divadelní představení
všechna oddělení ŠD

3.2.
(Po)

8:00-11:40
4.2.
(Út)

5.2.
(St)

6.2.
(Čt)

7.2.
(Pá)

8.2.
(So)
10.2.
(Po)
11.2.
(Út)

11:00-14:00

Škola v přírodě Rejdice

3.C POTU, SENK

Škola v přírodě Rejdice

3.C POTU, SENK

Případová konference
Městská část Praha 13 Odbor sociální péče

CHUD

Soutěž v německém jazyce
DDM Praha 5, Štefánikova 235/11
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10:00-13:30

Zeměpisná olympiáda - školní kolo
výběr žáků 6. - 9. ročník

CECH, VOLK 6A, 9A

13:30-16:00

Classroom Presentation Tool
OUP Opletalova

NOVA

12:30-13:30

Porada ředitelů škol Prahy 13 s vedoucím OŠ

PETR

12.2.
(St)

13.2.
(Čt)

24.2.
(Po)

Olympiáda v anglickém jazyce - obvodní kolo DDM
Praha 5

10:00-13:30

Výstava na Pražském hradu Pražský hrad

8.A(8Vv), 8.B(8Vv), 8.C(8Vv),
8.D(8Vv)
LAZU

8:00-10:45

Kurz prevence - Lidská práva a prevence rasismu
Proxima sociale

7.A
SPOL

10:55-13:30

Kurz prevence - Lidská práva a prevence rasismu
Proxime sociale

7.B

8:00-13:30

Zeměpisná olympiáda DDM Praha 5

VOLK

15:00-16:30

Schůze Řídícího výboru MAP Prahy 13
a seminář o kybernetické bezpečnosti v obřadní síni radnice

PETR

16:30-17:30

Seminář Škola, kyberšikana a sociální sítě v obřadní síni
radnice Prahy 13

PETR

19:00-22:00

KMD Divadlo Rokoko

CECH, POCE

8:55-12:35

Turnaj " Junior minigolf masters"
Pod záštitou RNDr. Marcely Plesníkové, MČ Praha 13

3.C POTU

13:00-15:00

Karneval ve ŠD 1. , 2., 4. a 5. oddělení

CERN, GRÖB, SNEJ, VES

17:00-18:30

Karnevalová besídka pro rodiče

2.A ZVAT

8:00-10:45

Kurz prevence - Lidská práva a prevence rasismu
Proxima sociale

7.CSPOL

9:42- 9:58

Mimořádná pedagogická rada
všichni pedagogičtí pracovníci, kteří nemají dozor

PETR

10:55-13:30

Kurz prevence - Lidská práva a prevence rasismu
Proxima sociale

7.D
SPOL

13:00-15:00

Karneval ve ŠD 3., 6., 7. a 8. oddělení

LITE, NEČA, NOP, PRZ

11:00-11:45

Inkluzivní setkávání s PPP

FALT, CHUD, VOJA

25.2.
(Út)

26.2.
(St)

27.2.
(Čt)

28.2.
(Pá)

88

2.3.
(Po)

3.3.
(Út)

Toboga Zličín Akce ŠD - 4. odd. - 3.A + 3.B

FORS, SNEJ

Škola v přírodě, Benecko, Krkonoše Sportlines

2.B, 2.C FONF, IVAS

7:30-14:00

Přehazovaná - obvodní kolo, výběr dívek 6.-7.roč.
ZŠ Brdičkova

TOCM

8:00-11:00

Výstava "Portrét" Pražský Hrad

7.B(7Vv), 7.B(7Vv2), 7.D(7Vv),
7.D(7Vv2)
LAZU

Škola v přírodě, Benecko, Krkonoše Sportlines

2.B, 2.C FONF, IVAS

13:00-16:15

Obvodní kolo chemické olympiády FZŠ Mezi školami
4.3.
(St)

Škola v přírodě, Benecko, Krkonoše Sportlines

9:00-11:00
5.3.
(Čt)

2.B, 2.C FONF, IVAS

Měření CO2 ve třídách KHS (pí Soukupová)
vybere si 1 třídu na I. a jednu na II. stupni
Škola v přírodě, Benecko, Krkonoše Sportlines

2.B, 2.C FONF, IVAS

Škola v přírodě, Benecko, Krkonoše Sportlines

2.B, 2.C FONF, IVAS

Zdokonalovací lyžařský kurz Zettersfeld (Rakousko)

FRAN, POTU, REZN, VOJA

7.3.
(So)

Zdokonalovací lyžařský kurz Zettersfeld (Rakousko)

FRAN, POTU, REZN, VOJA

8.3.
(Ne)

Zdokonalovací lyžařský kurz
Zettersfeld (Rakousko)

FRAN, POTU, REZN, VOJA

7:15-11:30

Obvodní kolo přehlídky dětských recitátorů - Pražské
poetické setkání
1.kategorie

FALT

8:00-13:30

ORNITA 1. stupeň

9:00-13:00

Obvodní kolo přehlídky dětských recitátorů - Pražské
poetické setkání 3.kategorie

14:00-15:00

Školení CO všech ped. i nepedagog. zaměstnanců
za tech. pracovníky pan Mazur za pracovnice ŠJ paní
Daniela Plhalová

6.3.
(Pá)

9.3.
(Po)

7:15-11:30

VORI

Zdokonalovací lyžařský kurz Zettersfeld (Rakousko)

FRAN, POTU, REZN, VOJA

Škola v přírodě s plaváním Hotel Čertův mlýn, Špičák,
Železná Ruda

4.A, 4.C BYLO, COUF

Obvodní kolo přehlídky dětských recitátorů - Pražské

FALT
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poetické setkání 2.kategorie

10.3.
(Út)
9:00-13:00

Obvodní kolo přehlídky dětských recitátorů - Pražské
poetické setkání 4.kategorie
Zdokonalovací lyžařský kurz Zettersfeld (Rakousko)

FRAN, POTU, REZN, VOJA

Škola v přírodě s plaváním Hotel Čertův mlýn, Špičák,
Železná Ruda

4.A, 4.C BYLO, COUF

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ
ZRUŠENÍ VÝUKY DO ODVOLÁNÍ OD 11.3.2020
Pedagogové zajišťují výuku distančním způsobem přes
program Bakaláři.
11.3.
(St)

Škola v přírodě s plaváním
Hotel Čertův mlýn, Špičák, Železná Ruda

4.A, 4.C BYLO, COUF

Zdokonalovací lyžařský kurz Zettersfeld (Rakousko)

FRAN, POTU, REZN, VOJA

12.3.
(Čt)

Škola v přírodě s plaváním
Hotel Čertův mlýn, Špičák, Železná Ruda

4.A, 4.C BYLO, COUF

13.3.
(Pá)

Škola v přírodě s plaváním
Hotel Čertův mlýn, Špičák, Železná Ruda

4.A, 4.C BYLO, COUF

14.3.
(So)

Škola v přírodě s plaváním
Hotel Čertův mlýn, Špičák, Železná Ruda

4.A, 4.C BYLO, COUF

23.3.
(Po)

Natáčení reportáže o rekonstrukci pavilonu A
Kabelová televize Prahy 13, místostarostka pro školství
Prahy 13, tisková mluvčí Prahy 13

6.4.
(Po)

11:30-12:15

8:00-16:00

PETR
PETR

Zápis do budoucích 1. tříd
služby na recepci dle rozpisu pí zástupkyně, v roušce bez osobního kontaktu s osobami, které
mohou do připravené schránky v mezidveří vchodu A1 vhazovat vyplněné žádosti o přijetí k
zákl. vzdělávání nebo žádosti o odklad školní docházky
V období duben – červen 2020 se nekonaly žádné akce z důvodu zavření škol…

27.8.
(Čt)

Seminář: Nahlížet dějiny
Ústav pro studium totalitních režimů

DIMA

28.8.
(Pá)

Seminář: Nahlížet dějiny
Ústav pro studium totalitních režimů

DIMA
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3. Fotogalerie
Akce tříd

Obrázek 1 Dopravní hřiště

Obrázek 2 Národní muzeum

Obrázek 3 Výlet do Třeboně v rámci Paměťových institucí
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Obrázek 4 Exkurze v Národním divadle

Obrázek 5 Halloween

Obrázek 6 Mikulášská Příbram

92

Obrázek 7 Bruslení

Obrázek 8 Národní technické muzeum

Obrázek 9 Návštěva Parlamentu ČR
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Akce školy

Obrázek 10 Zahájení školního roku

Obrázek 11 Tři klíče pro demokracii

Obrázek 12 Den otevřených dveří

94

Obrázek 13 Červená stužka

Obrázek 14 Mikulášská nadílka

Obrázek 15 Lyžařský výcvikový kurz Špičák na Šumavě

95

Obrázek 16 Lyžařský výcvikový kurz Paseky nad Jizerou

Stavební aktivity v areálu školy

Obrázek 17 Závora před školou

Obrázek 18 Rekonstrukce pavilonu A1
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Obrázek 19 Rekonstrukce pavilonu A1

Obrázek 20 Rekonstrukce pavilonu A1

Obrázek 21 Rekonstrukce pavilonu A1
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Obrázek 21 Rekonstrukce pavilonu A1

Obrázek 22 Rekonstrukce pavilonu A1

Obrázek 23 Rekonstrukce pavilonu A1
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Obrázek 24 Nová učebna dílen

Obrázek 25 Nová učebna zeměpisu

Obrázek 26 Nová dřevěná učebna

Obrázek 27 Nová dřevěná učebna
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