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ÚVODNÍ SLOVO  

 

Školní rok 2017/18 byl pro naši kunickou školu čtvrtým úspěšným školním rokem. Za 
klíčové považuji zahájení přístavby a rekonstrukci budovy školy a získání dotace na 
její financování ve výši 40 mil. Kč. Po dokončení přístavby a rekonstrukce bude škola 
disponovat devíti kmenovými učebnami, specializovanou učebnou informačních a 
komunikačních technologií, učebnou jazyků, knihovnou a zázemím pro pedagogy. 
V tomto školním roce využíváme již zkolaudované 4 učebny v budově školy a dvě 
v budově tělocvičny, které v odpoledních hodinách využívají děti v rámci školní 
družiny.  
Ve spolupráci se spolkem Dětem Kunic jsme uspořádali několik kulturně 
společenských akcí pro děti a rodiče a tím přispěli k prohloubení vztahů mezi školou a 
širší veřejností. Výtěžky z akcí byly věnovány na účet veřejné sbírky pro naši školu. 
V září 2017 jsme přivítali celkem 86 žáků, z toho 19 prvňáčků. 
 
Poděkování za čtyři roky příkladné a zodpovědné práce patří všem zaměstnancům 
školy, kteří naši školu skvěle reprezentují a podílejí se na jejím rozvoji. 

Naší kunické škole přeji, aby i nadále zůstala inspirativním, bezpečným a přátelský 
místem pro všechny žáky, rodiče a přátele školy. 

Mgr. Blanka Chramostová, ředitelka školy 

 

Pedagogický sbor 
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1. Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola Kunice, příspěvková organizace 

Sídlo školy: Na Návsi 60, 251 63 Kunice 

Charakteristika školy: základní škola - kapacita 92 žáků, 4 třídy 

                                      školní družina - kapacita 92 žáků, 3 oddělení 

                                      školní jídelna – výdejna 92 strávníků 

Zřizovatel: obec Kunice 

Právní forma: příspěvková organizace 

                        IČ: 71 294 139 

                        IZO: 181 054 965 

 

Datum zařazení do sítě škol: 24. 1. 2014 

 

Součásti školy: Školní družina 

                           Školní jídelna  

                           Na Návsi 60, 251 63 Kunice                   

                           IZO: 181 055 210 

 

Vedení školy: Mgr. Blanka Chramostová – ředitelka školy 

Adresa pro dálkový přístup: skola@zskunice.cz 

Webová stránka školy: www.zskunice.cz 

 

Údaje o školské radě: školskou radu tvoří tři členové (jeden zástupce zvolený 
zákonnými zástupci nezletilých žáků školy, jeden zástupce zvolený pedagogickými 
pracovníky školy a jeden člen jmenovaný zřizovatelem školy) 

 

Obor vzdělávání: 79 – 01 – C Základní škola  

-  studium denní, délka studia 9 r. 0 měs. 
 

 
 

mailto:skola@zskunice.cz
http://www.zskunice.cz/


4 

 

2. Vzdělávací program 
 
Ve školním roce 2017/18 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Škola 
do života platného od 1. 9. 2014. 

 

 

 

Vzdělávací 
oblast 

 1. stupeň 

Vzdělávací 
obor 

      1.       2.      3.       4.       5. Doporučený 
počet /náš 
plán 

Jazyk a 
jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

9 7 (1) 7 7 7 33/38 

Cizí jazyk 0 (2) 0 (2) 3 3 (1) 4 9/15 

Matematika a 
její aplikace 

Matematika 4 5 4  4 (1) 4 (1) 20/23 

Informační a 
komunikační 
technologie 

ICT - - - - 1 1/1 

 

 

Člověk a jeho 
svět 

Prvouka 

 

2 2  2 - - 6/6 

Vlastivěda 

 

- - - 2 1 (1) 3/4 

Přírodověda - - - 2 1 (1) 3/4 

 

Umění a 
kultura 

Výtvarná 
výchova 

 

1 1 2 2 1 7/7 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 5/5 

Člověk a 
zdraví 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10/10 

Člověk a svět 
práce 

Pracovní 
činnosti 

1 1 1 1 1 5/5 

Počet hodin týdně 20 + 2 19 + 3 22 24 + 2 23 + 3 102/118 

 

Využití disponibilní časové dotace na 1. stupni je vyznačeno červeně, celkem 16 hodin týdně. 

Anglický jazyk je zařazen se souhlasem zákonných zástupců žáků od 1. ročníku. 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

Ve školním roce 2017/18 byli v ZŠ Kunice zaměstnáni: 

Pedagogičtí pracovníci školy  

Pedagog Pozice Vyučovaný předmět 

Mgr. Blanka Chramostová Ředitelka školy, TU 4 . A M, ČJ, TV 

Mgr. Martina Laurová Zástupce ředitelky 
TU 3. A  

M, ČJ, PRV, VV,  

Mgr. Jana Tůmová TU 1. A M, ČJ, PRV, HV, TV, VV 

Bc. Petra Petrů TU 2. A M, ČJ, PŘ, PRV, VV,  

Bc. Kateřina Pecková Učitelka AJ 

Mgr. Petra Davidová Učitelka VL, HV, TV 

Ing. Marie Šimáňová Asistentka pedagoga  

Kamila Weinfurtnerová Asistentka pedagoga  

Eva Málková Vedoucí vychovatelka 
školní družiny 

 

Bc. Neonila Makowiec Vychovatelka školní 
družiny 

 

Aneta Moravcová Vychovatelka školní 
družiny 

 

Mgr. Petra Kubicová Školní psycholog  

 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

Jméno a příjmení Pracovní zařazení 

Romana Votlučková Hospodářka školy 

Radka Procházková Pracovnice jídelny - výdejny 

Monika Nováková Pracovnice jídelny - výdejny 

Daniela Kessnerová uklízečka 

Miroslav Luskač školník 
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4. Zápis k povinné školní docházce, přijetí nových žáků 
 
 

Zápisu do první třídy předcházela informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v 
MŠ Jaruška v Kunicích. K zápisu do první třídy přišlo 37 předškoláků. Ze spádové 
oblasti bylo 34 dětí, z toho 8 dětí, jejichž zákonní zástupci se rozhodli pro odklad 
povinné školní docházky o jeden rok. Pro školní rok 2018/19 bylo přijato 26 dětí.               
V září 2018 byla otevřena jedna první třída. 

 

5.  Výsledky vzdělávání žáků 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo Žáci s 
dostatečnou 

Nehodnoceni 

1. A 19 0 19 0 0 0 

2. A 19 0 19 0 0 0 

3. A 31 2 29 0 0 0 

4. A 18 1 17 0 0 0 

celkem 87 3 84 0 0 0 

 

6. Údaje o integrovaných žácích 

Speciální pedagogická péče v ZŠ Kunice byla zajišťována školním psychologem. 

Vzdělávání probíhalo podle podpůrných opatření doporučených školským 

poradenským zařízením podle stanoveného stupně podpory. 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo ZŠ Kunice 12 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

      Z toho: 

      - 2 žáci pracovali za podpory asistenta pedagoga 

      - 1 žák absolvoval pravidelnou hodinu pedagogické intervence (tzn. individuální    

     hodinová práce dítěte se školním psychologem) 

     - 1 žák měl nárok na kompenzační pomůcky vzhledem k oslabenému sluchovému   

          vnímání (názorné didaktické pomůcky pro nácvik čtení a psaní) 

      Pro tyto žáky a zároveň i pro žáky, u kterých byly zjištěny specifické poruchy učení     

      poprvé, byla určena speciální pedagogická péče vedená individuální nebo   
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skupinovou formou v době vyučování mimo prostory třídy. Odpovídající diagnostický 

a nápravný program je akreditován č. j. MŠMT 26706/2015-1-715. Celkový rozsah této 

péče vycházel z daných potřeb žáků, vyučujících a programu stanoveného školní 

psycholožkou. Ta se v případě potřeby účastnila vyučování a zároveň se podílela na 

vytváření optimálních podmínek pro děti i vyučující ve třídách. Nedílnou součástí této 

speciální pedagogické péče je poskytování poradenství a především řešení 

problematiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků. Práce školní psycholožky je mimo 

jiné podpůrnou součástí výstupů PPP a SPC.  

V případě závažných problémů nebo případných nejasností konzultuje školní 

psycholožka své postupy s Mgr. Bubeníčkovou (Prodys) nebo s příslušnou PPP. 

Kromě uvedeného se také průběžně věnuje vlastnímu profesnímu rozvoji formou 

samostudia a školení, z nichž loňském roce absolvovala: Jak poznat co potřebuje žák 

s SPU? (metody, postupy a nástroje pedagogické diagnostiky), Základní principy a 

specifika vzdělávaní dětí s PAS, Ortoptika a příbuzné obory - Potíže ve škole 

následkem oční vady a poruchy JBV, Školící a výcvikový kurz práce s dětskou 

kresbou. 

Součinností uvedených metod a postupů se v ZŠ Kunice daří adekvátně řešit problémy 

dětí s SVP. 

 
 

7. Prevence sociálně patologických jevů 

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos jsme plnili preventivní program v mnoha 
oblastech vzdělávání a výchovy žáků. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti 
dětí vůči sociálně patologickým jevům. Cílem našeho programu je, aby se preventivní 
výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy.   

Ve spolupráci s rodiči usilujeme o formování takové osobnosti dítěte, která bude 
schopna se orientovat v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která 
si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat 
základní sociální dovednosti – to vše s ohledem na svůj věk. Proto jsme se 
v každodenní výuce, ale i v družině, zaměřili na posilování zdravého sebevědomí, aby 
se děti uměly přiměřeně prosadit v kolektivu, řešily konflikty nenásilnou formou, uměly 
se ochránit před cizími lidmi a uměly odmítat. Jde nám o to, aby žáci měli dostatek 
informací a vyhnuli se rizikovému chování (např. šikaně, experimentování 
s alkoholem…). 

Škola uspořádala pro 3. a 4. ročník v prosinci 2017 se společností Hope4kids etické 
dílny zacílené na práci se třídou – Jak se stát dobrým kamarádem. Děti si aktivně 
vyzkoušely reálné situace ze života, které jim pomohly upevnit vztahy ve třídě.  

Po celý školní rok ve škole probíhaly volnočasové aktivity. V rámci školní družiny 
kroužek deskových her, další nabídka kroužků byla zajištěna externími lektory, kteří 
v naší škole vedli tyto kroužky: atletika, anglický jazyk, keramika, výtvarný kroužek, hra 
na zobcovou flétnu, tvořivá dílna, hokus – pokus.  
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Škola se snaží pomocí výběru mimoškolní činnosti a řešení sociálních problémů žáků 
včas sociálně patologickým jevům předcházet. 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2017/18 se všichni pedagogičtí pracovníci vzdělávali ve svém oboru, 
prohlubovali si své pedagogické dovednosti.  

 

Jméno a příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce 

Petra Petrů Studium učitelství pro 1. 
stupeň 

UK Pedagogická fakulta 

Martina Laurová Studium k výkonu 
specializovaných činností 
– celoživotní vzdělávání – 
kurz výchovného poradce 

UK Filozofická fakulta 

Blanka Chramostová Studium pro vedoucí 
pracovníky – Akademie 
pro ředitele Škola v 
kondici 

Liga lidských práv, Brno 

Všichni pedagogičtí 
pracovníci 

Akreditovaný vzdělávací 
program: Základní 
principy a specifika 
vzdělávání dětí s PAS 

Rodinné integrační 
centrum, Pardubice 

Blanka Chramostová, 
Martina Laurová, Marie 
Šimáňová, Jana Tůmová, 
Petra Petrů 

Seminář – Jak rozvíjet 
potenciál každého žáka I 
a II 

MAP ORP Říčany 

Blanka Chramostová, 
Martina Laurová 

Seminář – Učitelé 
v emočně náročné 
komunikaci 

Comenius Agency, Praha 

Petra Davidová Seminář – Globe – 
vstupní seminář 

Tereza, vzdělávací 
centrum, Praha 

Petra Petrů Seminář – Úvodní kurz 
Neuro – vývojové 
stimulace Pohybem se 
učíme 

INVTS s.r.o., Statenice 

Martina Laurová Seminář – Školský zákon 
ve znění novel 2016 a 
2017 

Comenius Agency, Praha 



9 

 

Jana Tůmová, Kateřina 
Pecková 

Konverzační kurz, 32 
hodin AJ 

EDWay s.r.o., Praha 

Aneta Moravcová, 
Neonila Makowiec, Eva 
Málková, Marie Šimáňová 

Právo ve školské praxi MAP ORP Říčany 

Neonila Makowiec, Eva 
Málková 

Rekvalifikační program - 
manažer 

ICV s.r.o., Praha 

Eva Málková, Marie 
Šimáňová, Petra 
Davidová, Neonila 
Makowiec 

Kurz – netradiční kreativní 
papírové techniky – Big 
Shot od A do Z 

Davona s.r.o., Praha 

 

9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 2017/2018 
 

S ohledem na vzdělávací cíle jsme ve školním roce 2017/2018 zorganizovali spoustu 
významných aktivit. V rámci dopolední výuky žáci navštívili zajímavá divadelní 
představení, besedy, přednášky, výlety a veřejné akce. Některé aktivity se konaly i v 
době mimo vyučování, často jsou spojené s tradičními událostmi občanského roku. 
Společně s našimi žáky navštěvují zájmové kroužky i děti z kunické školky MŠ 
Jaruška. Pravidelně se škola prezentuje v místním zpravodaji a na svých webových 
stránkách. 

 

Exkurze, besedy, divadelní představení, výlety: 

• History park Ledčice 

• Divadelní představení – O líné babičce, Aucassine a Nicoletta 

• Pražský hrad – prohlídka reprezentačních prostor 

• Bubnování 

• Sportovní den 

• Hudební představení Oskárek na cestách 

• Dopravní výchova 

• Noc s Andersenem  

• Škola v přírodě – Harrachov (celá škola) 

• Plavecký výcvik -  2.+ 3. A  - plavecký bazén v Říčanech Na Fialce 

• Filmové představení – kino v Říčanech Na Fialce 

• Autorské čtení – M. Fišarová 

• Listování – L. Hejlík 

• Globe – badatelský projekt 

• Zimní olympiáda – projektové dny 

• Etická dílna – upevňování vztahů ve třídě 

• Beseda o autismu – Aspergerův syndrom 

• Bruslení 
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• Mikulášská nadílka 

• Stanování na Stvořidlech 

 

Veřejné akce: 

• Den otevřených dveří  

• Předvánoční jarmark 

• Vánoční setkání pro rodiče a přátele školy 

• Druhý školní bál 

• Hurá prázdniny – loučení se školou 
 
 

10. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2017/18 v naší základní škole neproběhla žádná inspekční činnost 
České školní inspekce. 
 
 

11. Výchovná činnost školní družiny 
 

Činnost školní družiny ve školním roce 2017/2018 byla zahájena dne 5. 9. 2017 
ukončena dne 28. 6. 2018 s počtem 77 žáků. Zapsaní žáci do školní družiny byli 
rozděleni do tří oddělení – žluté, modré a zelené. Školní družinu navštěvovali žáci     
1. – 4. ročníku. 

Vychovatelky školní družiny směřovaly svoji činnost k naplnění hlavního cíle - 
zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Spolupracovaly s třídními 
učitelkami, školní psycholožkou a rodiči dětí. Vychovatelky na pravidelných týdenních 
poradách společně plánovaly různé společné akce a besedy.  
Činnost ve školní družině se řídí vnitřním řádem, který zahrnuje i podmínky docházky.  
 
 

Práce ve školní družině se odvíjela od celoročního tematického plánu, ve kterém byly 
zahrnuty činnosti zájmové, rekreační, odpočinkové a relaxační. Školní družina 
maximálně využívá možnosti pohybu dětí v přírodě. Nejoblíbenější hry dětí venku byly: 
pohybové a míčové hry, petang, hry v lese, poznávací soutěže, tvoření z přírodnin, 
bobování na sněhu.  
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V průběhu školního roku se uskutečnilo mnoho společných akcí: 

• Halloween – dlabání dýní 

• Čertovská nadílka – vycházka za kunickými čerty 

• Animoterapie  

• Bleší trh 

• Karneval – divadlo Kos 

• Týden plný vitamínů 

• Návštěva místní chovatelky exotického ptactva 
 

V rámci školní družiny mohly děti navštěvovat tyto zájmové kroužky: 

• Deskoherna 

• Hra na flétnu 

• Keramika 

• Výtvarka 

• Angličtina – příprava na jazykovou zkoušku Cambridge 

• Tanečky  

• Atletika 

• Hokus pokus 

• Kreativní dílna 

 

 

12. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Prezentace školy v médiích a na veřejnosti  

Škola využívala pro infomovanost široké veřejnosti webové stránky školy 
www.zskunice.cz. Do obecního zpravodaje, který vychází 4x ročně, přispívala 
aktualitami o dění ve škole a o akcích, které pořádala. O činnosti školy informovala 
ředitelka školy pravidelně na veřejných zasedáních zastupitelstva obce Kunice. 

Škola úzce spolupracuje s: 
 
MŠ Jaruška - Kunice 

ZŠ Strančice 

ZŠ Mirošovice 

ZUŠ Velké Popovice 
 
 

    

http://www.zskunice.cz/
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Cesta integrace, o.p.s. 

Hope4kids, z.s. 

Spolek Dětem Kunic 

SeniorPark Kunice – Vidovice 

MAP Říčansko 

Pedagogicko – psychologická poradna, pracoviště Říčany 

 
Zapojení do projektů: 

Mléko a ovoce do škol 

Globe 

 

13. Základní údaje o hospodaření školy 
 

 Základní škola Kunice je příspěvková organizace obce Kunice. 

 Výdaje a příjmy: 

 
1. Hlavním zdrojem příjmů jsou dotace na platy a zákonné odvody získané přímo 

od Středočeského kraje. Výše příspěvku je závislá na počtu žáků, počtu 
integrovaných žáků a přiznaných podpůrných opatřeních pro žáky se 
specifickými vzdělávacími potřebami. 
 
 

2. Provozní náklady 

          Škola každoročně vybavuje nové učebny interaktivními tabulemi, nábytkem    
          a pomůckami, hradí drobné opravy a údržbu majetku školy, platí nájemné      
          zřizovateli, provozní náklady (vodné, spotřeba plynu a elektrické energie,    
          odvoz komunálního odpadu atd.) Prostředky na tyto náklady získává škola  
          od zřizovatele – obce Kunice. Obec na tyto výdaje získává finanční     
          prostředky od státu na základě rozpočtového určení daní. Výše příspěvku  
          závisí na počtu dětí ve škole, bez ohledu na jejich trvalé bydliště. 
 
 
 

3. Další zdroje 
 

Ve školním roce 2017/18 byla část nákladů na vybavení a didaktické pomůcky 
uhrazena ze sponzorských darů. Škola dále získává finanční prostředky 
z poplatku za školní družinu a hospodářské činnosti školy. V tomto školním roce 
získala škola dotaci od MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání („OP VVV“) a dotaci na podporu plavání. 
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Ukazatele stanovené krajským úřadem 
Stanoveno rozpočtem  
(konečný stav po úpravách) 

Stav k 31. 12.2017 

Zá
va

zn
é 

u
ka

za
te

le
 Přímé NIV celkem   

z toho 
- Platy 3.246.380,00 3.246.380,-- 

- OON 0,-- 0,-- 

Limit počtu zaměstnanců   

O
ri

en
ta

čn
í 

u
ka

za
te

le
 

Odvody 1.103.769,-- 1.103.780,-- 

FKSP 64.928,-- 64.928,-- 

ONIV 97.995,-- 97.984,-- 

Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem 
Stanoveno rozpočtem 
(konečný stav po úpravách) 

Stav k 31. 12.2017 

Zá
va

zn
é 

u
ka

za
te

le
 

Příspěvek NIV 1.500 000,20,-- 1.500 000,20,-- 

Příspěvek na investice --- --- 

Příjmy  družina, pronájem 304.770,-- 

 

Prostředky 
Stanoveno rozpočtem  
(konečný stav po úpravách) 

Stav k 31. 12.2017 

Peněžní fondy 

Fond odměn 0,-- 0,-- 

Fond rezervní  20.071,69 

Fond investiční  218.103,10 

Účelové prostředky kapitoly MŠMT 

Prostředky na SIPVZ  ---------------------- 

Další zdroje 

Šablony číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004684 206 944,80,-- 
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Závěr 

 

Základní škola Kunice má za sebou čtvrtý úspěšný školní rok své činnosti. Podařilo se 
nám udržet si nejen zájem dětí a rodičů, ale i podporu širší veřejnosti. Do pátého 
školního roku vstoupila naše kunická škola s kapacitou 113 žáků základní školy a 92 
žáků školní družiny. Z důvodu rozšiřování kapacity základní školy a přípravy druhého 
stupně probíhá rekonstrukce a přístavba základní školy, která by měla být dokončena 
do konce kalendářního roku. 

Velké poděkování za trvalou podporu rozvoje kunické školy patří vedení obce Kunice, 
zastupitelům obce, všem zaměstnancům školy a v neposlední řadě rodičovské 
veřejnosti, přátelům školy a spolku Dětem Kunic. 

 

Poděkování také patří těm, kteří se spolupodílí na jejím rozvoji, pozitivně vnímají 
potřebu základní školy v obci, plně si uvědomují zodpovědnost za zajištění povinné 
školní docházky pro kunické děti v místě jejich bydliště, a to až do devátého ročníku. 
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Mumlavské vodopády  

 

 

Skokanský areál Harrachov  
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Autorské čtení - M. Fišárová  

                              

                      

 

 

History park Ledčice  
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Vánoční představení  

 

 

          Noc s Andersenem  
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Sportovní den  

 

 

 

 

 

 

  

Dlabání dýní ve školní družině  
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Animoterapie ve školní družině  

 

 

Vycházka do okolí školy  

Stavby z dřevěných kostek v ŠD  
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Karneval ve školní družině  

Projekt Ovoce do škol  
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Zprávu za školní rok 2017/18 sestavila:  

Mgr. Blanka Chramostová, Mgr. Martina Laurová 

 

Pedagogická rada zprávu projednala dne 10. 10. 2018 

Školská rada schválila zprávu dne 18. 10. 2018 

Zřizovateli zpráva odeslána dne 23. 10. 2018 


