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ÚVODNÍ SLOVO
Šestý školní rok v historii naší kunické školy jsme slavnostně zahájili v nové a moderní
školní knihovně, na kterou jsme se všichni moc těšili. Kromě nových prostor poskytující
příjemné prostředí pro četbu, kulturní akce a relaxaci jsme vybavili další dvě učebny a
tím získali další krásné učebny pro vzdělávání. Vedle tradičního vzdělávání
v prostorách školy jsme se snažili výuku v prvním pololetí zpestřit zajímavými projekty,
besedami a naučnými programy mimo školu. Za velký úspěch považuji realizaci
lyžařských výcviků pro všechny ročníky naší školy. Po jarních prázdninách nás
nečekaně překvapilo uzavření škol, a to ze dne na den. Na zcela novou a nečekanou
situaci jsme nebyli předem připraveni, nevěděli jsme, jak dlouho toto opatření bude
trvat. Nastala doba nejistoty, chaotických vládních doporučení a to vše doprovázely
obavy o naše blízké. Díky mimořádně zodpovědnému přístupu pedagogů jsme
dokázali spustit distanční výuku a nabídnout žákům vzdělávání na dálku. Zaměřili jsme
se na český jazyk, matematiku a anglický jazyk. Pro žáky 3. – 6. ročníku jsme každý
den připravovali vědomostně – zábavné kvízy. Od konce května se mohli žáci
částečně vrátit zpět do školních lavic. I přes přetrvávající opatření – vyučování
v rouškách – se podařilo zvládnout mimořádnou situaci skvěle a 30. 6. jsme před
školou rozdali vysvědčení, které se bude nejspíše navždy považovat ze symbolické.
Jak také jinak? Vždyť žákům od 11. 3. bylo zakázáno docházet do školy a plnit
povinnou školní docházku.
Pevně věřím, že jsme se všichni z této mimořádné situace poučili a v podobných
situacích budeme moci čerpat z nabytých zkušeností a bez velkých problémů čelit
dalším nečekaným událostem.
Mgr. Blanka Chramostová
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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 147 žáků, 7 tříd
školní družina - kapacita 92 žáků, 3 oddělení
školní jídelna – výdejna 147 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
Mgr. Martina Laurová – zástupkyně ředitelky
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.
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2. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Ve školním roce 2019/20 zajišťovalo v naší škole výchovně – vzdělávací činnost
celkem 14 učitelů, z toho na plný úvazek 7. Ve školní družině zajišťovaly provoz 3
vychovatelky. Na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
poskytovaly v naší škole podpůrná opatření 4 asistentky pedagoga.
Provoz školy dále zajišťovalo 6 provozních zaměstnanců.

3. 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 33 dětí, z toho 5 dětí, jejichž zákonní zástupci se rozhodli pro odklad
povinné školní docházky o jeden rok. Pro školní rok 2019/20 bylo přijato 28 dětí.
V září 2020 byla otevřena jedna první třída.

4. Výsledky vzdělávání žáků
Třída
1. A

Počet
žáků
18

0

Prospělo s
Neprospělo
vyznamenáním
18
0

1. B

17

0

17

0

2. A

25

0

25

0

3. A

20

1

19

0

4. A

18

3

15

0

5. A

31

4

27

0

6. A

17

1

16

0

146

9

137

0

celkem

Prospělo

Z pátého ročníku byl jeden žák přijat na osmileté gymnázium do Říčan.
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5. Prevence sociálně patologických jevů
Problematika sociálně patologických jevů je v naší ZŠ v popředí zájmu. Úspěšná
prevence těchto jevů ve škole výrazně snižuje riziko studijních selhání, trestné činnosti
a neschopnosti úspěšného začlenění do společnosti dospělých. Každé primárně
preventivní působení si klade za cíl mít pozitivní vliv na změnu postojů a chování
daného jedince. Součástí preventivních programů je proto získání relevantních
sociálních dovedností, relevantních znalostí a dovedností potřebných pro život.
Škola spolupracuje s organizacemi Centrum primárních programů - Cesta
integrace, o.p.s., Fórum pro prožitkové vzdělávání, Agentura Odyssea
Letos jsme měli, stejně jako ostatní školy, poloviční prostor k realizaci plánovaných
programů. V listopadu se 6. ročník, účastnil programu s tématem Prevence šikany
pořádaný Agenturou Odyssea. V březnu rovněž žáci 6. ročníku zhlédli film V síti zneužívání dětí na internetu (upravená verze pro školy).
Na druhou polovinu roku byly plánovány programy se zaměřením na prevenci sociálně
patologických jevů, které jsou přesunuty do příštího školního roku. Programy si kladou
za cíl snížit rizika vzniku sociálně patologických jevů u žáků základních škol. K těmto
negativním jevům patří například závislost na drogách, nezdravý životní styl, rasismus,
školní šikana, kyberšikana, xenofobie, netolismus. Programy usilují i o zapojení rodičů
a pedagogů, s cílem korigovat možné nevyhovující výchovné styly a snaží se přispívat
ke změně klimatu rodiny i školy.
Setkání lektorů s dětmi budou probíhat v pravidelných intervalech vždy 1x měsíčně ve
všech ročnících 1. i 2. stupně. Délka jednoho setkání odpovídá 2- 3 vyučovacím
hodinám. Obsah jednotlivých setkání se třídami je tvořen interaktivními zážitkovými
technikami a náplň programů a jejich zaměření odpovídá vývojové zralosti dětí. V
návaznosti na program prevence nabízejí lektoři žákům také možnost krátkých
individuálních rozhovorů.
Cílem programů je posílit odolnost dětí, učit je zvládat problémy, odmítat návykové látky
a šikanu, dokázat hájit vlastní práva a názory, umět ocenit hodnotu svou i druhých lidí,
učit děti spolupracovat, respektovat jeden druhého, umět se rozhodovat a uvědomovat
si důsledky svých činů.
Primární prevence je v naší škole zaměřena na tyto formy rizikového chování:






Interpersonální agresivní chování - agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy
komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, rasismus a xenofobie,
homofobie
Delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům – vandalismus, krádeže,
sprejerství a další trestné činy a přečiny
Záškoláctví a neplnění školních povinností
Závislostní chování - užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
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Rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů
Rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
Spektrum poruch příjmu potravy
Sexuální rizikové chování

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2019/20 se všichni zaměstnanci zapojili do DVPP. Během školního
roku bylo zajištěno vzdělávání pro celé sborovny na téma: Pedagog a paragrafy ve
škole, Jiné dítě – problémový žák, Tréninkové dny pro učitele: Já a moje třída, Škola
v době koronakrize a po ní, Dílna psaní pro 1. stupeň. Dále se každý pedagog
vzdělával v oblastech, které byly vyhodnoceny jako stěžejní a tím si prohluboval své
pedagogické dovednosti. Celkově jsme se zapojili do 55 vzdělávacích kurzů.

7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 2019/2020
S ohledem na vzdělávací cíle jsme ve školním roce 2019/2020 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, projekty, divadelní představení, výlety:















Muzeum Říčany – Výstavy: Léto pod hvězdami a Sametová revoluce
Divadlo v Dlouhé – divadelní představení Nebe – peklo
Rudolfinum – koncert České filharmonie - Tučňáci v Rudolfinu
Beseda se spisovatelkou dětských knih Ivonou Březinovou
Projektový den: 30 let od Sametové revoluce
Přednášky popularizátora a fotografa Petra Horálka – Jsme ve vesmíru sami?
Povídání o Africe.
Exkurze do Lorety v Praze – představení O betlémských ovečkách
Divadelní představení na Vyšehradě – biblický příběh O dvou králích
Ozdravný pobyt na horách – 1. A a 1. B – Kořenov, Pardubické boudy
2. A a 3. A – Svoboda nad Úpou, hotel Prom
4. A, 5. A a 6. A - Svoboda nad Úpou, hotel Prom
Exkurze na telekomunikační věž – 6. A projektový den na OV – Naše povolání
Filmové představení v Kině Pilotů – V síti
Preventivní program – prevence šikany v 6. A
Projektové dny – Pravěk, sv. Martin
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Veřejné akce:
•
•

Vánoční setkání pro rodiče a přátele školy - hudební vystoupení všech žáků
Pátý školní ples v restauraci Na Staré faře

8. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2019/20 v naší základní škole neproběhla žádná inspekční činnost.

9. Výchovná činnost školní družiny
Činnost školní družiny ve školním roce 2019/2020 byla zahájena dne 3. 9. 2019 a
ukončena dne 11. 3. 2020. Ranní družina probíhala od 7:00 hodin do 7:45 hodin a
odpolední od 11:40 hodin do 17:00 hodin.
V letošním školním roce navštěvovalo školní družinu 87 žáků první až páté třídy, kteří
byli rozděleni do tří oddělení – žluté, modré, zelené. Všechny vychovatelky jsou
kvalifikované a během školního roku se i nadále vzdělávaly na školeních, on-line
školeních a webinářích. Činnost školní družiny probíhá v souladu s celoročním
vzdělávacím plánem, do kterého byly zahrnuty činnosti zájmové, rekreační,
odpočinkové a relaxační. V rámci družinových akcí proběhla jen část zajímavých a
naučných programů. Zaměřili jsme se i na společnou komunikaci, kde se žáci učili
naslouchat druhým a umět se správně vyjadřovat. Letošní školní rok byl pro nás
všechny a hlavně pro žáky a rodiče dost náročnou zkouškou. Naše přípravy a
nasmlouvané akce do školní družiny, nám překazil Covid – 19, kvůli kterému nám
uzavřeli od 11. 3. 2020 školu. Nerealizované akce školní družiny, jsme přeložili na příští
školní rok.
V tomto školním roce mohly děti navštěvovat kluby ze Šablon 2.
 Klub zábavné logiky a deskových her
 Čtenářský klub
Školní družina využívá ke své činnosti tělocvičnu, hřiště a školní zahradu. Pokud je
vhodné počasí trávíme většinu času venku na vycházkách, v lese, kde děti rády staví
domečky z přírodnin.
V rámci školní družiny mohly děti navštěvovat tyto zájmové kroužky:
 Kreativní dílna
 Hokus pokus
 Angličtina Cambridge
 Angličtina
 Výtvarka
 Keramika
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Hra na flétnu
Hra na kytaru
Florbal
Správný chovatel
Atletika

Akce ve školní družině:
 Animo - terapeutická zvířátka ve školní družině
 Návštěva Kostela sv. Máří Magdaleny
 Beseda s Policií ČR

10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Prezentace školy v médiích a na veřejnosti
Škola využívala pro informovanost 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
Cesta integrace, o.p.s.
Spolek Dětem Kunic
Senior Park Kunice – Vidovice
MAP Říčansko
Pedagogicko – psychologická poradna, pracoviště Říčany
Zapojení do projektů:
Mléko a ovoce do škol, Globe, Šablony II
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11. 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.
Škola hospodařila se státní dotací a s neinvestičním příspěvkem od zřizovatele.
.
Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po
úpravách)

Stav
k 31.
12.2019

- Platy

6.045.026,00

6.045.026,00

- OON

0,--

0,--

Odvody

2.048.196,--

2.048.196,--

FKSP

120.900,--

120.900,--

ONIV

192.948,-Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po
úpravách)

192.948,--

Příspěvek NIV

2.300.000,--

2.500.000,--

Příspěvek na investice

---

---

Příjmy

Rodiče,
pronájem

Závazné
ukazatele

Ukazatele stanovené krajským úřadem
Přímé NIV celkem
z toho

Orien
tační
ukaz
atele

Limit počtu zaměstnanců

Závazné
ukazatel
e

Prostředky poskytnuté
zřizovatelem

a

stanovené
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družina,

Stav k 31. 12.
2019

1.025.019,--

Prostředky

Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po
úpravách)

Stav k 31. 12.
2019

0,--

0,--

Peněžní fondy
Fond odměn
Fond rezervní – včetně dotací ESF

1.056.806,42

Fond investiční

170.278,72

Účelové prostředky kapitoly MŠMT
Prostředky na SIPVZ

------------------

Další zdroje
Šablony II číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011899

88.857,55
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Fotogalerie

První školní den – slavnostní přivítání prvňáčků ve školní knihovně

Muzeum Říčany – Výstava Léto pod hvězdami
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Ozdravný pobyt na horách – Svoboda nad Úpou

Ozdravný pobyt na horách – Kořenov
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Projektový den – Pravěk

Zvířátka v družině
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Podzimní hrátky

Projektový den – 30 let od sametové revuluce
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Zprávu za školní rok 2019/20 sestavila:
Mgr. Blanka Chramostová, Mgr. Martina Laurová

Pedagogická rada zprávu projednala dne 13. 10. 2020
Školská rada schválila zprávu dne 14. 10. 2020
Zřizovateli zpráva odeslána dne 15. 10. 2020
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