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Úvodní slovo
Školní rok 2020/2021 bude nejen ve školní kronice, ale i v našich vzpomínkách navždy
patřit mezi mimořádné školní roky. Průběh vzdělávání byl díky stále se měnícím
mimořádným opatřením z důvodu celosvětové pandemie narušován a omezován.
Určitou část školního roku byl zakázán žákům vstup do školy, museli se začít vzdělávat
na dálku, na krátkou dobu byl zaveden rotační způsob vzdělávání na druhém stupni,
následoval zákaz zpěvu, omezení sportovních aktivit, byl zrušen plavecký výcvik,
nastala povinnost nosit ochranu dýchacích cest, učitelé museli přejít na vzdělávání
v online prostředí a snažili se zprostředkovávat učivo nejrůznějšími formami tak, aby
alespoň část vzdělávacího obsahu byla naplněna. Dopady těchto opatření měly vliv
nejen na kvalitu vzdělávání, ale zásadně ovlivnily i sociální kontakty mezi dětmi,
mnohdy způsobily úplnou absenci jakýchkoli kontaktů a tím negativně působily na
dětskou psychiku. Od května byla obnovena prezenční výuka za podmínek
pravidelného testování žáků a povinného nošení ochrany dýchacích cest. I přes
všechna nařízení, která se mnohdy měnila ze dne na den, se domnívám, že jsme školní
rok zvládli a obstáli i v těch nejsložitějších situacích, do kterých jsme byli vysláni vyšší
mocí. Všem, kteří jste s námi prošli tímto neobvyklým školním rokem, děkuji za
podporu, pomoc a pochopení, které jste nám v nemalé míře prokazovali.
Mgr. Blanka Chramostová

Pedagogický sbor
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Školní rok 2020/2021

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 177 žáků, 8 tříd
školní družina - kapacita 92 žáků, 3 oddělení
školní jídelna – výdejna 177 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 - výdejna
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 2020/21 zajišťovalo v naší škole výchovně – vzdělávací činnost
celkem 15 učitelů, z toho na plný úvazek 6. Ve školní družině zajišťovaly provoz 3
vychovatelky. Na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
poskytovalo v naší škole podpůrná opatření 5 asistentů pedagoga a jeden školní
asistent.
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 36 dětí, z toho 7 dětí, jejichž zákonní zástupci se rozhodli pro odklad
povinné školní docházky o jeden rok. Pro školní rok 2021/22 bylo přijato 29 dětí.
V září 2021 byly otevřeny dvě první třídy.

4. Výsledky vzdělávání žáků
Třída
1. A

Počet
žáků
26

Prospělo
0

Prospělo s
Neprospělo
vyznamenáním
26
0

2. A

17

1

16

0

2. B

16

0

16

0

3. A

26

0

25
1 hodnocen
podle § 38 ŠZ

0

4. A

20

1

19

0

5. A

16

3

13

0

6. A

30

3

27

0

7. A

17

1

16

0

celkem

168

9

159

0

V tomto školním roce byli přijati 3 žáci na osmileté gymnázium a 1 žák na šestileté
gymnázium.
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5. Prevence sociálně patologických jevů
V letošním školním roce, byl na naší škole zaznamenán jeden závažnější projev
rizikového chování patologického charakteru, který se týkal poruchy příjmu potravy.
Během roku se pak jednalo o drobné roztržky mezi žáky, případně jejich nevhodné
chování ke spolužákům.
Těžištěm primární prevence v letošním roce, v době epidemie, kdy byli žáci více
vystaveni internetovému prostředí, bylo předcházení rizikovým jevům a zvýšení
odolnosti žáků vůči patologickým jevům na internetu. Zaměřili jsme se na hoaxy, jak na
ně reagovat, jak si ověřit informace nebo jak se vyhnout nevhodným internetovým
kamarádům, a to především z řad dospělých a jak je rozeznat a jak na ně reagovat.
Stejně, jako v minulém roce byl využit film V síti, uvedený v České televizi.
Bylo nutné využívat nové metody práce – internet, na rozdíl od let minulých, kdy
převládaly více metody tradiční. Ještě před otevřením škol, a zvláště pak po příchodu
dětí do školy jsme se intenzivně věnovali tomu, aby děti návrat co nejlépe zvládly.
Značná část společného času ve škole byla věnována zejména výletům do sportovních
areálů, zábavních parků či do přírody, aby žáci měli dostatek prostoru pro opětovné
utvoření sociálních vazeb v kolektivu třídy a zvykli si na přímý kontakt s vrstevníky a
pedagogy.
Nebylo možné spolupracovat s neziskovými organizacemi tak jako v minulých letech.
Těžiště práce v oblasti prevence bylo tak na třídních učitelích a na učitelích předmětů,
kterých se prevence týká. To bylo prováděno v rámci probíraných témat, třídní učitelé
prováděli třídnické hodiny distanční formou. Ztráta sociálních kontaktů, pomoc a
podpora učitelů během složité situace byly nejčastější náměty třídnických hodin.
Také mimoškolní činnost nemohla probíhat v takovém rozsahu, v jakém byla původně
naplánovaná.
Přes komplikace způsobené epidemií jsme ale většinu důležitých úkolů z Minimálního
preventivního programu splnili.

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Během školního roku bylo zajištěno vzdělávání pro celé sborovny na téma: Prevence
kriminality, prekriminality a sociálně patologických jevů, Vedení poradenského
rozhovoru, Jak učit právní vědomí, Právo ve škole, Učíme se v zahradě, Laskaví a
efektivní učitelé sami k sobě. Dále se každý pedagog vzdělával v oblastech, které byly
vyhodnoceny jako stěžejní a tím si prohluboval své pedagogické znalosti a dovednosti.
Celkově jsme se zapojili do 72 vzdělávacích kurzů.
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7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 2020/2021
S ohledem na mimořádná opatření v souvislosti s epidemiologickou situací, která trvala
větší část školního roku, jsme nemohli realizovat všechny naplánované akce, ani
navázat na dlouholetou spolupráci s místními organizacemi.

Exkurze, besedy, projekty, divadelní představení, výlety:

















Adaptační kurz 8. A - Herlíkovice
Stroj času – naučný program 4. A, 5. A
Houstone, máme problém – naučný program 3. A, 4. A
Muzeum Říčany – pilotáž vzdělávacího programu Živly 5. A
Ze života české společnosti – projektový den 7. A
Honba za pokladem Černého piráta – naučný program 3. A, 3. B
Mirákulum – školní výlet 1. A, 3. A, 4. A, 5. A
Projekt Člověk – 2. B
Botanická zahrada – exkurze 2. A, 7. A
Statek Zvánovice – exkurze 2. A, 2. B
Hájenka Světice – Za řemesly – zážitkový vzdělávací program 1. A
Výlet Březová – 3. A
Pasování prvňáčků na čtenáře
ZOO Praha – výlet 2. A, 2. B
Laser game – 6. A
Výlet na Hlásku – 6. A

8. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
V průběhu školního roku 2020/21 proběhlo šetření ČŠI na průběh distanční výuky.

9. Výchovná činnost školní družiny
Činnost školní družiny ve školním roce 2020/2021 byla zahájena dne 2. 9. 2020 a
ukončena dne 30. 6. 2021. Ranní družina probíhala od 7:00 hodin do 7:40 hodin a
odpolední od 11:40 hodin do 17:00 hodin.
V letošním školním roce navštěvovalo školní družinu 83 žáků první až čtvrté třídy. Žáci
byli rozděleni do tří oddělení – žluté, modré, zelené. Činnost školní družiny probíhá
v souladu s celoročním vzdělávacím plánem, ve kterém byly zahrnuty činnosti zájmové,
rekreační, odpočinkové a relaxační. V rámci družinových akcí proběhla jen část
vzdělávacích programů, neboť některé naplánované akce se nemohly z důvodu
mimořádných opatření realizovat. Pro činnost školní družiny se snažíme co nejvíce
využívat školní zahradu, sportoviště TJ Kunice, les a školní tělocvičnu.
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V tomto školním roce mohly děti navštěvovat Klub zábavné logiky a deskových her a
Čtenářský klub, které jsme realizovali z finančních prostředků získaných z programu
ZŠ Kunice Šablony II.
V rámci školní družiny probíhaly tyto zájmové kroužky:
 Kreativní dílna
 Hokus pokus
 Angličtina Cambridge
 Angličtina s Jarmilkou
 Výtvarka
 Keramika
 Hra na flétnu
 Hra na kytaru
 Florbal
 Správný chovatel
 Atletika
Akce ve školní družině:
 Beseda „Zásady první pomoci“
 Bobování
 Stavby ze sněhu
 Hra na flétnu
 Hra na kytaru
 Florbal
 Správný chovatel
 Atletika

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
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MAP Říčansko
Pedagogicko – psychologická poradna, pracoviště Říčany
Zapojení do projektů:
Mléko a ovoce do škol, Globe, ZŠ Kunice Šablony II

11. Základní údaje o hospodaření školy
Základní škola Kunice je příspěvková organizace obce Kunice.
Škola hospodařila se státní dotací a s neinvestičním příspěvkem od zřizovatele.
Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po
úpravách)

Stav
k 31.
12.2020

12.013.881,--

11.959.372,--

- Platy

8.588.964,00

8.548.825,00

- OON

0,--

0,--

Odvody

2.903.068,--

2.889.479,--

FKSP

171.778,--

170.975,--

ONIV

350.071,-Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po
úpravách)

350.093,--

Příspěvek NIV

2.640.000,--

2.640.000,--

Příspěvek na investice

---

---

Příjmy

Rodiče,
družina,
pronájem, dary

670.434,--

Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po
úpravách)

Stav
k 31.
12.2020

0,--

0,--

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

Prostředky

Stav
k 31.
12.2020

Peněžní fondy
Fond odměn
Fond rezervní – včetně dotací ESF

823.642,40

Fond investiční

283.954,72
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Účelové prostředky kapitoly MŠMT
Prostředky na SIPVZ

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

Další zdroje
Šablony
číslo
projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011899
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392.116,00

Fotogalerie

Cvičný požární poplach

Den učitelů
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Den dětí - pěší výlet

Mikuláš ve škole

11

Mirákulum - školní výlet

Pasování na čtenáře

12

statek Zvánovice

Učíme se venku matematiku
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Zdravověda

Projekt Živly
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Zprávu za školní rok 2020/21 sestavila:
Mgr. Blanka Chramostová

Pedagogická rada zprávu projednala dne: 2. 11. 2021
Školská rada schválila zprávu dne: 8. 11. 2021
Zřizovateli zpráva odeslána dne: 9. 11. 2021
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