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Základní škola Kunice, příspěvková organizace
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ÚVODNÍ SLOVO
Školní rok 2015/16 byl pro naši školu dalším úspěšným a příjemným školním rokem a
to nejen z hlediska naplnění výchovně vzdělávacích cílů. Za významnou událost
považuji získání budovy školy a tělocvičny do vlastnictví obce Kunice. Na
zdlouhavých jednáních se podíleli zastupitelé obce Kunice a díky svému nasazení,
strategii vyjednávání a trpělivosti se podařilo Středočeský kraj přesvědčit a v červnu
2016 byl objekt základní školy a tělocvičny vrácen zpět obci Kunice.
Přes léto bylo nutné provést úpravy ve školní jídelně – výdejně a ve stávajících
prostorách školy. Prostory jsme nejen opravili, ale díky podpoře zřizovatele - obce
Kunice a štědrým sponzorům i moderně a účelově vybavili. V září jsme přivítali
celkem 66 žáků, z toho 19 prvňáčků.
Poděkování patří i všem zaměstnancům školy, kteří naši školu skvěle reprezentují.
Přeji naší kunické škole, aby i nadále byla inspirativním, vyhledávaným a bezpečným
místem pro všechny žáky, rodiče a přátele školy.

Mgr. Blanka Chramostová, ředitelka školy

škola v přírodě, 2. A
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1. Základní údaje o škole
Název školy: Základní škola Kunice
Sídlo školy: Na Návsi 60, 251 63 Kunice
Charakteristika školy: základní škola má kapacitu 67 žáků,
školní družina 67žáků,
školní jídelna – výdejna 74 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 ZŠ Kunice
Školní jídelna – výdejna
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.
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2. Vzdělávací program
Ve školním roce 2015/16 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Škola
do života platného od 1. 9. 2014.

Vzdělávací
oblast
Jazyk a
jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk

9

7 (1)

7

7

7

Doporučený
počet /náš
plán
33/38

0 (2)

0 (2)

3

3 (1)

4

9/15

Matematika a
její aplikace
Informační a
komunikační
technologie

Matematika

4

5

4

4 (1)

4 (1)

20/23

ICT

-

-

-

-

1

1/1

Prvouka

2

2

2

-

-

6/6

Vlastivěda

-

-

-

2

1 (1)

3/4

Přírodověda

-

-

-

2

1 (1)

3/4

Výtvarná
výchova

1

1

2

2

1

7/7

Hudební
výchova

1

1

1

1

1

5/5

Člověk a
Tělesná
zdraví
výchova
Člověk a svět
Pracovní
práce
činnosti
Počet hodin týdně

2

2

2

2

2

10/10

1

1

1

1

1

5/5

20 + 2

19 + 3

22

24 + 2

23 + 3

102/118

Člověk a jeho
svět

Umění a
kultura

Vzdělávací
obor

1. stupeň
4.

1.

2.

3.

5.

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.

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Ve školním roce 2015/16 byli v ZŠ Kunice zaměstnáni:
Pedagogičtí pracovníci školy





ředitelka školy + třídní učitelka, vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
se specializací na výuku VV (Ped. f. UK)
učitelka 1. stupně ZŠ se specializací na VV (Ped. f. UJEP)
učitelka 1. stupně ZŠ,
dvě vychovatelky školní družiny
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Provozní zaměstnanci


provozní zaměstnanec – uklízečka školy

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 29 předškoláků. Ze spádové
oblasti bylo 25 dětí, z toho 8 dětí, jejichž zákonní zástupci se rozhodli pro odklad
povinné školní docházky o jeden rok a 2 děti nastoupí školní docházku v jiné
základní škole. 3 děti nastupují po loňském odkladu školní docházky, 1 dívka byla
přijata z jiného školského obvodu. Pro školní rok 2015/16 bylo přijato 19 dětí. V září
byla otevřena jedna první třída.

4. 1. Výsledky vzdělávání žáků
Ve školním roce 2015/2016 prospělo všech 30 žáků prvních tříd s vyznamenáním.
Ve druhém ročníku prospělo všech 17 žáků s vyznamenáním. Nikdo nebyl kázeňsky
potrestán.

5. Prevence sociálně patologických jevů
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 hodinách hlavně prvouky, ale i českého jazyka a i v družině zaměřily 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.
Na škole fungovaly volnočasové aktivity v rámci družiny - Deskoherna,
výtvarný kroužek, keramika, hudební kroužek – hra na zobcovou flétnu.

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V loňském školním roce se všichni pedagogičtí pracovníci vzdělávali ve svém oboru,
zúčastnili se školení pro učitele žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
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7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 2015/2016
S ohledem na vzdělávací cíle jsme ve školním roce 2015/2016 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 žáci z okolních škol.

Exkurze, besedy, divadelní představení, výlety:
-

Divadelní představení Myška z bříška, Vánoční povídka aneb Jak jsem se
ztratil - Divadlo v Dlouhé

-

Muzikál Kapka medu pro Verunku – divadlo Hybernia

-

Anička a Nebešťánek – Planetárium Praha

-

Mláďata – naučný pořad společnosti Penthea

-

Dravci v letu – naučný pořad společnosti Penthea

-

Cesta sýra – naučný program

-

Noc s Andersenem – kouzelná pohádková noc ve škole

-

Škola v přírodě – 2. A, Bedřichov, Jizerské hory

-

S pohádkou za řemeslem – 1. A, 1. B - pobytový pořad v hájence ve Světicích

-

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

-

Filmové představení Hledá se Dory – kino v Říčanech Na Fialce

Veřejné akce:
-

Den otevřených dveří
Mikulášská nadílka
Vánoční setkání – divadelní představení O Ježíškovi, živý betlém
Setkání s rodáky obce Kunice
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hudební pořad Pan Kaplan
příběh O Ježíškovi

hájenka Světice

skupinové bubnování

dlabání dýní

beseda o včelkách
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8. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI

Ve školním roce 2015/16 v naší základní škole neproběhla žádná inspekční činnost
České školní inspekce.

9. Výchovná činnost školní družiny

Činnost školní družiny ve školním roce 2015 – 2016 byla zahájena dne 2. 9. 2015 a
ukončena dne 29. 6. 2016 s počtem žáků 45. Školní družinu navštěvovali žáci 1. a 2.
třídy. Činnost se ve školní družině řídí vnitřním řádem, který zahrnuje i podmínky
docházky. S tímto dokumentem jsou seznámeni žáci i rodiče a je po celý rok
k dispozici ve školní družině. Školní družina pracovala ve třech odděleních:
žluté oddělení – Eva Málková
modré oddělení – Alena Laštůvková, Tamara Hlaváčová
zelené oddělení – Nila Makowiec
Práce ve školní družině se odvíjí od celoročního tematického plánu, ve kterém jsou
zahrnuty činnosti zájmové, rekreační, odpočinkové a relaxační. Se školní družinou
využíváme každé volné chvilky pro vycházky a pobyt v přírodě. (pohybové aktivity,
míčové hry, přírodovědné vycházky, pozorování přírody). Jedním z nejdůležitějších
cílů zájmového vzdělávání bylo vést žáky ke smysluplnému trávení volného času, ke
vzájemnému respektu, solidaritě, úctě k sobě i druhým a vštěpování základů
slušného chování.
V rámci školní družiny se konaly tyto zájmové kroužky:
 deskové hry
 hra na flétnu
 keramika
 výtvarný kroužek
 sportovní kroužek
 dramatický kroužek
 tanečky
 hokus pokus
 sborový zpěv
 angličtina
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Školní družina měla vypracovaný plán akcí pro školní rok 2015 – 2016, které byly
zpestřením navíc. Například: prohlídka místního kostela sv. Máří Magdaleny, dlabání
dýní, vycházky po naučné stezce Kunic, čertí škola a návštěva čertů na Bílém
Kameni, maškarní bál, krmení lesní zvěře, návštěva knihovny ve Strančicích, pěší
výlet do Velkých Popovic do přírodního parku Daleška, vědomostní soutěže, beseda
o včelkách. Na závěr školního roku jsme uspořádali pro děti a rodiče Drum Circle –
skupinové bubnování s facilitátotem Petrem Šušorem.
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Anděl s čertem ve škole

maškarní bál

vánoční besídka

projekt Ovoce do škol

vycházka s družinou

návštěva knihovny ve Strančicích
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10.
Prezentace školy v médiích a na
veřejnosti
Škola po celý rok využívala k informacím široké veřejnosti webové stránky školy.
Škola ke své prezentaci rovněž pravidelně využívala obecní zpravodaj.

11.

Základní údaje o

hospodaření školy
Základní škola Kunice je příspěvková organizace obce Kunice. Škola hospodaří
samostatně.
Výdaje a příjmy:
1. Platy
Hlavním zdrojem příjmů jsou dotace na platy získané přímo od Středočeského
kraje. Výše příspěvku je závislá na počtu žáků.
2. Provozní náklady
Škola každoročně vybavuje nové učebny interaktivními tabulemi, nábytkem a
pomůckami. 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 2015/16 byla část nákladů na vybavení uhrazena ze
sponzorských darů. Škola dále získává finanční prostředky z poplatku za
školní družinu a hospodářské činnosti školy.
Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2015/16

11

Příjmy

Výdaje

2.424.348,-

2.424.348,-

360.000,-

360.000,-

93.482,-

10.102,-

Ostatní výnosy

102.844,-

186.224,-

Příjmy a výdaje rozdíl

0,-

0,-

Dotace od
Středočeského kraje
Dotace od obce Kunice
Školní družina

Výsledek hospodaření za školní rok 2015/16 byl 0,-Kč.

Závěr
Základní škola Kunice má za sebou druhý úspěšný školní rok své činnosti. Podařilo
se nám udržet si nejen zájem dětí a rodičů, ale i podporu širší veřejnosti. Do třetího
školního roku vstoupila naše kunická škola s kapacitou 66 žáků základní školy i
školní družiny. Na začátek roku 2017 je naplánovaná přístavba tělocvičny a další
úpravy školních prostor vedoucích k rozšíření stávajících prostor.
Přeji naší základní škole, aby i nadále zůstala bezpečným a podnětným místem ke
vzdělávání dětí a příjemným místem pro setkávání s rodiči i širokou veřejností.
Děkujeme všem za podporu a těšíme se na další spolupráci.

výtvarná výchova trochu jinak

škola v přírodě, Bedřichov
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