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Úvodní slovo 

 

Školní rok 2021/2022 byl na svém začátku často narušován odchody do karantény a 

to napříč celou školou. Organizace výuky byla tedy ihned od samého začátku ovlivněna 

a omezována právě platnými nařízeními Krajské hygienické stanice.  Dopady těchto 

opatření měly opakovaně vliv nejen na kvalitu vzdělávání, ale zásadně ovlivnily sociální 

kontakty mezi dětmi. Dlouhodobé přerušování školního vyučování a nejistota blízké 

budoucnosti se podepsaly na vztazích mezi dětmi, na školní úspěšnosti a u některých 

dětí i na psychickém stavu. Tradiční školní akce se odkládaly nebo se jsme volili cestu 

online přenosu např. u vánočního zpívání pro rodiče. Po Vánocích se podařilo třem 

ročníkům vyjet na pobyt na horách s možností lyžování. Jarní měsíce přinesly konečně 

příznivější časy a my jsme mohli začít s dětmi plánovat školní i mimoškolní akce a 

soustředit své síly na tradiční či nové aktivity, které jsme chtěli již dříve realizovat. Závěr 

školního roku byl převážně ve znamení školních exkurzí, výletů, sportovních kurzů, 

besed a projektů. Osmý školní rok naší kunické školy měl nakonec šťastný konec. 

Poděkování za další úspěšný školní rok patří všem zaměstnancům školy, zřizovateli a 

v neposlední řadě všem, kteří naši kunickou školu dlouhodobě podporují. 

Mgr. Blanka Chramostová 

 

 
         Pedagogický sbor 

 

Školní rok 2021/2022  
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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 207 žáků, 10 tříd                                       

školní družina - kapacita 92 žáků, 3 oddělení                                       

školní jídelna – výdejna 207 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 2021/22 zajišťovalo v naší škole výchovně – vzdělávací činnost 

celkem 18 učitelů, z toho na plný úvazek 10. Ve školní družině zajišťovaly provoz 3 

vychovatelky. Na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny 

poskytovalo v naší škole podpůrná opatření 6 asistentů pedagoga a jeden školní 

asistent a jeden školní psycholog. 

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 36 předškoláků. Ze spádové 

oblasti bylo 35 dětí, z toho 11 dětí, jejichž zákonní zástupci se rozhodli pro odklad 

povinné školní docházky o jeden rok a jedno dítě nebylo ze spádového obvodu.  

Pro školní rok 2022/23 bylo přijato 24 dětí. V září 2022 byla otevřena jedna první třída.  

  

4.  Výsledky vzdělávání žáků 

  
Třída  Počet 

žáků  
Prospělo  Prospělo s 

vyznamenáním  
Neprospělo  

1. A  13 1 12 0 

1. B  14 0 14 0 

2. B  26 0 26 0 

3. A  19 0 18 1 

      3. B 16 0 16 0 

      4. A 25 2 23 0 

5. A 23 1 22 0 

6. A 16 3 13 0 

7.  A 30 9 21 0 

8. A  21 8 13 0 

celkem 203 24 178 1 

   

V tomto školním roce byli přijati  2 žáci na osmileté gymnázium.  
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5. Prevence sociálně patologických jevů  

         V loňském roce jsme na naší škole zaznamenali dva případy patologického 

rizikového chování týkající se kyberšikany a poruchy příjmu potravu.  Případ 

kyberšikany se řešil v součinnosti vedení školy, výchovného poradce, třídních učitelů, 

školního psychologa a rodičů. Případ poruchy příjmu potravy se řešil s rodiči dotčených 

žáků.   

          Počátkem letošního roku se uvolnily restrikce týkající se hromadných akcí, a tak 

jsme mohli začít realizovat již dříve naplánované programy primární prevence. 

Realizátorem programů dlouhodobé prevence byla obecně prospěšná organizace 

Cesta integrace, sídlící v nedalekých Říčanech, s níž dlouhodobě spolupracujeme. 

Bylo uskutečněno celkem 22 programů dlouhodobé prevence, a to především pro první 

stupeň. Programy byly zaměřeny na řešení konfliktů, stmelování a utužování 

kolektivních vztahů, které utrpěly zejména dobou strávenou distanční výukou. Dále 

jsme se zaměřili na dopravní výchovu, bezpečnost silničního provozu, první pomoc a 

zdravý životní styl. 

             Pro druhý stupeň byl zorganizován sportovně turistický týdenní pobyt v Třeboni 

a koncem roku také ryze sportovní týden v Meziříčku. Žáci 3. třídy vyjeli na pobyt na 

horách s možností lyžování do Orlických hor a žáci 5., 6. a 8. třídy  vyjeli na lyžařský 

kurs do   Herlíkovic. Závěrem školního roku každá třída společně absolvovala výlet, 

vycházku či návštěvu kulturního nebo sportovního charakteru. 

              Navázali jsme na tradici Noci s Andersenem a tematických přespávání tříd ve 

škole, podporující nejen vzájemné vztahy dětí ve třídě, ale také vytváření pozitivního, 

bližšího vztahu s třídním učitelem. Znovuobnovená akce DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

a úplně nová akce POUŤ umožňovaly dětem napříč všemi ročníky utvářet pozitivní 

sociální vztahy ve svém volném čase. Na škole se také obnovila činnost odpoledních 

zájmových kroužků z mnoha oblastí. 

         V druhém pololetí se těžištěm primární prevence stala situace vyplývající 

z ozbrojeného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, kvůli němuž bylo Českou republikou 

přijato množství ukrajinských uprchlíků. V naší obci bylo ubytováno několik rodin, 

jejichž děti začaly navštěvovat naši školu. Zaměřili jsme se na především na podporu 

psychického stavu děti a umožnění co nejhladšího zapojení do výuky a začlenění do 

třídních kolektivů. Naši učitelé poskytovali dětem výuku češtiny jako druhého jazyka, 

školní psycholog navštěvoval jednotlivé třídy a monitoroval interpersonální vztahy a 

v případě náznaků nesouladu pracoval odborně s dotčenými žáky. 

              Třídní učitelé i nadále řešili při třídnických hodinách aktuální témata týkající se 

především nesouladu v třídních kolektivech či jiných momentálně palčivých problémů. 

Většina vytyčených cílů, zakotvených v Minimálním preventivním plánu se nám 

podařilo naplnit. 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Během školního roku bylo zajištěno vzdělávání pro celou sborovnu na téma: První 

pomoc, MS Office, Třídnické hodiny – podporujeme dobré vztahy ve třídě, Výchovné 

problémy ve škole – práce se třídou. Dále se každý pedagog vzdělával v oblastech, 

které byly vyhodnoceny jako stěžejní pro jeho další profesní i osobnostní růst.  

 

7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 2021/2022  

U příležitosti slavnostního otevření nového obecního úřadu se v červnu konal Den 

otevřených dveří, po kterém následovala první Pouť, kterou pro mladší žáky naší 

školy připravili žáci 2. stupně pod vedením paní učitelky Věry Kamenické. V obecním 

zpravodaji vycházely krátké příspěvky o dění ve škole, aktualitám se převážně 

věnoval web školy. 

 

 

Exkurze, besedy, projekty, divadelní představení, výlety: 

 jídlo mezi staletími – Muzeum Říčany 

 vzdělávací program o sv.  Ludmile 

 dopravní výchova 

 projektový den – zvířata 

 představení Lipany – divadlo Minor 

 pobyt v Doubí u Třeboně – stmelovací kurz 6. a 7. ročník 

 stmelovací program pro 6. ročník – Odyssea 

 Prevence šikany a závislosti – Odyssea 

 Listování – Eliáš a babička z vajíčka, Dračí polívka 

 Amélie ve světě komiksu – Besedárium 

 Den Země 

 Plavecký výcvik 

 The Alien Grammar Show – anglické divadlo 

 Jackie and the Giant – anglické divadlo 

 Fair Bear – anglické divadlo 

 Beseda o dospívání 

 Exkurze Werichova vila, Botanická zahrada 

 Zámek Loučeň a Labyrintárium 

 Výlet do Hrusic, Březové, IQ Landie, Zlenic 

 Hudební program Lee Davison 

 Bubnování 

 Sportovní kurz Meziříčko, sportovní pobyt Zbraslavice 
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  8. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI   

Inspekční činnost proběhla 2., 3. a 6. 12. 2021. Předmětem inspekční činnosti bylo 

zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání podle příslušných 

školních a vzdělávacích programů, jejich naplňování a soulad s právními předpisy. 

Inspekční zpráva je k nahlédnutí u ředitelky školy, v elektronické podobě na  

stránkách ČŠI. 

Naše škola byla zahrnuta do jarního výběrového zjišťování výsledků žáků 5. ročníku. 

  

  9. Výchovná činnost školní družiny  

Činnost školní družiny ve školním roce 2021/2022 byla zahájena dne 2. 9. 2021 a 

ukončena dne 30. 6. 2022. 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 85 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. Pro činnost školní družiny se snažíme co nejvíce 

využívat školní zahradu, sportoviště TJ Kunice, les a školní tělocvičnu.  

 

 

V rámci školní družiny probíhaly tyto zájmové kroužky: 

 Kreativní dílna 

 Jedinečno 

 Angličtina Cambridge 

 Angličtina s Jarmilkou 

 Výtvarka 

 Keramika 

 Florbal 

 Správný chovatel 

Akce ve školní družině:  

 Beseda „Animoterapeutická zvířata“ 

 Přednáška „Člověk – lidské tělo“ 

 Beseda „Gump – pes, který naučil lidi žít“ 

 Karate – ukázková lekce 

 Přednáška „Besip“ 

 Přednáška „Hasiči“ 
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 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. 
V červnu vyšlo první číslo školní časopisu Kunická sova, na jehož vydání se podílejí 

žáci naší školy. 

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 Říčany 
Pedagogicko – psychologická poradna, pracoviště Říčany  
Ladův kraj  
Orgán sociálně-právní ochrany dětí 
Společně k bezpečí – občanské sdružení 
 
  

Zapojení do projektů:  

Mléko a ovoce do škol, ZŠ Kunice Šablony III, projekty Muzea Říčany 
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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.  

Ukazatele stanovené krajským úřadem 

Stanoveno rozpočtem  

(konečný stav po 

úpravách) 

Stav k 31. 

12.2021 

Z
á

v
a

z
n

é
 

u
k
a

z
a

te
le

 

Přímé NIV celkem 12.013.881,-- 12.013.881,-- 

z 

to

h

o 

- Platy 11.279.030,00 
11.279.030,0

0 

- OON 129.189,-- 129.189,-- 

Limit počtu zaměstnanců   

O
ri
e

n

ta
č
n

í 

u
k
a

z

a
te

le
 

Odvody 3.847.576,-- 3.847.576,-- 

FKSP 225.581,-- 225.581,-- 

ONIV 454.120,-- 454.120,-- 

Prostředky poskytnuté a stanovené 

zřizovatelem 

Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po 

úpravách) 

Stav k 31. 

12.2021 

Z
á

v
a

z
n

é
 

u
k
a

z
a

te
l

e
 

Příspěvek NIV 3.068.089,-- 3.068.089,-- 

Příspěvek na investice --- --- 

Příjmy  
Rodiče, družina, 

pronájem, dary 
832.146,-- 

 

Prostředky 

Stanoveno rozpočtem  

(konečný stav po 

úpravách) 

Stav k 31. 

12.2021 

Peněžní fondy 

Fond odměn 0,-- 0,-- 

Fond rezervní – včetně dotací ESF  743.974,14 

Fond investiční  407.662,72 

Účelové prostředky kapitoly MŠMT 

Prostředky na SIPVZ  --------------- 

Další zdroje 

Šablony III číslo projektu: 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019214 
 537.818,00 
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Fotogalerie 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

  

  

Školní výlet Březová 4. třída 

Cyklo-trial Denisa 8. třída 
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         Lezecká stěna v tělocvičně 

Příjezd sv. Martina 
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       Pokusy v 8. třídě 

 

 

 
 

Sportovní kurz Meziříčko 
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Noc s Andersenem  

Pasování prvňáků na čtenáře 

Noc s Andersenem 
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Den dětí v IQ Landii - 3. a 5. třída 

 
Obrázek 1Sportovní den 7. třída 
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Ukázky zvířat v družině 

 
Projekt Ovoce do škol 
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         Dějepis v knihovně 8. třída 

 
Školní výlet Třeboň 6. třída 
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Zprávu za školní rok 2021/22 sestavila:   

Mgr. Blanka Chramostová 

  

Pedagogická rada zprávu projednala dne: 6. 10. 2022 

Školská rada schválila zprávu dne: 13. 10. 2022 

Zřizovateli zpráva odeslána dne: 20. 10. 2022 

   


