
DOBRÝ DEN, KUKLENY  

Malá hodnotící zpráva po prvním školním roce ve funkci ŘŠ. 

 

Naposledy píši dokument s využitím první osoby čísla 

jednotného. Má mise pozorovatele dění ve školách je u konce. Od 

nového školního roku budu stát jen v čele mých týmů ve škole, 

školkách, družině či v jídelně.  

Předkládám Vám přehled dosažených úspěchů a realizací 

uplynulého školního roku.  

 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 

37 žáků 9. ročníků nastoupilo k přijímacím zkouškám na SŠ. 36 

jich bylo úspěšných v prvním kole, jeden v kole druhém. 8 žáků odchází 

na gymnázia, 10 na učiliště, ostatní na odborné školy. K přijímacím 

zkouškám zamířili i žáci 7. tříd – 4 nás budou reprezentovat na 

víceletých gymnáziích. 

Úspěchy jsme slavili i ve vědomostních, kulturních a 

sportovních soutěžích. Marko byl první, Martin třetí v krajském kole 

přírodovědného klokana. Rosťa je vítězem okresního kola fyzikální 

olympiády. 7 žáků a žákyň splnilo % podmínku k účasti v okresních 

kolech odborových olympiád. 

Viktorie je vítězkou výtvarné soutěže. 3. místo mezi 17 školami v HK si odnesli naši atleti, v individuálních 

disciplínách jich stálo 6 na stupních vítězů, někteří opakovaně. I vítězný triatlonista je z Kuklen. O vavříny jsme bojovali 

v basketbale, fotbale, florbale, volejbale – i tam se některým družstvům hýbala medaile na krku. 

Touto bilancí a šíří záběru úspěchu se nemůže pochlubit mnoho ředitelů hradeckých škol. 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Do první třídy se chystá 19 prvňáčků, velký zájem byl o vstup do 6. tříd – otevíráme 3. třídy. Náš koncept rozvoje 

oslovil pány starosty Kratonoh a Obědovic, kteří zažádali Magistrát města HK o zápis do spádu ZŠ Kukleny. Ze sta míst 

v MŠ je obsazeno 99.  

 

ZMĚNY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 

Od 1. 9. dojde ke změně učebního plánu. Ve všech ročnících bude první hodinou v pondělí Etická výchova, 

máme za sebou větší část 40 hodinového školení – cílem je zkvalitnit práci s třídními kolektivy. V 6. třídě je zavedena 

3. hodina Tv. V 9. třídě, v rámci pracovních činností, proběhne volba povolání a finanční gramotnost. Na žádost dětí a 

rodičů otvíráme v 7. třídě vedle němčiny i ruštinu. V první třídě bychom rádi, aby kroužek Aj navštěvovali všichni žáci. 

Početné třídy budou mít dělenu alespoň jednu hodinu některých předmětů. Pokud se do družiny přihlásí 84+ žáků, 

otevřeme 4 oddělení, družina bude k dispozici do 17.00. Naproti jde škola aktivním a dojíždějícím žákům. Otevřena 

bude od 7. 15, aktivní mohou opustit Červenou halu a v učebně přírodopisu v elektronické podobě (5 – počítačových 

sestav) nebo v tištěné podobě se připravovat k přijímacím zkouškám, k odborným olympiádám… V rámci projektu 

Šablony bude otevřeno 6 skupin doučování, do kterých chceme cíleně oslovovat žáky, kteří jsou ohroženi školním 

neúspěchem. Ve školní družině začne projekt Hodina Tv navíc, do kterého jsme od září zapojeni. Pozvolna se sbližuje 

ZŠ se svými MŠ, pracujeme na konceptu rozvoje dítěte a žáka, aby návyky získané v MŠ byly ve škole rozvíjeny, ne 



utlumovány. Cílem provázanosti je naplnit koncept, který v HK nemá obdoby. Ke konzultacím jsme si našli špičková 

školní pracoviště ZŠ Mozartovu Olomouc a MŠ Klubíčko Pardubice. Na jiném rozměru stavíme Žákovský parlament i 

koncept třídění odpadů na škole s vizí ekologizace chodu školy. 

 

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ 

V září 2018 na žáky čekalo 5 nových, špičkově vybavených učeben – přírodopis, fyzika, chemie, 2 

počítačové učebny. Z rozvojových peněz MŠMT jsme pořídili dvě sestavy – dataprojektor + dotyková tabule. 

Sádrokartonová příčka oddělila servery od sportovního materiálu. Serverovnu jsme opatřili odvětráváním a 

klimatizací. Část tribuny ve SH ustoupila novému vchodu do nářaďovny. Před respiriem I. stupně a před 

klubem ŠD vznikl nový chodník, kořeny stromů byly zasypány hlínou, zmizela betonová zídka (opět jsme o 

kousek bezpečnější). Venkovní stůl na stolní tenis získal pod sebou rovnou plochu. Rekonstrukce se dočkalo 

osvětlení, LED diody nahradily 2/3 zářivek ze 70. let. Škola investovala do nových zářivek ve SH, opravila 

strop tělocvičny. Nové dveře získal „protiatomový kryt“. V MŠ Plačice proběhla rekonstrukce historického 

vchodu a šatna dětí byla osazena novými skříňkami. MŠ Markova má vedle nové pračky kompletně 

zrekonstruovanou střechu. Během prázdnin bude dokončena rekonstrukce odpadů SH, renovace sprch a 

šaten (SH si zasloužila – bylo to již pro ostudu). Bude instalováno 80 nových šatních skříní – každý žák bude 

mít svoji a část učebních pomůcek bude možno ponechat ve škole. Podklady máme sebrány na první tabule 

mapující historii Kuklen, školy a ČR, které budou zdobit stěnu u šaten II. stupně. Firma realizuje projektovou 

dokumentaci k výměně topení a odvětrání stěn MŠ Plačice. 

 

HOSPODÁŘSKÁ (DOPLŇKOVÁ) ČINNOST 

Máme možnosti, nechceme čekat se založenýma rukama, kdy si na nás zřizovatel s rekonstrukcí 

vzpomene, aktivně chceme školu předělávat a modernizovat. Úspěšně jsme 3 subjektům pronajali část 

prostorů v Zelené ulici, cíleně vybíráme ty, kteří nám mohou obohatit vzdělávací proces. Dokončen byl byt 

pana školníka. Zvýšili jsme množství pronájmů učeben a tělocvičny, SH je obsazena k prasknutí o víkendech 

i během týdne (jediná volná tréninková jednotka je v úterý 15.30 – 17.00). Na stavebním úřadu leží naše 

žádost o realizaci zasedací místnosti s kuchyňkou u SH (možnost bufetu o víkendech), jsou vypracovávány 

podklady pro stavební povolení na přestavbu bývalé sauny na rozcvičující „gymsál“ – zvýší o pětinu 

tréninkové hodiny ve SH. Rada města schvaluje naši žádost o otevření bufetu naproti historické tělocvičny – 

vstřícný krok k rodičům – možnost alternativní stravy, předplacení svačin, + snaha o snížení odpadů na škole. 

Přestěhováním dílen z domku na školním hřišti ušetříme za energie a můžeme začít připravovat další 

prostory k pronájmu. Pokud byste byli ochotní některý z našich projektů finančně či jinak podpořit, budeme 

velmi rádi. 

 

SPOLUPRÁCE S KOMISÍ MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 

Máme radost, že jsme našli stejně smýšlející a spolupracující skupinu. Ambici stát se kulturním a 

vzdělávacím centrem Kuklen má škola stále. Ambici podpoří i návrhy, které na podzim přes KMS zamíří 

k občanům Kuklen. 

 

NEÚSPĚCH 

I ten byl zaznamenán. Zatím se nám, i přes kladné stanovisko všech stran, nepodařilo změnit interval 

náběhu zelené u semaforu v Pražské ulici – nevzdáváme.  Neúspěšná byla i snaha vybudovat závoru u 

zdravotního střediska – bezpečné vysazení dětí a otočení vozu (zavřeno by bylo od 22.00 do 8.15). Tento 

koncept nahrazujeme vybudováním „točny“ pro auta z druhé strany školy + vyvýšený chodník by mělo 

umožnit bezpečné vysazení potomka u ZŠ.                                                                                   

 

 Martin Hušek – ředitel ZŠ a MŠ Kukleny 


