
DOBRÝ DEN KUKLENY, dále se snažíme držet 

vysoké tempo v budování školy, která dává smysl. 
Toto je malé ohlédnutí za proběhlým půl rokem. 

 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 

Oblast, kde jsme na podzim sklízeli úspěchy, se tentokrát 

jmenovala sport. Naše pětičlenné družstvo dívek 8. – 9. tříd 

postoupilo z druhého místa v okrese do regionálního kola 

atletického čtyřboje. Ve stejné soutěži a kategorii družstvo 

chlapců ve složení Dominik, Ondřej, Dan, Honza a Dominik 

nejenže okresní soutěž vyhrálo, ale přemožitele nenašlo ani 

v regionálním kole a na jaře se kluci pojedou popasovat o titul 

mistra ČR. Hezkého úspěchu dosáhlo i chlapecké družstvo 

florbalistů 6. – 7. tříd. Kluci byli v okresním finále třetí. 

 

OBLAST VZDĚLÁNÍ 

Vše, co jsme avizovali, uvádíme úspěšně v život.  

Každé pondělí 1. vyučovací hodinu běží Etika s třídním učitelem. 

My i žáci se s tímto „nástrojem“ učíme zacházet, zefektivnit jej. 

Pomáhá nám k tomu i dobíhající 40 hodinové školení. Naším cílem je posílit a vzájemně funkčně propojit 

práci třídního učitele, školního psychologa a školního metodika prevence, posílit dobré vztahy mezi žáky, 

posílit třídní kolektivy, posílit funkční spolupráci s pomocnými organizacemi. Vše by mělo podepřít 

výchovnou úlohu školy a zvyšovat efektivitu vzdělávacího procesu. 

Během podzimu se rozběhla Hodina tělocviku navíc ve ŠD. Práci zahájily sportovní kroužky (gymnastika, 

volejbal 2x, basketbal, florbal 3x, golf, nebeský tanec), hudební kroužky (sborový zpěv, hudební nástroje 5x), 

doučování (M 4x, Aj, F), příprava k PZ z M a Čj, keramika 2x, modelářský, diskuzní a přírodovědný kroužek, 

tvůrčí psaní a počítačová grafika. 

Od listopadu běží v 1. třídě kroužek Aj. Děkujeme rodičům, že nás podpořili a kroužek navštěvují všichni žáci 

třídy. 

Svého vyučujícího našlo 16 skupin předmětu speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence. 

Škola vychází vstříc dojíždějícím žákům. Červená hala je otevřena od 7.15, v učebně přírodopisu čeká vedle 

„pedagogického konzultanta“ i spousty vzdělávacího a opakovacího materiálu pro ty, kteří si potřebují učivo 

osvěžit nebo jít nad rámec probíraného. Část žáků 6. tříd využívá možnost pobytu ve ŠD před odjezdem spoje 

domů. Každý žák již má svoji šatní skříňku. 

Školní dílny opustily domek na školním hřišti a jsou nově součástí školy. Časová a energetická výhodnost 

kroku je zaručena. 

 



MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ 

Naše rozhodnutí skočit do 21. století oběma nohama pokračuje. V prvním kroku je cílem dovybavit třídy 

moderní technikou tak, aby vyučující mohli realizovat všechny své nápady a postupy a nebyli omezeni 

chybějícím nebo zastaralým vybavením. Od září 2019 jsme bohatší o dvě sady: keramická tabule + 

interaktivní dataprojektor. Od prosince je ve třídách o 10 vizualizérů a 14 prezentérů více. 

Ruku v ruce s technikou činíme naše třídy bezpečnějšími. Zaostřeno máme na třísky z parket. Nové obroušení, 

zatmelení a nalakování májí za sebou dvě učebny, dalších 8 čeká na rok 2020. Učebna fyziky byla opatřena 

novou vývěvou.  Po malých krůčcích posouváme „cirkulární ekonomiku kuklenských škol“: rozšiřujeme 

množství tříděných komodit a efektivitu jejich sběru. 

Odložen je zatím druhý krok – vymalování a výměna staršího inventáře chodeb a tříd. Pokud byste se rozhodli 

nám finančním darem pomoci „nakopnout“ i tuto oblast, byli bychom vděčni. 

K posunu došlo i v našich školkách. V MŠ Plačice byla dokončena projektová dokumentace na nové vytápění 

a odvětrání sklepních prostor (věříme v realizaci v roce 2020). Jedna učebna MŠ Markova se vybavila novým 

kobercem a klimatizací. 

 

HOSPODÁŘSKÁ (DOPLŇKOVÁ) ČINNOST 

V lednu 2020 otevřeme nový víkendový bufet pro návštěvníky SH, který bude zároveň „vzdělávacím“ místem 

pro sportovce (keramická tabule, dataprojektor). 

 

SPOLUPRÁCE S KOMISÍ MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 

Společně realizujeme nabídkový program pro nejen kuklenské důchodce. První naší akcí byla pozvánka na 

tvůrčí dílny před Vánočním jarmarkem. Pozvání přijali a s žáky dorazili tvořit dvě zástupkyně komunity. 

Začátek máme za sebou. Nyní se chystáme nabídnout místo na setkávání v nově otevřené zasedací místnosti. 

 

ÚTĚK Z IZOLACE 

 Máme šikovné žáky, šikovné učitele. Slovo nejde je u nás slovem sprostým. Jsme ochotní zorganizovat 

jakoukoli akci, která nám a okolí dává smysl. V prvním pololetí školního roku 2019 – 20 jsme se úspěšně 

pustili do tradičních akcí: Halloween, Fairtrade snídaně, Výstava na stromech, Adventní zpívání, Mikuláš, 

Vánoční jarmark, ale i do akcí nových: Pěšky do školy, Sběr oblečení pro charitu.  Uspořádali jsme okrskové 

kolo florbalu chlapců III. a IV. kategorie. Ve starší kategorii i kolo okresní. Byli jsme spolupořadateli 

celorepublikové vzdělávací akce vyučujících TV pořádané Akademií Rinosport a vyučujícími FTVS UK Praha. 

Hostili jsme regionální konferenci KAPRADÍ (konzultace a praktické dílny) – v akci 80 vyučujících a odborníků 

přes environmentální výchovu. Chceme, aby o nás bylo slyšet a naši žáci dostávali „organizační zkušenosti“. 

 

NEÚSPĚCH 

Stále se nám nedaří pohnout z bezpečným vysazením žáků u školy. Po závoře nám byla zamítnuta i točna. 

Nevzdáváme se, k rukám Dopravní komise nyní posíláme návrh na vybudování zatravněného parkoviště na 

pozemku za svodnicí. 

                 Martin Hušek – ředitel ZŠ a MŠ Kukleny,        …školy, která dává smysl 


