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Ani doba koronovirová škole nezabránila jít s hlavou vztyčenou vpřed. Vyučující, vychovatelé, asistenti i 

nepedagogický personál s bravurou sobě vlastní vyřešili všechny úkoly před ně kladené. Děkujeme. 

 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 

Do 11. března, kdy byla zavřena ZŠ a provoz MŠ ji z rozhodnutí 

Magistrátu HK následoval, se mnoho „měření“ mezi žáky škol 

neuskutečnilo. Přesto se můžeme pochlubit. Rosťa z 9. místa 

v OK Fyzikální olympiády postoupil do regionu, který se již 

neuskutečnil. V projektu Magistrátu HK Přijímačky nanečisto 

posbíraly nejvíce bodů Eliška a Tereza z Kuklen,  

v konkurenci 600 žáků 9. tříd obsadily 1. a 2. místo. Pobrat jsme 

stihli i několik sportovních úspěchů. Jsme celkovým vítězem 

Hradecké laťky (2x individuální 1. místo, 1 x 2. a 1x 3. místo). 

Družstvo dívek 6. tříd obsadilo ve vybíjené v OK 2. místo. Škoda, 

že se kluci nemohli popasovat s republikovou konkurencí  

v atletickém čtyřboji.   

Velká spokojenost u nás panuje s výsledky přijímacích zkoušek. 

Své úspěšné reprezentanty vysíláme na víceletá gymnázia. 

Samuela z 5. třídy, Davida, Tomáše a Štěpána ze 7. třídy.  

Z 38 žáků 9. tříd bylo přijato 37 na své SŠ v prvním kole. 8 žáků 

a žákyň míří na gymnázia, 20 na SOŠ, 3 na učiliště s maturitou  

a 7 na učiliště.  

Radost nám dělají zápisy. Do 1. třídy se nám přihlásilo 30 dětí, které minimálně v 1. ročníku rozdělíme na dvě 

třídy. 50 žáků a žákyň nastoupí do dvou 6. tříd. Obsazeny jsou i MŠ.  

Jako úspěch hodnotíme i první opravdu velkou akci Žákovského parlamentu Barevné dny. Její příprava  

a realizace byla kompletně v režii žáků.  

OBLAST VZDĚLÁNÍ 

Uplynulá doba pro nás znamenala výrazný posun v digitalizaci. A to slovo „výrazný“ je možná svým 

významem slovem slabým.  

Pro distanční výuku II. stupně a částečně 5. tříd byla zvolena jednotná platforma Google Classroom. 

V proškolení vyučujících nám pomohla firma ROKIT i pánové Polák a Sajdl, kteří zaskočili  

za p. uč. Sklenkovou (MD). Velmi nás potěšila míra spolupráce a sdílení poznatků na cestě vpřed mezi 

vyučujícími. 

Organizačně jsme zvládli všechny „rychlovky“ z dílny MŠMT. Tedy 3 vzdělávací skupiny 9. tříd, nástup  

7 skupin žáků I. stupně do školy, jejich vzájemnou izolaci ve škole, v jídelně i v družině. Zvládnuta byla  

i možnost nástupu žáků II. stupně na konzultace. 



Nyní bude pouze na nás, jak nabyté vědomosti a dovednosti z distanční výuky dokážeme přetavit  

do budoucího vzdělávání a do chodu školy. Věříme, že budeme úspěšní a změnu poznáte i u Vás doma. 

Podporu této oblasti bude možno od 1. 9. hledat i na nových webových stránkách kuklenských škol. 

Vedle školení v oblasti IT jsme s vyučujícími absolvovali školení v oblasti etiky a formativního hodnocení.  

FH se pro nás stane významným tématem v příštích letech. Zavádět prvky FH nám pomůže organizace JOB, 

se kterou navazujeme úzkou spolupráci.  

Vpřed nás sunou i finance z grantových žádostí – vzdělávání cizinců, odborná knihovna a robotika. U robotiky 

děkujeme za navýšení krajského příspěvku na nákup pomůcek a vybavení Spolku přátel školy.  

Vliv na oblast vzdělávání budou mít i personální změny. Řady ZŠ rozšíří Mgr. Petr Hochman, Mgr. Karolina 

Jiránková a Mgr. Jan Moudrý. Do MŠ Plačice přichází za MD Mgr. Jana Komárková. V MŠ Markova po odchodu 

Mgr. Evy Hitkové do řad ČŠI se stává vedoucí učitelkou Mgr. Barbora Medveďová, na místa kolegyň, které 

míří do MŠ v blízkosti svých domovů, přichází Bc. Michaela Voňková, Romana Kyselková, DiS. a Tereza 

Dudiňáková.  

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ 

Stále doháníme 21. století.  V danou chvíli nalakováním a opravou všech parketových podlah ve třídách 

(konec třísek a voskování). Sádrokartonová příčka v IT učebně umožní umístit dataprojektor tak, aby na tabuli 

bylo vidět i ze zadních lavic. Přestavbou projdou třídy budoucích šesťáků. Hudebna je vybavena novou tabulí, 

interaktivním dataprojektorem a vizualizérem. O kus dále jsme posunuli vzhled i výbavu školní dílny. Stále se 

jen těšíme na nové dveře do historické budovy. Víra, že nahradí OSB desky, v nás stále je. Ve školní jídelně 

jsme za 100 tisíc opravili vzduchotechniku, v danou chvíli probíhá výměna ventilů plynové kotelny.  

Čas zavření ZŠ byl využit k odstranění usychajících vzrostlých smrků, k prořezání dřevin v areálu školy  

a k velkému prosvětlení zeravů a tisů před okny I. stupně. 

K posunu došlo i v MŠ. V MŠ Plačice byla zahájena očekávaná přestavba topení, asanace vlhkých zdí  

a sklepních prostor. MŠ Markova má jednu z učeben plně klimatizovanou. 

HOSPODÁŘSKÁ (DOPLŇKOVÁ) ČINNOST 

U sportovní haly jsme úspěšně otevřeli zasedací místnost s kuchyňským koutem. V domku na hřišti proběhla 

rekonstrukce 5 místností, z nichž jsme již 3 podnajali. 

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA 

Je a bude pro nás důležitou oblastí. Rozběhli jsme projekt ekoaktivisté. Sešity a čtvrtky v příštím školním 

roce budou v ZŠ Kukleny z recyklovaného papíru. Pracujeme i na budoucnosti našich projektů. Domluvili jsme 

se s diplomantem ČZU Praha, že nám v rámci své diplomové práce zpracuje reálné i méně reálné možnosti 

cirkulární ekonomiky Kuklen. Ve stejném duchu byla vypracována i rozvojová studie nejen budoucí školní 

jídelny. 

SPOLUPRÁCE S KOMISÍ MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 

Po nesmělém začátku (dvě účastnice na Jarmarku) se projekt „seniorského klubu“ v prostorách školy rozjel. 

Dvě setkání praskala ve švech. Škola se stala spolupořadatelem obnovených kuklenských plesů. Společnou 

aktivitou je i umístění leteckých fotografií Kuklen na chodbách školy. 

                                         

 Mgr. Martin Hušek, ředitel ZŠ a MŠ Kukleny         
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