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Krásné
Vánoce
Volby do školské rady
Vážení rodiče,
v souladu s § 167, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady (usnesení RMČ
č. 3880/10 ze dne 30. 9. 2010) vyhlašuji volby do školské rady na místa zástupců
nezletilých žáků a na místa zástupců pedagogických pracovníků.
Zástupce nezletilých žáků, kteří mají zájem kandidovat do školské rady, prosím
o projevení zájmu o kandidaturu e-mailem na adresu michaela.rybarova@zs-ns2.cz.
Součástí projeveného zájmu by mělo být stručné představení zájemce. Prosím o zaslání emailu do čtvrtku 29. prosince 2016. Přijetí e-mailu bude všem potvrzeno.
Volby se uskuteční koncem ledna, podrobné informace obdrží všichni rodiče začátkem
ledna.
Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy
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Vánoční akademie
Již tradičně jsme
v předvánočním
čase přivítali
rodiče, prarodiče
a ostatní přátele
naší školy na
Vánoční
akademii.
Vystoupení, která si připravila takřka polovina všech dětí ve škole, sklidila úspěch a my
děkujeme všem návštěvníkům za hojnou účast i vřelé ocenění práce dětí a pedagogů školy.

Vánoční trhy
Na akademii navázaly Vánoční trhy. I tentokrát byly určeny pro dobrou věc – podpora
autistického dítěte z Prahy 6 a podpora ve prospěch žáků naší školy. Ve spolupráci
s Národním ústavem pro autismus a s Nadačním fondem přátel školy Svoboda vynesly
trhy 113.000,- Kč. Děkujeme všem rodičům, dětem i zaměstnancům školy za jejich podíl
na této nebývale vysoké částce, o jejímž konkrétním využití vás budeme informovat.
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Zážitkové učení pro seniory
V měsíci listopadu 2016 se uskutečnil program projektu Zážitkové učení pro seniory
2016 pod vedením paní učitelky Andrey Tenorové. Stejně jako v loňském roce program
finančně podpořila Městská část Praha 6.
Cílem projektu bylo objasnit seniorům
principy vzdělávání v oblasti zážitkové
pedagogiky
zábavnou
formou
prostřednictvím
jednotlivých
aktivit
založených na autentickém prožitku
a vlastní zkušenosti.

Babičky a dědečkové našich žáků si
zavzpomínali na svá školní léta, velmi
poutavě a někdy i dojemně povídali o tom,
jak se v jejich mládí ve škole učilo a jak
jsou mile překvapeni tím, že dnešní škola je
úplně jiná a konečně naplňuje myšlenky
našeho „Učitele národů“ Jana Ámose
Komenského „Škola hrou“.

Doufáme, že i v příštím školním roce 2017/18 budeme moci tento zajímavý a tvořivý
program pro seniory realizovat a nabídnout program i dalším prarodičům našich
současných, ale také budoucích žáků.
Mgr. Dana Švarcová, koordinátorka projektu Zážitkové učení pro seniory

Přerušení provozu bufetu
V měsíci lednu 2017 bude přerušen provoz ve školním bufetu. Budeme hledat potraviny
a nápoje, které budou splňovat podmínky nové vyhlášky, známé již jako „pamlsková“. Na
konci ledna Vás o dalším provozu školního bufetu budeme informovat. Prosíme všechny
rodiče o zajištění svačinek a pití pro své děti.
Hana Tydlitátová, vedoucí školního bufetu
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Cizí jazyky hravě
Dne 30. 11. 2016 pořádala naše škola druhý ročník konverzační soutěže Cizí jazyky hravě.
Zúčastnilo se celkem přesně 100 žáků z pěti různých škol. Stejně jako minulý ročník žáci
soutěžili ve čtyřech různých jazycích.
V angličtině se zúčastnilo žáků nejvíce, byli rozděleni
podle věku do tří různých kategorií, mohly se tak zapojit i
děti z prvních a druhých tříd. Ve francouzském jazyce
spolu změřilo síly celkem pět škol, ve španělské i
německé kategorii soutěžily tři školy.
K vytvoření toho správného mezinárodního prostředí
přispěla účast zástupkyně španělského velvyslanectví
paní Barrero a pana Fuchsenthalera z velvyslanectví
německého. V porotě také usedl zástupce francouzského
institutu pan Jiří Votava, zástupce Česko-německého
fondu budoucnosti pan Venus a z řad rodičů rodilí
mluvčí panové Anthony Collard a Douglass Matthews.
Stejně jako minulý rok tvořily soutěž čtyři části, kde žáci
postupně vystoupili s připravenou písní či básní, vyluštili jazykový kvíz, představili sami
sebe, Českou republiku nebo Prahu a vytvořili a sehráli konverzaci na vylosovanou slovní
zásobu a téma. Obzvláště tato poslední disciplína prověřila skutečné jazykové znalosti
žáků a zároveň i jejich schopnost improvizovat.

Soutěž byla velmi zdařilá, jak z hlediska organizačního, tak i díky výsledkům našich žáků.
O tom svědčí umístění naší školy na prvním místě celkem ve čtyřech kategoriích!

Bc. Helena Trčková, koordinátorka soutěže
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