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Školní noviny – září 2012 

 

Na přivítanou 
 

Milé děti, žáci a žákyně, vážení rodiče, 

 

vítám Vás v novém školním roce a přeji všem, aby byl plný úspěchů a radosti, abychom byli všichni zdraví  

a spokojení. Nováčkům v mateřské škole i prvňáčkům v základní škole přeji, aby škola pro ně byla nejen 

místem pro učení se novým znalostem, dovednostem i povinnostem, ale také místem, kde zažijí spoustu 

veselých chvil, kde najdou bezva kamarády a kam budou chodit rádi. 

 

Dovolte mi, abych se Vám všem představila. Jmenuji se Michaela Rybářová a byla jsem Radou Městské části 

Prahy 6 jmenována ředitelkou školy. Ve školství pracuji celý svůj profesní život a ráda bych škole nabídla 

všechen svůj elán, nadšení a dovednosti, aby škola nadále vzkvétala.  

 

Věřím, že i jménem Vás, žáků a rodičů, mohu poděkovat celému pedagogickému sboru i ostatním 

zaměstnancům školy, kteří zvládli nelehké období ve 2. pololetí minulého školního roku a popřát jim hodně sil, 

klidné a příjemné prostředí pro práci s dětmi, která je myslím pro většinu z nich opravdovou radostí. Jmenovitě 

děkuji zvláště paní zástupkyni Ing. Soně Turecké, která školu v tomto období vedla, stejně jako její kolegyni, 

paní zástupkyni Mgr. Janě Jelínkové. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
 

Koho nového ještě ve škole potkáte? 
 

Na základní škole se žáci i rodiče setkají v letošním školním roce s několika novými tvářemi. Ve 4. třídách se 

na děti těší nové paní učitelky Mgr. Zdeňka Wejmelková a Mgr. Martina Eliášová, sbor angličtinářek posílí 

paní učitelka Mgr. Věra Kejvalová. Na hodinách fyziky a chemie se žáci mohou těšit na nového pana učitele 

Ing. Michala Němečka a k paní vychovatelkám ve školní družině se nově přidá paní Lenka Mašková. 

 

Školní jídelnu – výdejnu povede nová paní vedoucí Jaroslava Krutinová, našim kuchařkám pomůže paní  

Jaroslava Čapková. S paní vychovatelkou Jitřenkou Rompotovou se letos budete setkávat v dopoledních 

hodinách v sekretariátu školy, kde bude pracovat i jako hospodářka školy. 

 

Všem novým pracovníkům přejeme, aby se jim u nás líbilo a dobře pracovalo. 
 

Co se událo přes prázdniny? 
 

Největší změnou prošla část 2. patra v základní škole, kde se díky finanční dotaci našeho zřizovatele, Městské 

části Prahy 6, podařilo zrekonstruovat 3 učebny. Ve dvou z nich budou sídlit třídy, jedna bude sloužit výuce 

jazyků. Učebny jsou vybaveny i novým nábytkem, na chodbě přibudou nové šatní skříňky (budou dodány  

v 1. polovině září, prosíme proto o trpělivost). 

 

Ve škole jsme vymalovali a novým kobercem vybavili i kabinet angličtinářů, pro pedagogický sbor byly 

zakoupeny nové stoly do sborovny. 

 

V mateřské škole se podařilo zrealizovat dlouho připravovaný plán na výměnu koberců v jedné ze tříd  

a v tělocvičně, další úpravy nás ještě čekají. 

http://www.zs-na2.cz/


 

Děkuji všem zaměstnancům, kterým se po rekonstrukci a úpravách podařilo školu i školku připravit na příchod 

dětí. Ať se nám všem ve škole i školce líbí! 
 

Co bude pokračovat a co nás čeká nového? 
 

Vzdělávací program 

 

Paní učitelky v mateřské škole budou nadále s dětmi pracovat podle vzdělávacího programu „Pojďme spolu 

poznávat svět“, který doplňují dalšími aktivitami a programy, mimo jiné děti mohou navštěvovat pravidelnou 

výuku angličtiny. 

 

Výuka na základní škole bude nadále probíhat podle vzdělávacího programu „Chceme mluvit s dětmi, a ne 

k dětem“, na prvním stupni podpořená programem ZAČÍT SPOLU a na stupni druhém programem ČTENÍM  

A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ. 

 

K drobným změnám došlo v učebním plánu – přesun jedné z hodin konverzace v anglickém jazyce ze 2. třídy 

do tříd čtvrtých a pátých. Všechny ročníky tak budou mít celkově  4 hodiny angličtiny týdně, z toho jednu 

vedenou rodilým mluvčím p. učitelem Petrem Kirkem Jensenem. Díky podpoře, kterou jazykovému vzdělávaní 

věnuje Městská část Prahy 6, budou mít opět děti tuto posílenou výuku angličtiny, zájemci ale i němčiny, 

zdarma. Prosíme Vás jen o vyslovení souhlasu s tímto „navýšením“ hodin (budete informováni na prvních 

třídních schůzkách).  

 

Čeká nás důležité rozhodnutí: nová vyhláška o základní škole přináší změnu ve výuce plavání. Doposud byla 

škola povinna zajistit (a zaplatit) plavecký výcvik, pokud si ho zařadila do školního vzdělávacího programu, 

alespoň v rozsahu 20 hodin. Nyní máme na výběr: zaplatit 40 hodin výcviku nebo plavání do osnov nezařadit. 

Při nedostatečném financování školních aktivit to nebude lehké rozhodování. Budeme proto chtít i s Vámi, 

rodiči, promýšlet, jaké řešení by bylo pro Vaše děti a naše žáky nejvhodnější. Více informací na třídních 

schůzkách …  
 

Projekty 
 

Díky iniciativě našich učitelů získala škola grant na rozvoj mezinárodní spolupráce z programu COMENIUS 

v hodnotě 20 000 eur, úspěšní jsme i v projektu na podporu integrace a zvýšení zaměstnatelnosti osob 

pečujících o závislého člena rodiny. Díky financím z grantového programu na podporu školství v Městské části 

Praha 6 „OTEVŘENÝ SVĚT“ nabídneme v letošním školním roce seniorům vzdělávání na počítačích včetně 

práce s internetem. 
 

Vychovatelky školní družiny již netrpělivě čekají na své dětičky 
 

A které paní vychovatelky to asi jsou? Přece – Martina Charvátová, Tereza Kulhánková, Kristýna Váchová, 

Jitřenka Rompotová, Alžběta Křenová a nová p. vych. Lenka Mašková. V letošním roce se bude opět pracovat 

v 6 odděleních. Děti budou využívat kmenové třídy I. stupně. Provoz ŠD zůstává nezměněn: ranní družina od 

6.30 do 7.45, odpolední družina po vyučování do 17.00 ve svém oddělení a večerní družina od 17.00 - 18.00 

hodin. 

 

Jaké novinky pro děti chystáme? Budeme pokračovat v dlouhých vycházkách, návštěvách kin, divadel, výstav  

a jiných kulturních akcí. Novinkou bude tzv. „Slunečný den“, který bude probíhat pravidelně každý týden. Děti 

budou mít možnost dle vlastního výběru a dané nabídky prožít odpoledne sportovně, hudebně, výtvarně nebo 

počítačově. Během měsíce se mohou v činnostech vystřídat. Dále připravujeme karnevaly, diskotéky, 

vystoupení a oslavy všech svátků. 

 

Vzhledem k velkému množství nedoplatků na školném za ŠD za loňský školní rok, nebudeme moci do školní 

družiny přijmout „dlužníky“. Paní vychovatelky budou v průběhu prvních zářijových dnů kontaktovat rodiče, 

prosíme Vás proto o kontrolu Vašich loňských plateb. Na Vaše děti se velmi těšíme, ale v platbách školného 

musíme mít pořádek. 

 



Úhrada poplatku za ŠD bude probíhat bezhotovostním převodem ve dvou pololetních splátkách. Podrobné 

informace dostanete s přihláškou do ŠD. Moc se těšíme na spolupráci nejen s dětmi, ale i s Vámi rodiči.  

 

 Martina Charvátová, vedoucí vychovatelka ŠD 

Centrum volného času 
 

V tomto školním roce nebude již kroužky na naší škole zastřešovat občanské sdružení Šestikráska, ale podali 

jsme žádost o zaregistrování nového občanského sdružení spadajícího přímo pod naši školu. V tomto okamžiku 

je žádost vyhodnocována na ministerstvu vnitra. Předpokládáme její kladné vyřízení začátkem září. Pokud by 

z jakéhokoli důvodu ke kladnému vyřízení nedošlo, budou kroužky provozovány v rámci školní družiny a pro 

zájemce se tím téměř nic nemění. 

V každém případě v souvislosti se změnou předpokládáme pro letošní rok nižší ceny kroužků a jejich dřívější 

zahájení – rádi bychom kroužky otevřeli již 17. září. Kompletní nabídka kroužků s uvedením cen, jmen lektorů 

a časů konání bude vyvěšena na nástěnce nad schody před vstupem do haly školy a také na stránkách školy 

v sekci kroužky. 

Ing. David Urbánek, učitel a koordinátor Centra volného času 
 

Akce v průběhu roku, účast žáků na soutěžích, ve veřejné službě apod. 
 

Pedagogický sbor nyní připravuje nový roční plán, ve kterém jistě bude chtít zachovat ty aktivity, které se 

ukázaly jako přínosné, zajímavé či oblíbené. Na třídních schůzkách a následně na předpokládaném jednání 

ředitelky školy se zástupci rodičů chceme tento roční plán upřesňovat. Proto již teď promýšlejte, co se Vám 

líbí, které aktivity chcete určitě zachovat, co byste pozměnili, co vymysleli nového, ale také (prosíme), s čím 

byste byli ochotní škole pomoci … 
 

Spolupráce s oddílem házené na  Dukle v Praze 6 
 

Naše škola již pátým rokem spolupracuje s oddílem TJ Dukla. Snažíme se dětem zajistit ve volných chvílích 

sportovní aktivity. V rámci školy mohou děti navštěvovat různé sportovní kroužky (míčové hry, aerobik, 

společenské tance, …). To je první seznámení a ti, kteří mají chuť a sportovní elán, pokračují právě v oddíle 

házené na Dukle. V průběhu školního roku probíhají ve škole turnaje, kde si děti změří své síly s ostatními. Na 

konci roku je již tradicí velký turnaj „O pohár  ředitelky školy". 

 

V loňském roce jsme se zúčastnili i školního turnaje v miniházené pořádaného Pražským svazem házené. 

Obsadili jsme zde dvě první místa v kategorii 1. – 3. třída a 4. – 5. třída. Ti starší mají také již své úspěchy. 

Mladší žáci Dukly se v červnu 2012 stali mistry republiky v házenkářském desetiboji, v červenci obsadili  

3. místo na mezinárodním turnaji ve Švédsku a v srpnu byli na 2. místě na turnaji v Novém Veselí. Většina 

hráčů navštěvuje naši školu a jejich první krůčky vedly právě do kroužku míčových her.  

  

V průběhu září se kroužky rozběhnou, stejně jako tréninky na Dukle. Proto kdo rád sportuje, má určitě šanci. 

Těšíme se na Vás.  

Trenéři Martina a Ladislav Charvátovi  
 

Objednávkový systém ve školní jídelně základní školy 
 

Největší a nejnáročnější změnou v letošním školním roce bude přechod na nový objednávkový systém ve školní 

jídelně – výdejně. Rodiče byli o této změně informováni již na konci minulého školního roku, přesto Vás velmi 

prosíme, věnujte informacím, které Vám budeme poskytovat, velkou pozornost. 

Nejpodstatnější změnou je výhradně elektronické objednávání a vybírání obědů z nabídky 3 jídel nejméně  

2 dny předem. Ti z vás, kteří nemají možnost připojení k internetu, mohou využít pomoci našich pracovníků 

v knihovně nebo v sekretariátu školy. 

 

Podrobnou a upřesněnou písemnou informaci obdrží děti v průběhu prvních zářijových dnů, bude rovněž 

zveřejněna na webových stránkách školy. 

Prosíme všechny strávníky (žáky) i jejich rodiče o trpělivost při zavádění nového systému. 

 

Jaroslava Krutinová, vedoucí Školní jídelny – výdejny 



Bezhotovostní platby 

 

Jak pro placení obědů či školného ve školní družině, tak pro ostatní platby (školy v přírodě, pomůcky, …) 

prosíme používejte bezhotovostních plateb. Následně uvádíme přehled PŘEDČÍSLÍ, která slouží k identifikaci 

Vašich plateb. Předčíslí předřaďte před identifikační číslo dítěte – vznikne tak variabilní symbol, díky kterému 

škola rozliší na co a od koho dostala platbu na svůj účet 

 

Číslo účtu Předčíslí pro platbu Příklad variabilního symbolu 

dítěte s identifik. číslem 10855 

   

Školní jídelna 150574309/0800 Stravné:                 22 2210855 

    

Škola 169164369/0800 

Družina:                33 3310855 

Školy v přírodě:    44 4410855 

Pomůcky:              55 5510855 

Zájezdy:                66 6610855 

Plavání:                 77 7710855 

 

Změny ve Školním řádu 

 

V souvislosti s novelizovanou vyhláškou o základní škole připravujeme i návrhy na drobné úpravy Školního 

řádu (možnost zkrátit některé přestávky na 5 minut – např. jako součást ranního kruhu a gramotností 

v blokovém vyučování na 1. stupni, možnost zkrácení přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, 

možnost 6 vyučovacích hodin najednou i pro žáky 1. stupně – a tím třeba možnost více se účastnit kroužků 

Centra volného času). Všechny návrhy budou Vám, rodičům, předloženy k diskusi na třídních schůzkách  

17. září a následně zástupcům rodičů jednotlivých tříd při jednání s ředitelkou školy. Teprve po této diskusi by 

škola předložila nový Školní řád k posouzení Školské radě. 

 

Volby do Školské rady 

 

Ze statutu Školské rady vyplývá, že bude nutné uskutečnit doplňovací volby za rodiče. Bližší informace 

obdržíte na třídních schůzkách. Již teď už ale můžete promýšlet, zda byste měli zájem do Školské rady 

kandidovat a podílet se tak na chodu školy … 

 

Pozvání na třídní schůzky  

 

Upřesnění výše uvedených informací a spousta informací nových – to vše Vás čeká na prvních třídních 

schůzkách v letošním školním roce v pondělí 17. září 2012. Jejich součástí bude OTEVŘENÁ ŘEDITELNA. 

Ráda Vás přivítám, vyslechnu Vaše připomínky či zodpovím Vaše dotazy. 

 

Jak se s kým spojíme? 
 

Na webových stránkách, které postupně aktualizujeme, najdete telefonické či e-mailové kontakty na jednotlivé 

pracovníky školy. Rádi zodpovíme kdykoli všechny Vaše dotazy, když se však s námi domluvíte předem na 

konkrétním čase jednání, budete mít vy, rodiče, jistotu, že se Vám budeme moci plně věnovat.  
 

Skončily prázdniny, kdy budou další? 
 

První nejbližší volno nás čeká v pátek 28. září, kdy slavíme Den české státnosti. Podzimní prázdniny připadnou 

na čtvrtek a pátek 25. a 26. října. 

 

Přejeme všem úspěšný školní rok 2012/13 


