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 Základní škola a Mateřská škola,  

Praha 6, náměstí Svobody 2 
náměstí Svobody 2/930, 160 00 Praha 6 – Bubeneč 

www.zs-ns2.cz; tel.: 224 311 371, info@zs-ns2.cz 

tel.: 224 324 783, mstychonova@centrum.cz 

 

 

Školní noviny – září 2013 
 

Vítejte v novém školním roce 
  

Milé děti, žáci a žákyně, vážení rodiče,  

 

zdravím Vás všechny v novém školním roce a přeji nám všem, aby se naší škole dobře dařilo, aby bylo mezi 

námi mnoho radostí a málo starostí, a aby nám zdraví umožňovalo užívat si naplno rodinného, školního  

i pracovního života. 

 

V novém školním roce přivítáme ve školce a ve škole nejen nové děti a prvňáčky a nové spolužáky ve vyšších 

třídách, ale také nové zaměstnance. 

 

Na pozici zástupkyně ředitelky pro pedagogickou činnost nastupuje p. Mgr. Lenka Šmejkalová, která bude 

též vyučovat francouzský a španělský jazyk a dějepis. Dosavadní p. zástupkyně Mgr. Jana Jelínková bude 

vyučovat žáky V. C a díky své odbornosti ve speciální pedagogice se bude věnovat i žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 

S mnoha novými tvářemi se budete setkávat na 2. stupni základní školy: 

➢ p. Mgr. Šárka Hackerová – bude vyučovat angličtinu a též výtvarnou výchovu 

➢ sl. Tereza Sojková – učitelka matematiky a tělesné výchovy 

➢ p. Ing. Kateřina Soukupová – nejen TU 8. B, ale též učitelka fyziky a přírodopisu 

➢ sl. Mgr. Barbora Šupinová – bude vyučovat angličtinu a hudební výchovu 

➢ p. Bc. Gabriela Šustrová – nová paní učitelka na španělštinu 

➢ sl. Mgr. Klára Vitvarová – bude vyučovat matematiku, informatiku a dějepis 

➢ na výuku konverzace v anglickém jazyce přibude další rodilý mluvčí 

 

Ve školní družině se děti setkají s novým panem vychovatelem Kevinem Leňem. 

Již od srpna nám ve škole v rámci projektu Úřadu práce pomáhá pomocník školníka p. Jakub Nedoma  

a v přízemí školy bude uklízet nová paní uklízečka p. Violeta Yordanová. 

Díky grantu Operačního programu Praha  Adaptabilita přibudou ve škole ještě další pracovníci – školní 

psycholožka, speciální pedagožka a asistenti pedagogů (viz informace dále). 

Také ve školce máme novou pracovnici – p. učitelku Ilonu Černou. 

 

Všem novým zaměstnancům přejeme, aby se jim v naší škole líbilo a dobře pracovalo. 

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Co všechno se událo o prázdninách? 
 

➢ provedli jsme spoustu oprav (oprava dvora, v mateřské i základní škole rekonstrukce toalet, malování 

velké části školy, po havárii vody položení lina v učebně II. B), čeká nás ještě rekonstrukce 

elektroinstalace v suterénu školy a zřízení učebny a kabinetu přírodovědných předmětů; opravili jsme 

vstupní dveře školy, v průběhu školního roku plánujeme opravy všech dveří a prahů 
 

➢ zakoupili jsme nové vybavení (3 interaktivní tabule, koberce do vícero tříd a kabinetů, nové povlečení 

na postýlky  pro naše nejmenší v mateřské škole, nábytek do sborovny, kanceláře zástupkyň, hudebny 

a jedné z 1. tříd), právě končí výběrové řízení na tablety – zřídíme iPadovou učebnu; brzy otevřeme 

pro děti úschovnu kol (ve dvoře školy) 
 

➢ zřídili jsme nově kabinety 1. stupně a školní družiny, naopak z některých kabinetů 2. stupně jsme 

vybudovali učebny cizích jazyků (starší žáci tak budou docházet na jednotlivé předměty do 

odborných učeben za svými učiteli) 
 

 

Rozvoj školy 
 

Nejen tyto změny souvisí s koncepcí rozvoje školy, která byla dopracována na základě analýz a dotazníků 

provedených ve škole v minulém školním roce. Její znění si můžete přečíst na webových stránkách školy. 

V oblasti vzdělávání již nyní realizujeme některé v koncepci nastíněné kroky: 

 

➢ žáci 2. stupně budou mít od letošního školního roku nový předmět ZDRAVÁ TŘÍDA – nepůjde jen  

o výchovu ke zdraví, bude zde i prostor pro třídní učitele k „popovídání si“ s jejich žáky (obdoba 

ranních kruhů z 1. stupně) 

➢ žákům 6. – 8. tříd přibude také povinný druhý cizí jazyk – a věřte, že uděláme vše proto, aby se děti 

jazyka nebály a byly v něm úspěšné (pokusíme se rozvinout i spolupráci se školami v Německu, 

Francii i Španělsku) 

➢ uvedené změny jsou součástí inovovaného školního vzdělávacího programu, který nyní „technicky“ 

upravujeme ke zveřejnění na webových stránkách školy (snad budou již i rodičům zřejmější výstupy – 

tedy, co přesně žáci mají umět, z čeho je budeme zkoušet, co mají dokázat) 

➢ žáci 2. stupně také budou mít novou žákovskou knížku – řazenou podle předmětů a navíc s možností 

zapisovat si do ní domácí úkoly 
 

 

V čem budeme pokračovat? 
 

 

Kroužky občanského sdružení Vlaštovka: 
 

Stejně jako v loňském roce bude i letos organizovat kroužky na naší škole Občanské sdružení Vlaštovka – 

centrum volného času. 

V prvním zářijovém týdnu (od 2. září) budou na webu www.zs-ns2.cz/krouzky a také na nástěnce ve vestibulu 

školy průběžně aktualizovány veškeré informace týkající se kroužků. Nejpozději 6. 9. zde tak naleznete 

kompletní nabídku všech kroužků, informace o způsobu, jak se na vybrané kroužky přihlásit, jak zaplatit 

kurzovné apod. Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 30. září. 

 

Již teď s jistotou víme, že budeme nabízet následující kroužky:  
 

aerobic, balet, dramatický kroužek – herectví, florbal, hra na flétnu, hra na kytaru, italština, jóga, jóga pro děti 

(MŠ), keramika, míčové hry, netradiční výtvarné techniky, papírové modelářství, pěvecký sbor, práce na PC, 

proutí, příprava na gymnázium - český jazyk, příprava na gymnázium – matematika, příprava na přijímací 

zkoušky (9. r.) – matematika, příprava na přijímací zkoušky (9. r.) – český jazyk, rock and roll a disko tance, 

http://www.zs-ns2.cz/krouzky
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společenské tance, sportovní gymnastika, šachový kroužek, španělština, taneční průprava, tvořivá dramatika, 

tvořivá dramatika (MŠ), výtvarné tvoření (MŠ) a výtvarný kroužek 

 

Pokud se nám podaří obstarat lektora, nabídneme také kroužek fotografování. 

 

Pokud byste měli zájem o kroužek, který není v seznamu, neváhejte a co nejdříve nás kontaktujte. Pokusíme 

se požadovaný kroužek zajistit a nabídnout. Stejně tak nás určitě kontaktujte, pokud budete mít jakékoli 

připomínky či návrhy (d.urbanek@zs-ns2.cz). 

 

Ing. David Urbánek , Občanské sdružení Vlaštovka – centrum volného času  

 

 

Sběr papíru a víček aneb „Daruj věci život – RECYKLUJ!“ 

 
Stejně jako v loňském školním roce, tak i letos bude možnost nosit do školy starý papír a víčka od pet lahví.  

Loni se vybralo více než 10 000 kilogramů starého papíru, za které se do tříd nakoupily různé odměny 

v podobě knih, sladkostí nebo didaktických her. I letos poputují peníze do tříd a na zvelebení školy. 

Překonáme loňský rok? ☺ 

Pet-víčka budeme sbírat na charitativní účely, které upřesníme v příštích školních novinách.  

 

Sběr je opět možno nosit každou středu od 7:30 do 7:50 hodin. Začínáme ve středu 18. září. 

 

M. Belzová, koordinátorka sběrových akcí 

 

Výjezdy do zahraničí: 

 

Obdobou zahraničních výjezdů do Británie a Rakouska bude i plánovaný zájezd do Francie. Navštívíme 

v jeho rámci nejen Paříž a zábavný park, ale také budoucí partnerskou školu. Vzhledem k prázdninám ve 

francouzské škole malinko posuneme termín zájezdu, rodiče přihlášených žáků již nyní zveme na schůzku 

v pondělí 23. září v 17.30, kde obdrží všechny informace, pokyny k platbě dostanou děti již v prvním 

zářijovém týdnu. 

Mgr. Lenka Šmejkalová, organizátorka zájezdu 

 

 

Comenius – partnerství škol: 

 

I v letošním školním roce budeme pokračovat v práci na mezinárodním projektu „Sharing and comparing 

cultures via media“ (Sdílení a porovnávání kultur přes média). Čeká nás například zamyšlení nad průběhem 

partnerství, natáčení tradiční české venkovní hry, tvorba společné kuchařky, porovnávání svátků partnerských 

zemí či návštěvy partnerských škol v Rumunsku, Itálii a Turecku. Pravidelné schůzky se budou konat 

každou středu od 14 do 15 hodin, případně dle dohody. Všichni žáci, kteří by se rádi zapojili do práce na 

projektu s možností účasti na zahraničních výjezdech hrazených grantovými prostředky, jsou srdečně zváni – 

děti budou informovány během prvního zářijového týdne v rámci třídnických prací a první setkání proběhne 

již ve středu 4. září v 1. patře v učebně AJ (na konci chodby). Kdo chcete vyjet, neváhejte! 

 

Barbora Čapková, koordinátorka projektu 

Jaké novinky nás letos čekají? 
 

Školní družina: 

 

➢ ranní družina – příchod hlavním vstupem školy do 7.20, děti budou ve školní knihovně (připravily 

jsme pro děti příjemné zázemí, aby pro ně byla rána veselejší a vstoupily do dne s radostí) 

mailto:d.urbanek@zs-ns2.cz
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➢ zaměříme se na aktivní činnosti (vycházky po okolí, hry na školním hřišti a na hřištích v blízkém 

okolí naší školy - kolektivní hry a různé soutěže, aby si Vaše děti u nás užily odpoledne aktivně  

a s potěšením) 

➢ děti budou mít možnost dle vlastního výběru a dané nabídky prožít odpoledne sportovně, hudebně, 

výtvarně nebo jinak tematicky (během měsíce se mohou v činnostech vystřídat) 

➢ dále připravujeme karnevaly, diskotéky, vystoupení a oslavy všech svátků 

➢ poslední změnou v ŠD jsou názvy jednotlivých oddělení - vzhledem k tomu, že máme v logu ZŠ 

symbol Vlaštovky, přiklonili jsme se k druhu ptactva – pěvcům: Vlaštovky, Sýkorky, Jiřičky, 

Skřivánci, Kosáci a Slavíci (o přiděleném oddělení pro Vaše dítko budete informováni po zapsání do 

ŠD) 

➢ platba za školné je 200,- Kč měsíčně (platí se pouze bezhotovostním převodem, lze ve dvou 

pololetních splátkách po 1.000,-  Kč), a to nejpozději do 20. 9. 2013 a do 20. 1. 2014 (školní družina 

nemůže přijmout žáky, jejichž rodiče neuhradili školné) 

 

Moc se těšíme na spolupráci nejen s dětmi, ale i s Vámi rodiči.  

 

 Kristýna Váchová, vedoucí vychovatelka ŠD 

Školní jídelna: 

 

Na základě většinového rozhodnutí rodičů bude automaticky strávníkům objednán oběd č. 1 ve výši kreditu 

žáka. 

Pokud vyzvedáváte oběd pro nemocné dítě, musíte mít k tomu vhodnou nádobu (jídlonosič, plastové 

nádoby). Do skleněných nádob nelze oběd vydat. 

 

 

Školní bufet, automaty: 

 

➢ nebyl obnoven pronájem bufetu firmě, škola bude provozovat bufet jako hostinskou činnost 

➢ bufet bude umístěn ve vstupní hale – zatím bude zařízen provizorně (přivítáme sponzorský dar na již 

objednané vybavení bufetu) 

➢ v měsíci září bude jeho fungování omezené, prosíme o trpělivost (připravujeme např. i systém 

objednávek svačin) 

➢ plánovaný sortiment:  vody ochucené i bez příchutě – RAJEC 

                                      houstičky s pomazánkami 

                                      zeleninové salátky, ovocné misky 

                                      cereální sušenky, drobné sladkosti 

-   uvítáme rady a nápady rodičů, co bychom mohli našim dětem v bufetu dobrého nabízet (pište na 

hana.tydlitatova@zs-ns2.cz)  

➢ otevírací doba:           7.40 –  7.55 

    8.45 –  8.55 

    9.30 –  9.55 

             10.45 – 10.55  

-   v případě návštěvy rodičů bude bufet fungovat i mimo otevírací dobu (pro rodiče bude v nabídce  

 i káva espresso, cappuccino nebo horká čokoláda) 

➢ na základě většinového názoru rodičů (v dotaznících) byly zrušeny automaty (s výjimkou automatu na 

mléko a mléčné výrobky) 

➢ bývalá místnost školního bufetu bude využita jako kabinet přírodovědných předmětů 

 

 

Těšíme se na Vaše nápady, které budete moci vepsat do ankety. 

 

Hana Tydlitátová, vedoucí školní jídelny 

 

 

mailto:hana.tydlitatova@zs-ns2.cz
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Projekt „Zkvalitnění a modernizace výuky znevýhodněných žáků a jejich inkluze do výukového programu 

základní školy v souvislosti s dalším vzdělávání pedagogů“: 

 

Podobně jako v letech 2010-12 získala i letos škola finance z Operačního programu Praha – Adaptabilita ve 

výši necelých 2.670.000,- Kč. Aktivity v projektu budou zahrnovat: 

 

➢ práci speciálního pedagoga a asistentů pedagogů, kteří přímo ve vyučovacím procesu budou pomáhat 

dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 

➢ pomoc dětem z etnických minorit, dětem azylantů a cizinců (odstranění jazykové bariéry a tím lepší 

začlenění do sociokulturně odlišného prostředí) 

➢ práci školního psychologa 

➢ kroužky náprav poruch učení a doučování 

➢ vzdělávání pedagogů 

➢ příprava výukových materiálů 

 

Projekt byl zahájen v červenci, začátkem měsíce září budou jednotlivé služby nabízeny rodičům. Další 

informace naleznete na našich webových stránkách (www.zs-ns2.cz). 

 
Tento projekt financuje Operační program Praha – Adaptabilita 

 

 

 

 
 

 

 
Evropský sociální fond 

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti 
 

Elena Malchárková 

Co se tedy bude dít v září?  
 

 

➢ třídnické práce v prvním zářijovém týdnu (rozdávání učebnic, pracovních sešitů, rozřazení do 

jazykových skupin, nabídka nepovinných předmětů, informace k adaptačnímu kurzu žáků 6. tříd,  

k zájezdům do Rakouska a Francie, volba zástupců do školního parlamentu, nabídka kroužků 

Vlaštovky, kurzů čínštiny, …) 

➢ zahájení činností projektu Comenius – 1. schůzka ve středu 4. září 

➢ výuka podle rozvrhu od pondělí 9. září  

➢ zahájení vlastních aktivit projektu OPPA (práce asistentů, kroužků náprav a doučování, …) 

➢ zahájení sběru papíru a plastových víček – od středy 18. září 

➢ informační schůzka k zájezdu do Francie – v pondělí 23. září od 16.30 

➢ společné třídní schůzky – v pondělí 23. září od 17.00 

➢ setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy – v pondělí 23. září od 18.30 

➢ příprava témat závěrečných prací pro žáky 9. ročníku 

http://www.zs-ns2.cz/
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Kam jakou platbu posílat? 

  
➢ všechny platby provádějte bezhotovostně 

 

➢ na jednání zástupců tříd z řad rodičů bylo jednomyslně dohodnuto, že také TŘÍDNÍ FONDY všech 

tříd budou vedeny na účtu školy (nebudou tedy spravovány rodiči) 

 

➢ PŘEDČÍSLÍ (např. 22 nebo 88) 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 identifikačním číslem 10855 

   

Školní jídelna 2853678349/0800 Stravné:                 22 2210855 

    

Škola 169164369/0800 

Družina:                33 3310855 

Školy v přírodě:    44 4410855 

Pomůcky:              55 5510855 

Zájezdy:                66 6610855 

Plavání:                 77 7710855 

Třídní fond:           88 8810855 

Čínština:                99 9910855 

 

Kdy budou jaké prázdniny? 
 
 

Podzimní:                                 od  29. 10. 2013      do  30. 10. 2013 

Vánoční:                                   od  21. 12. 2013 do    5.   1. 2014 

Pololetní:       31.   1. 2014        

Jarní:                                         od  24.   2. 2014      do    2.   3. 2014 

Velikonoční:                              od  17.   4. 2014       do  18.   4. 2014 

Hlavní: od  28.   6. 2014 do  31.   8. 2014 

 

 

 Bude nějaké „ředitelské volno“? 
 

Ano, počítáme s těmito dny:   

 

čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu - budou prováděny rozsáhlejší opravy po havárii vody v letních měsících  

a dále  

pátek 2. května a pátek 9. května 

 

 Přejeme všem úspěšný školní rok 2013/14 
 


