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Školní noviny – září 2017 
 

Vítáme vás v novém školním roce 2017/18 
  

Milé děti, žáci a žákyně, vážení rodiče a milí zaměstnanci,  

 

v novém školním roce přeji nám všem, aby naše škola byla nejen místem poznávání a vzdělávání, ale také 

místem příjemných a milých setkávání, radosti a spolupráce. Přispějme k tomu, prosím, každý svým 

dílem. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 

 

Rozšířená škola s novou střechou 

 
Velmi rádi vám sdělujeme, že se podařilo nejen zdárně ukončit rekonstrukci střechy a půdních prostor, ale 

škola rozšířila své prostory i o dvě nové učebny v 1. patře. 

 

 

 

Rekonstrukce střechy byla již 

plánovaně prováděna s výhledem 

na využití půdních prostor – tedy 

s přípravou na budoucí umístění 

oken v uvažovaných třídách. 

 

Na snímku můžete vidět, jaké 

prostory se k využití přímo 

nabízejí …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nově získané prostory 2 

učeben byly připraveny jak 

pro nově otevíranou 1. třídu, 

tak pro jazykovou učebnu. 
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Novinky v tomto školním roce 
 

 rozšíření počtu tříd – ve všech ročnících 1. stupně již budeme mít po třech třídách, letos nastoupí 

78 prvňáčků  

 

 do školního vzdělávacího programu 1. stupně bylo začleněno dalších 20 „povinných“ hodin 

plavání; kurzy plavání absolvují u nás druháčci a třeťáčci 

 

 na 2. stupni začleníme do výuky pracovních činností kromě pěstitelských prací, dílen a výchovy 

k volbě povolání nově také práci s digitálními technologiemi, a to pro žáky 8. a 9. ročníku 

 

 děti z 1. až 3. ročníků (9 tříd) budou mít svá samostatná oddělení školní družiny; oddělení budou 

„sídlit“ přímo v příslušných třídách a děti budou mít i na odpoledne stále svou šatní skříňku – 

odpadne tak náročné „stěhování“ tašek, oblečení a bot; oddělení budou umístěna jak v přízemí, tak 

i v 1. patře; pouze čtvrťáci (kterých již v družině bývá pomálu), budou připojeni do „nižších“ 

oddělení 

 

 bude rozšířena (také díky finanční pomoci Nadačního fondu Svoboda i podpory společného 

vzdělávání ze strany státu) péče školních psycholožek a školních speciálních pedagožek; více 

informací obdržíte v průběhu třídních schůzek 11. září 

 

 škola se zapojila do Operačního programu potravinové a materiální pomoci: při splnění 

stanovených podmínek mohou rodiče dětí získat finanční podporu na obědy dětí; nadále 

spolupracujeme i s organizací WOMEN FOR WOMEN a soukromými dárci z Úřadu MČ Prahy 6 

 

Noví zaměstnanci školy 

 

Nově posílí pedagogický sbor p. kolegyně Mgr. Kateřina Průšová (nově otevíraná třída 1. stupně), Mgr. 

Anna Sobotková (třída 3. B), Mgr. Gabriela Hanzlová (TU 7. B, učit. D a Ov) a netřídní učitelé Bc. Pavla 

Danielková (učit. Čj a Ov), Ing. Ivan David (učit. Fy a Ch), Mgr. Soňa Háječková (učit. Aj a Tv) a Mgr. 

Miroslava Pešková (učit. M). 

Paní kolegyně Mgr. Dana Rálišová (TU 3. A) a Mgr. Šárka Veselá (TU 6. A) přecházejí z pozic školních 

asistentek na pozici učitelek 1. st., resp. učitelky Čj a Aj. 

 

Kolegyním sl. Jarmile Dojčarové, Mgr. Kateřině Polákové, Mgr. Markétě Škramlíkové, Mgr. Andree 

Wendlíkové a kolegovi Ing. Michalu Němečkovi děkujeme za jejich práci pro školu a přejeme jim mnoho 

pracovních úspěchů na nových působištích. 

 

Kolegyně Bc. Klára Vernerová a Bc. Barbora Čapková požádaly o možnost „přerušení“ pracovního 

působení ve škole ze studijních důvodů (dokončení vysokoškolského studia stáží na zahraniční vysoké 

škole, resp. umožnění dokončit vysokoškolské studium bez pracovního zatížení). S oběma kolegyněmi 

jsme předběžně dohodnuti na další spolupráci v následujícím školním roce. 

 

Pedagogický sbor dále rozšíří kolegyně Kateřina Měřínská (vychovatelka pro nově otevírané oddělení 

školní družiny) a p. Mgr. Zdeňka Jirků a sl. Markéta Fajtová na pozicích asistentek pedagoga (rozšíření 

počtu asistentek díky doporučeným podpůrným opatřením). Na pozici školních asistentek v rámci 

projektu „Společným vzděláváním ke společnému soužití“ rozšíří naše řady ještě sl. kol. Kateřina 

Fraňková. 

 

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

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Moje zkušenost v Prague British School 
 
 

        Od dubna do června loňského školního roku jsem díky stipendijnímu programu chodil na Prague 

British School (PBS). Bylo to sice náročné, protože jsem tam měl všechny předměty jen v angličtině  

a zároveň jsem ještě musel dohánět učivo čtvrté třídy na naší škole, ale moc se mi tam líbilo.  

 

Vyučování na PBS začíná v 8.30 a končí každý den 

v 15.00. Celá škola je tam rozdělena do 4 teamů (houses), 

každý house má své tričko a jmenuje se po jednom ze 

známých českých skladatelů. Já jsem byl v house Dvořák 

a měl jsem červené triko.   

V každém house jsou děti z různých ročníků. V pondělí 

ráno a v pátek odpoledne se celá škola schází na  

assembly. Během týdne získává každý žák body (house 

points) pro svůj house, které se v pátek vyhodnocují. 

Houses spolu soutěží o pohár školy. 

 

 

 

Učení jen v angličtině bylo občas těžké a ne 

vždy jsem všemu dobře rozuměl, ale dělal 

jsem všechny projekty, psal testy, četl 

knížky, chodil na kroužky a také jsem byl na 

škole v přírodě. I když jsem byl čtvrťák, na 

PBS jsem chodil už do 5. třídy, protože 

v Británii chodí děti do školy už od pěti let. 

Našel jsem si tam spoustu kamarádů  

a myslím, že moje angličtina se hodně 

zlepšila a budu se snažit pořád ji dál 

zlepšovat. 

Alex Černička 

 

Školní družina se těší na děti 
 

Milí rodiče, milé děti, srdečně Vás vítáme v novém školním roce.  

 

          V tomto roce budeme pracovat již v devíti odděleních a tím pádem budeme využívat kmenové třídy  

i v prvním patře. Oddělení budou jednotlivá po třídách, pouze třetí třídy budou doplněny spolužáky ze 

čtvrtých tříd. Chtěli bychom požádat všechny rodiče, prarodiče, …., aby při vyzvedávání dětí ze ŠD 

dodržovali zásady bezpečnosti v prostorách školy a děti nepoužívaly (zejména menší sourozenci našich 

žáků) různá odrážedla, koloběžky, skateboardy apod. Vyzvedávání dětí z 1. patra budou monitorovat  

p. hospodářky nebo p. recepční. 

          Na základě provedené platby školného obdrží děti od p. vychovatelky zápisní lístek do ŠD, 

prosíme, abyste pečlivě vyplnili zvl. informace o osobách, které mohou děti vyzvedávat a informace  

o časech odchodů. Pokud budete potřebovat jakoukoliv radu, naše vychovatelky Vám rády poradí 

(zejména prvňáčkovým rodičům).  

          Na nástěnce školní družiny na hale v přízemí vám budeme poskytovat informace o nabízených 

kroužcích různých organizací, nadále spolupracujeme i se spolkem Vlaštovka. 

           Čeká nás spousta zážitků, aktivit, her a všeho, na co si děti jen mohou vzpomenout, takže se na 

Vás moc těšíme. 

                                                                    Kristýna Váchová, vedoucí vychovatelka školní družiny 

 



 4 

Co chystáme na září 2017? 
 

 zážitkový kurz žáků 6. tříd 

 

 plavecký kurz žáků 3. A a 3. C 

 

 společné třídní schůzky – v pondělí 11. září od 17.00 (6. třídy od 16.45 hod) 

 

 setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy – v pondělí 11. září od 17.00 

 

 zahájení sběru papíru a plastových víček – od středy 13. září (vždy od 7.30 do 7.50) 

 

Kam jakou platbu posílat? 
 

 všechny platby bezhotovostně, třídní fondy včetně příspěvku na pomůcky jsou vedeny na účtu 

školy 

 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 

Zájezdy:                               66 6610855 

Třídní fond, pomůcky:         88 8810855 

Sponzorské dary:                  11 1110855 

 

Kdy budou jaké prázdniny? 
 

Podzimní:                                 od  26. 10. 2017 do 27. 10. 2017 

Vánoční:                                   od  23. 12. 2017 do   2.   1. 2018 

Pololetní:         2.   2. 2018  

Jarní:                                         od  12.   2. 2018 do 18.   2. 2018 

Velikonoční:                              od  29.   3. 2018 do 30.   3. 2018 

Hlavní: od  30.   6. 2018 do 31.   8. 2018 

 

Bude nějaké „ředitelské volno“? 
 

pátek 29. září 2017, pondělí 30. dubna 2018 a pondělí 7. května 2018 

 

Přejeme všem úspěšný školní rok 2017/18 


