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Školní noviny – září 2019 
 

Vítejte v novém školním roce 2019/20 
  

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

 

začíná nový školní rok, do kterého přeji všem mnoho učebních úspěchů, dětem spoustu zážitků  

a kamarádů, rodičům klidné prožívání školního života jejich dětí a zaměstnancům radostnou  

a uspokojující práci pro školu. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 

 

ZŠ náměstí Svobody je 

Fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
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Noví zaměstnanci školy 

 

Nově posílí pedagogický sbor paní kolegyně Mgr. Nayeli Crespo (výuka španělštiny), Bc. Daniela 

Samešová (výuka přírodopisu a fyziky) a Mgr. Kristýna Matulová (výuka češtiny, dějepisu a občanské 

výchovy a zároveň třídní učitelka 6. A). 

 

Z původních pracovních pozic asistentek či vychovatelek přecházejí na pozice učitelek kolegyně Bc. Jitka 

Prouzová (výuka chemie, fyziky a matematiky a zároveň třídní učitelka  6. B) a Ing. Irena Šimková 

(výuka zeměpisu a tělesné výchovy).  

 

Novou školní speciální pedagožkou bude kolegyně Mgr. Lenka Mikešová.  

 

Na pozici vychovatelky přivítáme sl. Štěpánku Janovskou.  

 

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

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 

 

Návraty do loňského školního roku 
 

Předání domečků pro hmyz ve školce 
 

Ve středu 26. 6. 2019 žáci 6. ročníku navštívili MŠ Tychonovu aby dětem ve školce osobně předali 

domečky pro hmyz, které vyráběli v hodinách pracovních činností s paní učitelkou Lucii Levkaničovou. 

Domečky se umístí na zahradě školky a věříme, že v nich najde klid a domov co nejvíce užitečného 

hmyzu. Předání domečků se účastnilo pět žáků, kteří tuto školku před lety také navštěvovali, a paní 

učitelky si je ještě pamatovaly. Odměnou žákům byly společné hry a soutěže s dětmi, včetně malého 

občerstvení na zahradě školky. 

Ing. Lucia Levkaničová, učitelka pracovních činností 
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Turnaj miniházené „O pohár ředitelky školy“ 

V úterý 25. června 2019 za krásného slunečného počasí proběhl 

školní turnaj prvního stupně v miniházené. Na školním hřišti se 

utkaly třídní týmy ve třech kategoriích.  

Týmy 2. – 3. tříd již hrály velmi zkušeně. Byly vidět pěkné akce, 

góly a týmová spolupráce. Třídy 4. – 5. jsou již nejzkušenější a také 

zde padalo mnoho gólů. Našimi nováčky byli prvňáčci, kteří nám 

turnaj ukončili krásnou bojovností. Velké poděkování si zaslouží 

nejen všichni hráči, ale i diváci, kteří svými pokřiky fandili 

z plných plic. Stejnou pochvalu si zaslouží rozhodčí, žáci druhého 

stupně a samozřejmě učitelé, kteří týmy podporovali. Všem moc 

děkuji za krásně prožitý sportovní den.                           

Poháry byly rozdány a vše dopadlo takto: 

1. třídy – 1. místo se dělí mezi 1. A a 1. B, 2. místo 1. C 

2. – 3. třídy –  1. místo 3. B  4. – 5. třídy – 1. místo 5. B     

  2. místo 2. A    2. místo 5. A 

  3. místo 3. A    3. místo 5. C              

  4. místo 2. C    4. místo 4. B 

  5. místo 2. B    5. místo 4. C 

  6. místo 3. C    6. místo 4. A 

Mgr. Martina Charvátová, organizátorka akce 

Pomozte nám naplnit knihovničky a podpořte 

tak čtenářství Vašich dětí! 
Vážení rodiče, 

možná jste si všimli, že se již v minulém roce objevily na chodbách školy knihovničky, odkud si žáci 

mohou libovolně půjčovat knihy jak ke čtení o přestávkách, tak domů. 

Dostupnost atraktivních knih je jedním ze základních předpokladů k rozvoji čtenářské kultury u žáků. 

Většinu informací v našem životě získáváme právě prostřednictvím čtení, proto je jeho podpora klíčová. 

Nezáleží na tom, zda nás v budoucnosti čeká akademická dráha, nebo se budeme věnovat libovolné 

profesi, této dovednosti nám bude třeba vždy. 

Ráda bych Vás tedy jménem školy poprosila o pomoc. Pokud máte doma atraktivní knihy, kterým Vaše 

děti již odrostly, budeme moc rádi, když je škole darujete a dopřejete jim tak druhý život. Uvítáme i knihy 

pro dospělé a zdatnější čtenáře, které ocení především žáci druhého stupně. Knihy můžete donést do školy 

kdykoli. Za jakoukoli pomoc či podporu předem děkujeme. 

 

Mgr. Pavla Ubl, učitelka českého jazyka a literatury 
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Projekty naší školy 

I v letošním školním roce pokračujeme s těmito hlavními projekty:  

✓ Společně se učíme 2 – projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj 

pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu vzdělávacích i rozvojových aktivit, i podporu 

dětí ohrožených školním neúspěchem, a na spolupráci s rodiči dětí a žáků. 

 

✓ Společným vzděláváním ke společnému soužití 2 – hlavním cílem projektu je pokračovat ve 

zvyšování kvality vzdělávání všech dětí i žáků školy prostřednictvím inkluzivního vzdělávání a 

celkově vytvářením proinkluzivního a multikulturního prostředí. 

V rámci grantů Městské části Prahy 6 se jedná o tyto projekty: 

✓ Zeleň na Svobodě 2019 – aneb ZELENÉ UČEBNY VE ŠKOLE I ŠKOLCE vychází z našeho 

pojetí vzdělávání a výchovy dětí, kdy vedle znalostí z naukových předmětů podporujeme i 

předměty výchovného a praktického charakteru. Naší snahou je také přímá, praktická zkušenost 

dětí s manuálním reálným světem, a tedy kromě podpory práce v dílnách také pěstitelské 

dovednosti. 

 

✓ Otevřená škola 2019 – rozvoj aktivní otevřené spolupráce rodičů a přátel školy. Součástí projektu 

je program Centra aktivit pro rodiče, kdy si rodiče vyzkouší práci v centrech aktivit, která jsou 

součástí našeho školního vzdělávacího programu. Osobní zkušeností a vlastním prožitkem budou 

mít možnost plně pochopit podstatu vzdělávacího programu Začít spolu, podle kterého se učí 

jejich děti. 

Dalším programem je výtvarná dílna pro rodiče a jejich děti "Halloweenské tvoření s rodiči". 

Společné trávení volného času je velmi důležitou součástí zdravého vývoje dítěte. 

 

✓ Zážitkové učení pro seniory 2019 – projekt objasní prarodičům našich žáků principy vzdělávání v 

oblasti zážitkové pedagogiky zábavnou formou. Jednotlivé aktivity budou založeny na 

autentickém prožitku a vlastní zkušenosti. Budou moci tak lépe poznat, jak se v současné době 

vzdělávají jejich vnoučata.  

Společným setkáním náš projekt také umožní kontakt se společenským prostředím, se svými 

vrstevníky a zároveň přispěje ke zvyšování kvality jejich života. 

 

✓ Zážitkový kurz pro šesťáky 2019 – jedná se o dlouhodobý projekt, jehož efekty se projevují po 

celou dobu školní docházky žáků na druhém stupni, tj. čtyři roky. 

 

✓ Hudební výchova v anglickém jazyce – výuku realizujeme již pátým rokem v 6. a 7. ročníku, kdy 

již mají žáci dobře rozvinuté jak hudební, tak i jazykové dovednosti. 
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✓ Rodilí mluvčí na ZŠ – účelem projektu je podpora jazykové vybavenosti žáků ZŠ v anglickém i 

španělském jazyce prostřednictvím přímé konverzace s rodilými mluvčími a jejich následné 

uplatnění nejen v budoucím studiu, ale též v praxi a v budoucí profesi. 

V rámci grantů Magistrátu hlavního města Prahy budou zrealizovány tyto projekty: 

✓ Cizí jazyky hravě – projekt je zaměřen na zkvalitnění úrovně, podporu a rozvoj cizojazyčných 

dovedností žáků 1. a 2. stupně základních škol hlavního města Prahy v angličtině, němčině, 

francouzštině, ruštině a španělštině. Podpořena bude též schopnost týmové práce, dovednost 

pohotovosti a improvizace v cizím jazyce. 

 

✓ Čtení mě baví – projekt je zaměřen na zkvalitnění úrovně, podporu a rozvoj čtenářství a čtenářské 

gramotnosti. Prostředkem k tomuto cíli je pořádání literární soutěže „Čtení mě baví“ pro žáky 1. a 

2. stupně základních škol hlavního města Prahy. 

Nově se v letošním školním roce zapojila naše škola do projektu s Nadačním fondem O2 Chytrá škola: 

✓ Poznáváme nástrahy internetu – cílem tohoto projektu je zvýšení digitální gramotnosti našich 

učitelů, žáků i jejich rodičů. Žáci by se měli umět bezpečně pohybovat na internetu, vhodně 

reagovat na nepatřičnou elektronickou komunikaci, odhalit dezinformace a fake news. Žáci by se 

měli naučit samostatně vyhledávat informace a následně je ověřovat, měli by vědět, že ne všechny 

zdroje na internetu jsou vhodné a že uvádějí pravdivé a nezmanipulované informace. Učitelé by 

měli umět odhalit dezinformace a fake news, aby mohli vhodně reagovat na situace, když žáci 

falešné zprávy pokládají za pravdivé a dále je šíří.  Rodičům našich žáků bychom rádi umožnili 

účast na program věnujícímu se velmi aktuálním tématům, kterými dezinformace a fake news 

jsou.  

Zuzana Šimková, projektová manažerka 

 

 

Školní družina 2019/20 
 

Vážení a milí rodiče, milé děti,  

 

vítám Vás v novém školním roce a přeji Vám hodně zážitků a prožitků, kterých rozhodně nebude málo. 

Jako každý rok bude nabídka kroužků (od října 2019) velmi pestrá a čeká Vás spousta akcí ve školní 

družině – o nabídce se vždy dozvíte na našich webových stránkách, dveřích tříd či na nástěnce v hlavní 

hale školy. 

Něco málo k organizaci: 

V pondělí 2. 9. bude v provozu od 8.45 jedno sloučené oddělení a družina bude do 18.00, od úterý bude 

již družina v plném provozu od 6.30 do 18.00 v jednotlivých odděleních. 

Letos budeme mít 9 oddělení (1. – 3. třídy ve svých kmenových třídách, 4. třídy budou rozdělovány dle 

počtu a možností umístění). 

Další informace obdržíte v průběhu prvního školního týdne. Přeji Vám šťastné vkročení do nového 

školního roku. 

 

Kristýna Váchová, vedoucí vychovatelka ŠD 
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Svoboda – nadační fond přátel školy pomáhá zajistit financování: 

• školního psychologa, který pomáhá žákům i učitelům, 

• pedagogického dozoru v relaxační zóně školy, která je přístupná po vyučování všem žákům, kteří 

zde mohou trávit čas se svými spolužáky, 

• asistentů pedagogů (ve dvou mají učitelé na děti více času a mohou lépe naplnit cíle vzdělávacího 

programu Začít spolu) 

• rovných příležitostí mezi žáky (školní výukový zájezd do Anglie, školní obědy a jiná jednorázová 

překlenovací pomoc). 

Do jaké míry bude nadační fond školu podporovat v budoucnu záleží především na podpoře rodičů  

a přátel školy. Prosím, podpořte školu i Vy pravidelným nebo i jednorázovým příspěvkem na účet 

115-1753030217/0100 (do poznámky uveďte Vaše jméno a mailem zašlete Vaše kontaktní údaje nebo se 

přímo registrujte na https://nfsvoboda.cz). 

Školu můžete podpořit i jednorázovým nebo pravidelným zapojením do činnosti nadačního fondu, 

např. pomocí při pravidelných akcí fondu jako jsou výtvarné workshopy či bazary. 

Irena Kučerová, předsedkyně nadačního fondu 

e-mail: svoboda.nadacni.fond@gmail.com 

http//: www.nfsvoboda.cz 

 

 

 

Co chystáme na září 2019? 
 

➢ zážitkový kurz žáků 6. tříd 

 

➢ účast tříd na Festivalu vědy („Věda v profesích“) 

 

➢ plavecký kurz žáků 3. A a 3. C 

 

➢ společné třídní schůzky – v pondělí 9. září od 17.00 (6. třídy od 16.45 hod) 

 

➢ setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy – v pondělí 9. září od 18.00 

 

➢ zahájení sběru papíru a plastových víček – od čtvrtek 12. září (vždy od 7.30 do 7.50) 

 

➢ škola v přírodě 3. A a 3. C 

 

➢ pracovní studijní cesta učitelů do Finska (návštěva finské základní školy) 

 

 

https://nfsvoboda.cz/
https://nfsvoboda.cz/
mailto:svoboda.nadacni.fond@gmail.com
mailto:svoboda.nadacni.fond@gmail.com
http://www.nfsvoboda.cz/
http://www.nfsvoboda.cz/
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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 

50413 

       

Školní jídelna 2853678349/0800  Stravné:                          22 2250413 

         

Škola 169164369/0800 

 Družina:                   33 3350413 

 Školy v přírodě:         44 4450413 

 Pomůcky: 55 5550413 

 Zájezdy:                  66 6650413 

 Plavání:                   77 7750413 

 Třídní fond:              88 8850413 

 Sponzorské dary:      11 1150413 

 

 
 

Kdy budou jaké prázdniny? 
 

Podzimní:                                 od  29. 10. 2019 do 30. 10. 2019 

Vánoční:                                   od  23. 12. 2019 do   3.   1. 2020 

Pololetní:       31.   1. 2020  

Jarní:                                         od  24.   2. 2020 do 28.   2. 2020 

Velikonoční:                                      9.   4. 2020  

Hlavní: od    1.   7. 2020 do 31.   8. 2020 

 

Bude nějaké „ředitelské volno“? 
 

čtvrtek a pátek 31. 10. a 1. 11. 2019, pondělí a úterý 29. a 30. 6. 2020 

(ve všech těchto dnech bude fungovat školní družina) 

 

 

 

Přejeme všem úspěšný školní rok 2019/20 
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