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Školní noviny – červen 2014 
 

Úspěšní žáci Svobodky 
 
Stejně jako v uplynulých letech vyhlásila Městská část Prahy 6 úspěšné žáky ze všech svých 

škol. Toto ocenění spojené s drobnou odměnou je určeno dětem, které svou školu dobře 

reprezentují, a to nejen svými vědomostními, kulturními nebo sportovními výkony, ale také 

svým příkladným chováním či pomocí spolužákům. 

 

V letošním roce získali za naši školu toto ocenění Rozálie Skoblíková, žákyně II. A za 

úspěšnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích různého zaměření, Rostislav 

Borovkov, žák IV. A za vynikající výsledky v matematické soutěži Klokan i za reprezentaci 

školy ve sportovních soutěžích Poháru Prahy 6 a Yejune Lee, žák VIII. A za reprezentaci 

školy v anglické divadelní soutěži i za aktivní účast v dalších soutěžích. 

 

U všech dětí oceňujeme také jejich přátelské jednání a uctivé vystupování. Ředitelka školy 

jim blahopřeje k jejich ocenění a děkuje za vzorné vedení dětí jak jejich rodičům, tak  

i pedagogům školy. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Sluníčko, příroda a adrenalin, to byla škola v přírodě na Benecku 
 
            Krásy Krkonoš se vydaly užívat čtyři třídy druhého stupně. Na školu v přírodě odjedlo 

71 žáků z 6. A, 6. B, 7. B a 8. A. Celý pobyt jsme si mohli užívat nádherného slunečného 

počasí, které během dvou dnů z některých jedinců nadělalo poměrně slušné rudochy. V rámci 

školy v přírodě proběhl i preventivní a vzdělávací program společnosti Elio, o. s., při kterém 

během dne a půl žáci řešili třeba problematiku partnerských vztahů. Tato společnost také 

finančně přispívala na pobyt.  

 Během sedmi dní si všichni mohli užít spoustu her a doprovodného programu. 

Absolvovali jsme výlet do Špindlerova Mlýna, kde jsme prožili adrenalinové zážitky 

v lanovém centru a na bobové dráze. Navštívili jsme i muzeum Krkonoš v nedalekém 

Vrchlabí. Další adrenalinový příděl jsme dostali na obřích tříkolkách i na tubingu v umělém 

korytu. Projet se všichni mohli nejen na nafukovacím kruhu, ale také na hřbetu huculských 

koní a prozkoumat celý kraj se dalo z rozhledny na vrcholu Žalý.  

Věříme, že se každému na škole v přírodě líbilo a bude dlouho na co vzpomínat. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projektu AMOS TOUR 

 

           AMOS TOUR je sportovně-dovednostní a socializační projekt – soutěž  

o nejvšestrannější školu ve sportovních a dovednostních disciplínách. AMOS TOUR se liší od 

ostatních soutěží v tom, že zapojuje do dění všechny děti všech tříd ve všech přihlášených 

školách. AMOS TOUR není soutěží, která individualizuje výkon, ale je soutěží tříd, kde 

opravdu platí „jeden za všechny, všichni za jednoho“. 

 První školní fáze proběhla v hodinách tělesné výchovy během běžného vyučování. 

Děti plnily šest disciplín - krátký člunkový běh, skok snožmo z místa, lehsedy, postřehovou  

a koordinační disciplínu, hod medicinbalem nebo opakované přeskoky přes překážku. 

Výstupem pro každého žáka bude sportovní karta, kde žák uvidí, jak je na tom mezi 

vrstevníky. Také celá třída je hodnocena. Šest žáků z nejlepší třídy z každého dvojročníku 

školy (3. + 4., 5. + 6. a 7. + 8. roč.) postupuje v týmu školy do II. fáze projektu. 

 

Mgr. Matěj Měchura, učitel tělesné výchovy 
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Mistrovství republiky ve školní házené 
  

             Již je to rok, co naše škola získala nejvyšší trofej a zlaté medaile na házenkářském 

turnaji, který nese název Novinářský kalamář. Tento turnaj s více než čtyřicetiletou historií je 

mistrovstvím republiky základních škol a víceletých gymnázií.  

             I v letošním roce si naše škola vedla v házenkářských kláních výborně. Nejen žáčci na 

prvním stupni skvěle reprezentovali. Naši nejstarší žáci suverénně ovládli Prahu a po úspěšné 

kvalifikaci v rámci Poháru Prahy 6 kralovali i kluci ze šestých a sedmých tříd. I v této 

kategorii jsme s přehledem zvítězili v celopražském turnaji. Možnost zúčastnit se 

celorepublikového finále, které se konalo ve Velké Bystřici, jsme samozřejmě neodmítli.                     

             Tento turnaj se odehrál ve dnech 21. – 23. 5. 2014. Mistrovský titul se nám obhájit 

nepodařilo, přesto nás může těšit, že patříme mezi osm nejlepších házenkářských škol 

v republice, což je skutečně výborný výsledek. 
 

 
 

Horní řada zleva: trenér Ladislav Charvát, Štěpán Brabec, Tomáš Doležal, Marek Hanžl, 

Vojtěch Krystlík, trenér Matěj Měchura, dolní řada zleva:  Filip Jirsa, Aleš Javorský, Timotej 

Adamec, Jonáš Patzel, Vašek Heřt, Vojtěch Měřínský a leží Jakub Roháč 

 

 

Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

    

               Žáci naší školy jsou každoročně úspěšní při konání přijímacích zkoušek a daří se jim 

umístit se na zvolené školy díky svým školním výsledkům a kvalitní přípravě.  

             Zájemci o studium na víceletých gymnáziích v měsíci dubnu konali přijímací 

zkoušky. Jedná se o žáky z pátých a sedmých tříd. V příštím školním roce na osmiletá 

gymnázia nastoupí celkem sedm žáků, na šestiletá gymnázia budou odcházet dva žáci. 

               Z devátého ročníku budou celkem tři žáci studovat na čtyřletých gymnáziích, čtyři 

žáci na ekonomickém lyceu, tři žáci budou studovat ekonomii, jeden žák ekonomickou školu 

se sportovním zaměřením, jeden žák se zaměří na studium informačních technologií, pět žáků 

bude navštěvovat střední odbornou školu pro administrativu EU, dva žáci hotelovou školu, tři 

žáci odcházejí na střední školu dopravní, jeden žák si vybral školu s pedagogickým 

zaměřením a jeden žák střední odborné učiliště.  

             Všem přejeme hodně úspěchů ve studiu. 

Mgr. Elena Malchárková, výchovná poradkyně 
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Informace o realizaci projektu OPPA 

 

 

Tento projekt financuje 

Operační program Praha – Adaptabilita 
 
 
 
 
 

 
Evropský sociální fond 

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti 
 

Naší ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2 se podařilo získat finanční podporu 

z operačního programu Praha – Adaptabilita ve výši 2 668 649 korun. 

 
Realizace projektu CZ.2.17/3.1.00/36026 s názvem Zkvalitnění a modernizace výuky 

znevýhodněných žáků a jejich inkluze do výukového programu základní školy 

v souvislosti s dalším vzdělávání pedagogů  

byla zahájena v červenci 2013 a potrvá 20 měsíců.  

 

Ve školním roce 2013/2014 se nám podařilo úspěšně realizovat:  

• Program náprav specifických poruch učení pro integrované a zohledněné žáky 

• Program asistenti pedagoga a speciální pedagog na podporu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

• Program doučování, pro mladší žáky se jedná o všeobecné doučování, pro starší žáky 

o doučování z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky 

• Program dalšího vzdělávání pedagogů s cílem dalšího zvyšování vědomostí  

a dovedností pedagogů, které aplikují při práci se žáky 

• Program školní psycholog pro podporu žáků prostřednictvím krizové intervence, 

primární i sekundární práce se žáky 

 

V rámci realizace projektu připravujeme 3 nové publikace. Jedná se o materiál pro práci 

s žáky - cizinci, žáky se specifickými poruchami učení a pro žáky s logopedickými obtížemi. 

 

Mgr. Elena Malchárková, koordinátorka projektu 

 

Školní družina už se pomalu chystá na prázdniny 

 

 
                Konec školního roku se blíží a v červnu si již dětmi začneme užívat hezkého počasí 

a okolní přírody. Na červen jsme naplánovali návštěvu Botanické zahrady (Na Slupi), 

celoodpolední výlet do Stromovky, vystoupení divadelního souboru, s kterým v rámci 

Kabaretu uspořádáme veselé rozloučení se školním rokem a jako družinový výlet bychom 

rádi podnikli prohlídku Vyšehradu a jeho okolí. 

               Závěrem bych chtěla za celý kolektiv vychovatelek popřát všem našim dětem  

a jejich rodičům krásné a pohodové prožití prázdnin a v září se budeme opět těšit na 

shledanou a na nově příchozí prvňáčky. 

  

Kristýna Váchová, DiS., vedoucí vychovatelka 
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I nám všem ve školce se blíží konec školního roku. 

Všichni se těšíme na prázdniny k babičkám, na tábory, k moři … 
 

Co se ve školce během roku změnilo a stalo?  

            U Myšek máme od loňského léta nové toalety, máme nový kotel na vytápění školky a 

ohřev teplé vody (ještě zbývá vyměnit termostatické hlavice a ovládací panel). Ve školní 

kuchyni máme nový sporák a myčku nádobí. Vzhledem ke zvýšeným výdajům na 

rekonstrukce bude částka za školné v mateřské škole činit od září 2014 … 

           K Myškám přišly dvě nové paní učitelky Anežka a Klárka a paní asistentka Káťa – 

jsou prima a všichni je máme rádi. 

            Předškoláci se byli před zápisem podívat ve škole, aby věděli, jak to tam chodí a že se 

není čeho bát. Žáci ze základní školy zase přišli nám do školky zahrát muzikál – moc se nám 

líbil. 

            Celý rok jsme poznávali naše hlavní město – Prahu. Povídali jsme si o ní, četli jsme 

pověsti, kreslili jsme ji, chodili jsme se dívat – je prostě krásná a naše. 

            Učili jsme se o přírodě. Poznávali jsme nové rostlinky, zvířátka a v květnu jsme se 

také za zvířátky vypravili do Zooparku v obci jménem Zájezd. Zoopark je sice malý, ale 

velmi zajímavý. Nejvíc se nám všem asi líbili karakalové, velbloud a malé kozičky, které 

jsme si směli hladit. Také jsme krmili surikaty.  

            Do školky za námi přijel pan Roman s workshopem „Veselá včelka“ a povídal nám 

zajímavé věci o včele medonosné. Dozvěděli jsme se, jak a kde včelky žijí, co dělají, čím jsou 

užitečné a jak vyrábějí vosk. Jaké mají funkce v úle, co to je česno, dýmák, medomet a jaký je 

rozdíl mezi vosou, sršněm a včelkou. Vyrobili jsme si včeličku Toničku, svíčku z pravého 

včelího vosku a kytičku z MEDulíny, která se dá jíst – ta je vám dobrá. 

            Osmkrát za námi do školky přijelo divadélko a v květnu se nám podařilo zapojit se do 

projektu „Celé Česko čte dětem“ a budeme pokračovat i v příštím školním roce.  

           Také jsme se přihlásili do „Recyklohraní“. Učíme se poznávat materiály, správně 

třídit do správných kontejnerů a v příštím roce budeme v rámci projektu plnit různé úkoly. 

             Ještě nás čeká rozloučení se školáky. Ti budou na zahradě opékat buřtíky, půjdou na 

večerní procházku Prahou a jednu noc budou ve školce i spát – to smí opravdu jenom ty děti, 

které jdou příští rok do školy. My ostatní se s nimi rozloučíme druhý den. Už pro ně máme 

připravené „vzkazníky“, kde jsme každému školáčkovi napsali, co mu přejeme, jaký byl, proč 

jsme si spolu rádi hráli a tak… 

             Ještě než se všichni rozběhneme na prázdniny, doděláme si poslední číslo školkového 

občasníku „LIŠÁK“. Kdo to umí, ten něco napíše – třeba jaké nám paní kuchařka vařila 

dobroty, jiný nakreslí obrázek, prostě každý z nás něčím přispěje. 

 

Tak AHÓJ - děti z MŠ Tychonova přejí všem krásné prázdniny! 

  

 

Školská rada 
  

 

Dne 29. května se sešla školská rada s cílem odsouhlasení nového jednacího řádu a vyjádření 

stanoviska k Petici za rozšíření půdních prostor v ZŠ nám. Svobody 2. Zároveň si členové 

školské rady vyslechli obsáhlou zprávu ředitelky škol o plánovaných změnách  

a připravovaných aktivitách pro školní rok 2014/15. 

  

S podrobným zápisem z jednání se můžete seznámit na vývěsce ve vstupní hale školy a také 

na webových stránkách školy. 
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Malá ochutnávka z příštího školního roku 

 
➢ začneme vyučovat hudební výchovu v 6. a 7. ročníku částečně v angličtině 

➢ podpoříme výuku technických předmětů spoluprací s Českým vysokým učením 

technickým (děti 1. stupně budou mít malou ochutnávku již v červnu) a při výuce fyziky 

v 6. a 7. ročníku spoluprací s Matematicko-fyzikální fakultou 

➢ pokusíme se dále rozvinout mezinárodní spolupráci; jako první nás čeká návštěva žáků 

z partnerské francouzské školy již na podzim 

 

Všem dětem, jejich rodičům i zaměstnancům školy přejeme hezké 

prázdniny! Školní rok 2014/15 začíná v pondělí 1. 9. 2014 v 8.00. 

 


