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Školní noviny – červen 2021-(3) 
 

 

Úspěšná žákyně 2021 
 

 

Pochvala ředitelky školy 2021 

 

Ema Rozálie Sýkorová 

 

 

Každoročně uděluje Městská část Praha 6 

tituly úspěšných žáků dětem ze svých 

základních škol Prahy 6. Za naši školu 

ocenění získala Ema Rozálie Sýkorová, 

žákyně 9. A za zodpovědný přístup ke 

školním aktivitám, pomoc druhým, za práci 

ve školním žákovském parlamentu a za 

reprezentaci školy v soutěžích. 

 

Ředitelka školy na návrh pedagogické rady 

učitelů udělila pochvalu ředitelky školy 

žákovi Václavu Čivernému, žákovi 9. B za 

kreativní přístup ke školním aktivitám a za 

práci ve školním žákovském parlamentu. 

Gratulujeme oběma našim žákům, přejeme jim mnoho úspěchů v jejich 

dalším studiu a děkujeme jejich rodičům za vzornou výchovu dětí. 
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Výherci pěvecké a instrumentální soutěže 2021 
 

V době distanční výuky jsme uspořádali pro děti pěveckou a instrumentální soutěž. Zde vám 

předkládáme výherce školních kol v jednotlivých ročnících: 
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Sportovní aktivity v závěru školního roku 

Na závěr školního roku se již tradičně uskutečnily sportovní soutěže.  

Sportovní den 2. stupeň 
28. 6.2021 proběhl na našem školním hřišti Sportovní den pro žáky 2. stupně. Síly si poměřili 
v házené, přehazované a fotbale. Bojovnost týmů byla výborná a všichni si užili krásné 
slunečné sportovní dopoledne. 
Turnaj "O pohár ředitelky školy" v miniházené 
29.6.2021 proběhl na školním hřišti turnaj v miniházené pro žáky 1. stupně. Hrálo se ve dvou 
kategoriích - 1. - 3. třída a 4. - 5. třída. Na závěr jsme ještě viděli hráče a hráčky z 1. ročníků. 
Vše proběhlo výborně, ceny byly rozdány a my si užili super dopoledne. 

 

 

 

 

Rozloučení s žáky 9. ročníku 
 

Tradiční slavnosti školy na konci školního roku letos bohužel musely pozměnit svou podobu. 

Z epidemiologických důvodů nebylo možno uspořádat školní akademii, letošní deváťáci však 

o své slavnostní předávání vysvědčení nepřišli. Pedagogové se s nimi rozloučili na školním 

dvoře a všichni jim přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu, přejeme jim také pevné zdraví  

a aby se jim splnila všechna jejich přání. 
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Výsledky dotazníku k začátku vyučování 
 

 

Na základě návrhu některých rodičů a po projednání s rodiči – zástupci tříd jsme uspořádali 

dotazník k možné změně začátku vyučování (posun z 8.00 na 8.30). Zde přinášíme výsledky: 

 

 

Dotazník vyplnilo 181    rodičů. 

 

Z nich 152 (84%)   hlasovalo pro 

zachování začátku vyučování 

v 8.00. 

 

29 rodičů (16%) se vyslovilo pro 

posun začátku vyučování na 8.30.   
 

Vyučování bude nadále začínat v 8.00. Děkujeme všem hlasujícím rodičům za účast 

v dotazníkovém šetření. 

 

 

Půdní vestavba 
 

V pondělí 21. června se uskutečnila informativní schůzka k půdní vestavbě. Byly podány 

informace o průběhu stavby. Po celou dobu budou rodiče informováni o postupu prací, které 

jsou naplánovány až do srpna 2022. Vizualizaci půdní vestavby budete moci sledovat i na 

nástěnce ve vstupní hale školy. 

 

Hurá na prázdniny 
 

Ve čtvrtek 1. července začínají dětem letní prázdniny. Přejeme jim krásné počasí, hodně zážitků 

s kamarády i společného času s rodiči. A těšíme se s vámi se všemi na shledání ve zdraví na 

začátku nového školního roku 2021/22, který začíná ve středu 1. září 2021 v 8.00. 


