
 1 

 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 

 

 

Školní noviny – říjen 2012 

 

 

Školní rok 2012/13 začal … 

 

… a s ním i běžné školní radosti i starosti. Žáci již obdrželi první známky, pochvaly  

i poznámky, prvňáčci poznávají všechna zákoutí školy, děti v mateřské škole si užily soutěží na „Zahradní 

slavnosti“. Paní učitelky a páni učitelé se sešli s rodiči na letošních prvních třídních schůzkách, zúčastnili 

jsme se první sportovní soutěže v minifotbale, některé třídy navštívily „Chemický jarmark“. Členové 

žákovského parlamentu uzavřeli s vedením školy smlouvu o své „funkci“ a začali pracovat na projektu 

Comenius (viz dále). Ve čtvrtek 27. září jsme si vyzkoušeli evakuaci školy, po které následovalo seznámení 

s fungováním Integrovaného záchranného systému – děti viděly práci psovodů, policistů a hasičů, osvěžily 

si své znalosti z dopravní výchovy a získaly základní informace o civilní ochraně. V neděli 30. září vyrazila 

na poznávací zájezd do Vídně skupina 8 žáků z 5. až 7. tříd.  

 

Školní rok začal … 

Školní jídelna základní školy 
 

Nejdiskutovanějším tématem se na počátku roku stal provoz školní jídelny. Je nám velmi líto, že nový 

objednávací systém nefunguje tak, jak jsme očekávali a omlouváme se všem rodičům i žákům, kterým ne 

jejich vlastní vinou zkomplikoval život.  

 

Nejproblematičtější se dle Vašich reakcí jeví pozdní zveřejňování jídelníčku na další období a to, že při 

dostatku peněz na účtu není automaticky objednáváno menu 1. První problém řešíme s vedlejší školou, která 

pro nás vaří, ten druhý s firmou, která nám objednávkový systém dodala. 

 

Současná základní pravidla: 

 

✓ je potřeba si objednávat (vybírat) všechny obědy (žádný oběd není objednán automaticky) 

 

✓ jakékoli změny konkrétního oběda (objednání, odhlášení, změnu výběru menu) je potřeba provést 

nejpozději předcházející pracovní den do 13.30 (k dispozici dětem jsou každé ráno počítače 

v knihovně, celý den počítače ve třídách) 

 

✓ oběd se objednává jednoduchým kliknutím na vybrané menu; kliknutím na „odhlásit“ lze objednávku 

zrušit; neopomeňte si v horní části jídelníčku „posunovat“ (šipkami >>) rozpis obědů na jednotlivé 

týdny 

 

Nově: 

 

✓ na základě vašich žádostí prodlužujeme dobu, kdy je možné si vyzvedávat oběd pro akutně nemocné 

dítě (v první den nemoci), a to od 11.45 do 12.35 
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✓ oběd je možné si vyzvedávat do nádob určených pro potraviny, nemusí to být výhradně 

„jídlonosiče“, podmínkou je pouze jejich hygienická nezávadnost (čistota) 

 

✓ plánujeme odchody žáků ve školní družině na obědy tak, aby děti zbytečně dlouho nečekaly ve 

frontách v samotné jídelně 

 

✓ v rámci projektu „Ovoce do škol“ dostávají žáci k některým obědům ovoce (v tomto týdnu by to 

měly být blumy) 

 

Projednáváme: 

 

✓ možnosti zakoupení objednávkového terminálu, který by byl umístěn v hale školy 

 

✓ zveřejňování jídelníčku na delší období 

 

Jakmile budeme vědět více (předpokládáme v tomto týdnu), budeme Vás informovat na webových stránkách 

školy a zástupce rodičů z jednotlivých tříd na schůzce 8. října (viz dále). Opětovně děkujeme všem rodičům 

za trpělivost, pracovníci školy budou dělat maximum proto, aby se provoz školní jídelny dostal do 

správných kolejí. 

 

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 

Jaroslava Krutinová, vedoucí školní jídelny – výdejny 

 

 

 

Projekt „Otevřená škola“ 
 

 

V rámci grantu „Otevřený svět II. 2012 – Aktivity pro rodiče a přátele školy“, vyhlášeného Městskou částí 

Praha 6, získala naše škola finanční příspěvek na realizaci společného projektu školy a školní komunity. 

Projekt nese název Otevřená škola – rozvoj aktivní otevřené spolupráce rodičů a přátel školy. V rámci 

projektu bude koncem měsíce října realizována výtvarná dílna pro rodiče a děti (Halloweenské tvoření  

s rodiči), rodiče si spolu s dětmi pod vedením odborného lektora vyrobí „halloweenskou dýni“. Výrobky 

budou vystaveny, přispějí tak ke zlepšení interiéru vnitřních prostor školy.  

 

Dalším programem v rámci tohoto projektu budou Centra aktivit pro rodiče (Začít spolu), kdy si rodiče  

a další zájemci vyzkouší prostřednictvím osobního prožitku práci žáků v centrech aktivit podle pravidel 

platících pro žáky 1. stupně naší školy. Tento program se uskuteční během měsíce listopadu.  

 

O přesných termínech budete včas informováni prostřednictvím webových stránek naší školy (Měsíční plán) 

a prostřednictvím informačního panelu umístěného v hale školy. 

 

 

Mgr. Dana Švarcová, koordinátorka projektu 
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Projekt Comenius – Partnerství škol 
 

 

Jak jsme Vás již informovali v minulých školních novinách, naše škola získala grant 20 000 eur, aby se 

zapojila do mezinárodního projektu Comenius, jehož cílem je poznávání kultur jiných evropských zemí. 

Našimi partnery jsou základní školy v Polsku, Turecku, Itálii, Rumunsku, Německu a Španělsku. Náš 

projekt jsme nazvali SHARING AND COMPARING CULTURES VIA MEDIA. Našim cílem je 

porovnávání našich kultur přes media jako jsou časopisy, knihy, filmy, reklamy a další. Žáci si uvědomí 

společné rysy a rozdíly mezi národy, což přispěje k lepšímu porozumění a toleranci. Žáci si také uvědomí 

důležitost jazykového vzdělávání, neboť komunikace bude probíhat v anglickém jazyce. 

 

Jedná se o celoškolní projekt na dva roky, jehož součástí jsou i výjezdy do partnerských škol. Již na konci 

října vycestuje skupina 6 žáků a 2 učitelů do partnerské školy v Polsku do města Wolczyn. Úkolem naší 

delegace bude představit naši školu, město i Českou republiku, ukázat časopisy a noviny, které čtou děti 

v ČR a seznámit ostatní s našimi nejoblíbenějšími pohádkami.  

 

Školní parlament, v němž jsou vždy dva zástupci z každé třídy, se ujal role koordinátorů. Již na prvním 

setkání si zástupci vybrali oblast, na které se bude jejich třída podílet. V současnosti pracujeme na 

projektech o našich partnerských zemích, které Vám během října vystavíme v hale školy. Starší žáci 

připravují prezentaci školy v angličtině. V blízké budoucnosti Vám celý náš projekt budeme prezentovat i na 

stránkách naší školy. 

 

Další zájemci o koordinaci a pomoc na projektu Comenius jsou vítáni, zastavte se za mnou v 1. patře 

v kabinetu Aj. Zástupci parlamentu a dobrovolní pomocníci budou mít přednost při velkém zájmu  

o zahraniční výjezdy, které jsou plně hrazeny ze získaného grantu. 

 

      Barbora Čapková, koordinátorka projektu 

 

 

Zprávy z mateřské školy 
 

 

Také mateřská škola zahájila školní rok. Provozní doba je od 7 do 17 hodin, prosíme rodiče, aby své děti 

přiváděli do 8.15. Po obědě je možno děti vyzvedávat mezi 12.15 až 13.00 a poté po 15.00. Pokud chcete 

své děti na daný den omluvit, učiňte tak prosíme do 8.00, je možné i zaslat SMS.  

 

Kontakt:                  pevná linka - 224 324 783 

                                mobil            602 257 136 

 

Koncem září uspořádal Klub rodičů při mateřské škole „Zahradní slavnost“. Děti si zasoutěžily a všichni si 

pochutnali na dobrotách, které připravili rodiče. 

 

Od listopadu 2012 do dubna 2013 budou v naší MŠ probíhat tři kroužky:      Tvořivá dramatika 

         Jóga pro děti 

         Výtvarné tvoření 

  

Jako každý rok připravujeme pro předškoláky i angličtinu, která je hrazena z dotace Městské části Prahy 6.  

  

Pro letošek nám nevyšlo zajištění stánku na Břevnovském posvícení, tak si ve školce upečeme koláčky a na 

Břevnovské posvícení si zahrajeme - všichni se těšíme na pečení i na mlsání. 

Renáta Vlasáková 

zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání 
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Veřejná služba – myslíme na ostatní 
 

 

Tak jako každý rok, i letos myslíme na děti v Dětském centru v Krči. Výtěžek z loňských vánočních trhů se 

chystají symbolicky předat páťáci z naší školy, se kterými se do Krče vydá paní učitelka Jana Všetečková. 

Na hodinách výtvarné výchovy zkusili žáci školy nakreslit symbolický „šek“ na 30 000,- Kč, které centrum 

využije na hračky, výtvarné potřeby a podobné vybavení pro děti. 

 

 

Koho si rodiče zvolí do Školské rady? 

 

Na uvolněné místo pro zástupce rodičů ve školské radě vyhlašuje ředitelka školy volby. Uskuteční se 

v polovině října tak, aby se nový zástupce mohl zúčastnit prvního setkání Školské rady v tomto školním 

roce. Děkujeme 3 přihlášeným kandidátům za jejich zájem i odvahu. V brzké době obdrží každý žák školy 

hlasovací lístek pro své rodiče i s představením jednotlivých kandidátů.  

 

 

Setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy 

 
Na třídních schůzkách si rodiče v jednotlivých třídách zvolili své zástupce. Ředitelka školy zve tyto rodiče 

na první setkání, a to na pondělí 8. října v 17.00. Všichni zvolení zástupci obdrží e-mailem osobní pozvání 

paní ředitelky i dopis předsedkyně školské rady. 

 

 

Kurzy práce s počítačem pro seniory 

 
V rámci grantu „Otevřený svět II. 2012 – Programy pro seniory“, vyhlášeného Městskou částí Praha 6, 

připraví naše škola sérii lekcí práce s PC pro naše starší spoluobčany. Obsahem kurzu bude kromě základní 

obsluhy počítače i práce s programy a internetem. Kurzy se budou konat od 24. října do 12. prosince vždy ve 

středu od 17.30 do 18.15. Přednostně budou nabídnuty prarodičům našich žáků (děti přinesou domů 

nabídku). 

 

Co nás čeká v říjnu? 

 

 

✓ hned první týden v říjnu zahájí svou činnost občanské sdružení Vlaštovka a nabídne dětem využití 

volného času ve svých kroužcích 

✓ zájemci o znalost čínštiny se začnou setkávat také v prvním říjnovém týdnu 

✓ čtvrťáci vyrazí na dopravní hřiště 

✓ druháci absolvují preventivní program s Policií České republiky 

✓ šesťáky čeká nejen adaptační kurz, ale také testy SCIO z českého jazyka, matematiky a obecně 

studijních předpokladů 

✓ sejde se žákovský parlament, aby se mimo jiné naše delegace připravila na výjezd do Polska v rámci 

projektu Comenius 

✓ čekají nás první prázdniny – podzimní (čtvrtek 25. a pátek 26. října) 

 

Přejeme všem příjemné podzimní dny 


