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Školní noviny – říjen 2017 
 

 

Školní rok  2017/18 začal 
 

 

 

V novém školním roce má naše škola o jednu třídu více než vloni, celkem tedy 23 tříd.  

Do školy chodí 541 děvčat a chlapců, dalších 20 dětí se vzdělává v zahraničí. 
 

První měsíc školy už za sebou mají i prvňáčci. Po přivítání ve škole a ve třídách měl pro 

ně v jejich velký den připraveno vystoupení pan klaun, děti se velmi živě zapojily.  
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Hlavní úkoly školy – škol. rok 2017/18 
 

Po projednání na poradě pedagogické rady a na jednání metodických sdružení a předmětových komisí v září 2017 

jsme si na tento školní rok stanovili tyto hlavní úkoly: 

 
Vzdělávací a výchovná oblast 

 

 nadále budeme usilovat o udržení dobrého jména školy a udržení titulu „Excelentní jazyková škola Prahy 6“ 

 naší snahou bude kvalitně vzdělávat i vychovávat podle našeho školního vzdělávacího programu CHCEME 

MLUVIT S DĚTMI, A NE K DĚTEM s prvky ZAČÍT SPOLU, nově zavádíme výuku digitálních 

technologií v rámci předmětu Pracovní činnosti, zvýšíme počet „dělených“ hodin češtiny a matematiky 

 budeme podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti i na 2. st. školy (podpora čtenářství, čtenářské kruhy, 

koutky, nákup literatury apod.) 

 rozšíříme počet oddělení školní družiny  

 druhým rokem budeme realizovat projekt zjednodušeného financování, tzv. „Šablony“ (pozice školní speciální 

pedagožky, podpora vzdělávání pedagogů a sdílení profesních zkušeností) 

 budeme pokračovat v projektu SPOLEČNÝM VZDĚLÁVÁNÍM KE SPOLEČNÉMU SOUŽITÍ 

z Operačního programu Praha – pól růstu (podpora žáků-cizinců prostřednictvím školních asistentek, 

multikulturní projekty) 

 realizujeme ve větší míře podpůrná opatření v rámci společného vzdělávání („inkluze“), podpoříme činnost 

školního poradenského týmu (školní psycholožky, speciální pedagožky, metodička prevence, výchovná 

poradkyně), a to nejen pro žáky, ale i rodiče a pedagogy 

 obnovíme spolupráci s ČVUT při výuce přírodovědných a technických témat 

 nadále podpoříme cizojazyčné vzdělávání (výuka angličtiny od 1. ročníku s podporou rodilých mluvčích, 

výuka 2. cizího jazyka od 6. ročníku, cizojazyčné vzdělávání našich pedagogů, mezinárodní spolupráce 

s výjezdy žáků do zahraničí) 

 budeme realizovat 3. rok cyklu projektu ZDRAVÁ ŠKOLA, rozšíříme projekt Ovoce a zelenina do škol i na 

žáky 2. stupně, všechny děti budou zapojeny do projektu Mléko do škol 

 umožníme finanční podporu žákům při návštěvách muzeí a galerií (projekt ŽIVÁ HISTORIE V MUZEÍCH  

A GALERIÍCH MĚSTA PRAHY z dotačního programu Ministerstva kultury) 

 

Škola jako součást veřejného a odborného života 

 

 nadále je pro nás důležitá spolupráce s rodiči: nabídka konzultací ŽÁK – RODIČ – UČITEL, podpora účasti 

rodičů na třídních a školních akcích, setkávání zástupců tříd s ředitelkou školy, spolupráce s nadačním fondem 

SVOBODA, zapojení do sítě škol s titulem RODIČE VÍTÁNI, nově nabídneme odborně zaměřená tematická 

setkávání s rodiči 

 budeme pokračovat v zapojení žáků i rodičů do „veřejné služby“ (charitativní akce, např. Vánoční trhy, 

aktivity pro rodiče i seniory, …) 

 zapojíme děti do prezentace školy (vydávání novin SVOBODA NEWS, účast žáků 5. ročníku při zápise do  

1. tříd, podpora činnosti žákovského parlamentu) 

 aktivně se jako škola zapojíme do tvorby Místního akčního plánu Prahy 6 ve vzdělávání (MAP) 

 škola se na základě nabídky Pedagogické fakulty UK stane „spolupracující“ školou (umožní praxe studentů 

učitelství, event. další formy spolupráce), výhledově může jít o zařazení školy mezi tzv. „fakultní“ školy 

 zapojíme se do Komparativního výzkumu výuky nespojitého a spojitého písma realizovaném Národním 

ústavem vzdělávání 

 

Podmínky rozvoje školy 

 

 budeme podporovat profesní rozvoj pedagogů (umožnění dalšího vzdělávání i dle osobních profesních potřeb) 

 pokračujeme ve snaze zefektivnit počítačovou síť – rozvoj interaktivního výukového prostředí Google 

Classroom, sledujeme výzvy Operačního programu Věda, výzkum vzdělávání s cílem obnovy počítačového 

vybavení a podpory přírodovědného vzdělávání 

 dle finančních možností dovybavíme postupně nově získané učebny 

 budeme úzce spolupracovat se zřizovatelem školy ve snaze navýšit kapacitu školy a zlepšit zázemí pro 

pedagogy přípravou půdní vestavby 



 3 

Zážitkový kurz šestých tříd 
 

Žáci nových 6. tříd již druhý den školního roku odjeli do sportovního areálu Hostivice – 

Břve na zážitkový kurz. Z 6. A se kurzu účastnilo všech 24 žáků a z 6. B 22 žáků. Program 

kurzu probíhal pod vedením školní psycholožky a školní metodičky prevence a všech 

aktivit se účastnily třídní učitelky.  
 

Žáci měli možnost se seznámit  

i s některými dalšími vyučujícími  

2. stupně, kteří jim organizovali 

jednotlivé aktivity.  

 

Program zážitkového kurzu byl velmi 

intenzivní. Jednotlivé aktivity se rychle 

střídaly a žáci pracovali v náhodných 

skupinách tak, aby se všichni žáci každé 

třídy vystřídali a dokázali spolupracovat.  

 

Přínosem tohoto kurzu bylo dobré 

poznání nové spolužačky a ostatních 

nových spolužáků, neboť dvě nové  

6. třídy vznikly z původních dvou pátých 

tříd s tím, že žáci byli přerozděleni do 

nových třídních kolektivů podle druhého 

cizího jazyka.  

 

 

 

 

Žáci se také seznámili s novými třídními 

učitelkami, navázali s nimi pozitivní přátelské 

vztahy a všichni zúčastnění pedagogové měli 

možnost poznat žáky v netradičních situacích, 

odhalit jejich silnější či slabší stránky, 

rozpoznat přirozené autority třídy i žáky, kteří 

potřebují podpořit a posílit jejich postavení ve 

třídním kolektivu. 

 

Žáci si ve výtvarných dílnách vyzdobili třídní 

trička. Na závěr vyplnili zpětnovazební 

dotazník, který ukázal, že všichni byli kurzem 

nadšeni a že splnil naše očekávání. Na 

základě získaných poznatků z kurzu budou 

třídní učitelé i ostatní pedagogové s třídními 

kolektivy i nadále pracovat. 
 

 

Ing. Eva Jeřábková, školní metodička prevence 
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Přijímací řízení na střední školy 
ve školním roce 2017/18 

 

V letošním školním roce lze v prvním kole přijímacího řízení podat až dvě přihlášky na 

obory s talentovou zkouškou (do 30. listopadu 2017) a až dvě přihlášky na obory bez 

talentové zkoušky (do 1. března 2018), a to podle § 60a odst. 4 a § 62 odst. 7 školského 

zákona. 

Konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do 

stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách 

vzdělávání stanovuje MŠMT. 

Jednotná přijímací zkouška (písemný test z oboru Český jazyk a literatura a písemný 

test z oboru Matematika a její aplikace) se bude konat: 

1. termín 12. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání 

                   13. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

2. termín 16. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání 

  17. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory 

vzdělání na tyto dny: 

                                       1. termín 10. května 2018 

                                       2. termín 11. května 2018 

 

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou 

zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů 

vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání 

v konzervatoři. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. 

 

Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění se koná talentová 

zkouška od 2. 1. 2018 do 15. 1. 2018 podle § 62 odst. 3 školského zákona. 

Do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška od 15. 1. 2018 do 31. 1. 2018 

podle § 88 odst. 2 školského zákona. 

 

Přihlášky na střední školy budeme našim žákům vydávat ve škole na začátku února s 

využitím údajů ze školní matriky. Žáci 9. ročníku obdrží přihlášku automaticky.  Rodiče 

žáků 5. a 7. ročníků o vydání přihlášky požádají prostřednictvím e-mailu. 

Veškeré informace budu uvádět a průběžně aktualizovat na stránkách školy v sekci školní 

poradenství – kariérové poradenství. Je také možno se v případě jakýchkoli dotazů na mne 

obracet, nejlépe e-mailem. 

        Mgr. Naděžda Novotná, výchovná a kariérová poradkyně 

      nadezda.novotna@zs-ns2.cz 
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Festival vědy 
 

Podobně jako i jiné třídy naší školy žáci z 2. B navštívili ve středu 6. září úžasnou akci, 

která probíhala v prostorách před vysokými školami na Vítězném náměstí. Svou práci zde 

prezentovaly vysoké školy a volnočasové instituce. 

 

Děti si zde vyzkoušely práci v laboratoři, zkoumání, viděly představení zajímavých 

živočichů, ověřily si znalosti o bezpečné jízdě cyklistů, vyzkoušely si hlavolamy, viděly 

chytrá auta a dokonce si i odnesly spoustu zajímavých drobných dárečků.  

Strávili jsme zde krátké dopoledne a jistě bychom zde vydrželi i déle. Moc se nám zde 

líbilo a možná že z našich žáků budou jednou studenti těchto vysokých škol.  

 
 

 
 

Žáci 2. B a Martina Charvátová 

 

Informace ze školní družiny   

 

 

        Nový školní rok se nám už rozběhl na plné obrátky a ani my v družince nezahálíme. 

Na nástěnkách jednotlivých tříd si můžete přečíst, jaké aktivity pro děti každý měsíc 

chystáme. 

        Do jednotlivých oddělení školní družiny byly již dodány nové hry, stavebnice  

a výtvarné potřeby, kterými si (mimo jiné) zpříjemníme nadcházející zasmušilé dny. Ke 

kreativnímu tvoření využijeme také přírodniny. Na konci měsíce, po podzimních 

prázdninách, nás čekají Halloweenské dílničky. 

        Stále hledáme kolegyni/kolegu do 10. oddělení školní družiny (více informací  

u vedoucí vychovatelky). 

         Přejeme Vám všem krásné prožití podzimu a ať se nám bacily vyhýbají obloukem  

 

Paní vychovatelky školní družiny 
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Projekt „Společným vzděláváním ke společnému soužití“ 

 
 

           Projekt naší školy, který je financován z grantu v rámci operačního programu Praha 

– pól růstu (OP PPR), vstoupil do druhého roku své realizace. A co nás v letošním školním 

roce čeká? 

           I nadále budou v rámci tohoto projektu naše školní asistentky pomáhat těm žákům 

v základní škole a dětem v mateřské škole s odlišným mateřským jazykem, kteří pomoc 

potřebují, při zvládání českého jazyka, v ZŠ také v naukových předmětech při objasňování 

odborné terminologie.  

 

           Žáci a děti s odlišným mateřským jazykem budou prostřednictvím zajímavých 

aktivit seznamováni s českou kulturou, našimi zvyky a vedeni k úctě k našim tradicím. 

Součástí jejich integrace do kolektivu spolužáků bude i poznávání kultury, zvyků a jazyka 

zemí, odkud děti pocházejí, kdy za pomoci školních asistentek budou pro své české 

spolužáky ve třídě připravovat různé činnostní aktivity či prezentace o zemích nebo 

v rámci projektových dnů pro ostatní děti ve škole.  

 

 
Práce školních asistentek 

 

Žáci základní školy se 

v tomto školním roce 

mohou těšit na jednodenní 

ročníkový projektový den 

zaměřený na poznávání 

zemí a kultur, jejichž jazyky 

škola vyučuje a také na 

multikulturní hudební den. 

 

 
Spolupráce s rodiči 

 

           Stejně jako vloni nás v závěru školního roku čekají celoškolní projektové dny  

(3 denní akce), zaměřené na poznávání kultur a jazyků zemí, odkud pocházejí žáci školy 

s odlišným mateřským jazykem. V tomto školním roce převáží aktivity poznávacího rázu 

(život v jednotlivých zemích, zvyky a zvláštnosti kultur). 

 

           Závěrečný výstup projektu bude realizován jako výchovně-vzdělávací hudebně-

dramatický program, který bude pojat jako prezentace znalostí a dovedností žáků z oblasti 

multikulturního světa. 

 

           Velké díky patří Vám, rodičům žáků a dětí s odlišným mateřským jazykem, kteří 

jste se v minulém roce zapojili do našeho projektu a rádi bychom Vás, ale také další 

rodiče, pozvali ke spolupráci s naší školou a účastí v našem projektu. 

     
Mgr. Dana Švarcová, manažerka projektu SVSS 
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Studijní zájezd do Švýcarska 
 

      Ve dnech 11. až 15. září 2017 se čtrnáct žáků 2. stupně naší školy zúčastnilo studijního 

zájezdu do Švýcarska. S cestovní kanceláří  PRO TRAVEL jsme v podhůří Bernských Alp 

nejdříve navštívili hlavní město Švýcarska Bern a obdivovali zde jeho historické centrum 

se zvonicí, dále radnici a klášterní chrám sv. Vincence.  

       Zajímavá byla také exkurze ve městečku Broc, v závodě firmy Cailler – Nestlé. Ve 

zvoleném jazyce mohli žáci naslouchat historii výroby čokolády a na konci exkurze 

výbornou čokoládu též ochutnávat.  

 

 
 

Poučná byla i návštěva středověkého hradu Chateau de Chillon. Na informačních 

tabulích se žáci podrobně dozvídali o historii hradu, o kterém také psal ve svých románech 

např. George Gordon Byron. Ve francouzsky mluvící části Švýcarska – Ženevě, sídle řady 

mezinárodních organizací, absolvovali účastníci zájezdu též projížďku lodí po Ženevském 

jezeře. Pěkné byly také procházky po městech Montreux a Luzern. 

 

 
 

Po každém dnu vypracovávaly děti v 2. cizím jazyce, který se učí, pracovní listy. 

Popisovaly v nich navštívená místa a doplňovaly i další fakta o Švýcarsku. Díky tomuto 

zahraničnímu studijnímu zájezdu si žáci upevnili své znalosti o reáliích Švýcarska, ale 

především si rozšířili svou slovní zásobu v cizím jazyce. Ti, kteří mají trvalý pobyt v MČ 

Praha 6, dostali od MČ Praha 6 příspěvek 4. 500 Kč. 

 

Mgr. Hana Bubenková, Mgr. Helena Trčková, vyučující 2. cizí jazyka 
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Jednání školské rady 
 

         V pondělí 25. září se na svém jednání sešla školská rada. Projednávala výroční 

zprávy základní i mateřské školy a změny ve školních řádech obou součástí naší školy.  

U základní školy byly projednávány také změny v pravidlech hodnocení žáků.  

         Některé dokumenty byly schváleny na místě, u jiných navrhli členové školské rady 

drobné změny. Po jejich zapracování budou dokumenty schvalovány per rollam 

(prostřednictvím e-mailu). Po schválení budou žáci se změnami seznámeni 

prostřednictvím třídních učitelů, rodičům budou zaslány ve schváleném znění i v podobě 

s vyznačenými změnami. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
 
 

Z výtvarné tvorby žáků 7. A na téma „Vzkaz v láhvi“ 
 

  
                          Mikuláš Krejcar                                                        Tereza Kočnarová 

 
 

 

A co chystáme na říjen? 

 pro žáky 1. stupně se uskuteční první preventivní pořady i setkání s Policií ČR 

 učitelé připraví plán exkurzních a projektových dnů a navrhnou témata závěrečných 

prací pro žáky 9. ročníku 

 jsou připraveny akce pro jednotlivé třídy (návštěva Městské knihovny, Národního 

technického muzea, Národopisného muzea, atp.) 

 uspořádáme letošní první akci pro rodiče „Halloweenské tvoření“  

 ve čtvrtek 26. října a v pátek 27. října si užijeme podzimní prázdniny 

 

 

Přejeme všem příjemný podzim 


