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Školní noviny – říjen 2022 
 

Slavnostní otevření půdní vestavby 

 

Děkujeme paní Kateřině Křížové za její dar škole – pianino, které zdobí náš hudebně-dramatický sál. 

 

Děkujeme p. Michalu Hrůzovi, který při slavnostním otevření půdní vestavby prezentoval spolu s našimi 

žáky naši školní hymnu, jejímž je autorem. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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MČR pedagogů BĚH METROPOLE 
 

V sobotu 27. srpna 2022 se naše paní učitelky a paní asistentka zúčastnily štafetového běhu, který se 

konal v rámci Mistrovství ČR pedagogů BĚH METROPOLE. Naši školu reprezentovaly dvě štafety ve 

složení Barbora Čapková, Tereza Niedermaierová a Šárka Hackerová a Věra Kejvalová, Vendula 

Foukalová a Gabriela Hanzlová. Zázemí našim sportovkyním a fandění zajistily kolegyně Jana Jelínková 

a Dana Rálišová.  

I přes ranní mlhavé počasí nám při běhu Centrálním parkem MČ Praha 13 svítilo sluníčko. Skvělá 

atmosféra, fandění a vzájemné povzbuzování nás vybičovalo ke skvělým výkonům, se kterými jsme byly 

v cíli velmi spokojené. Věříme, že naše účast na štafetovém běhu může být inspirací žákům, že zapojit se 

do obdobných aktivit a sportovat se dá v každém věku a že není nejdůležitější vyhrát, ale zúčastnit se. 

Jsme přesvědčené, že příští rok se na start tohoto štafetového běhu postaví více našich pedagogů. My se 

již na další ročník moc těšíme.  

Mgr. Gabriela Hanzlová, 

účastnice štafetového závodu 
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Balíček okamžité pomoci Pražanům 

Případné zájemce o pomoc v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze prosíme, 

aby si nejprve prostudovali stanovené podmínky: 

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi 

Žádost škole je nutno podat do pátku 21. 10. 2022, a to p. výchovné poradkyni Mgr. Anně Čermákové. 

 

 

Informatika nově na naší škole 

Na jednání zástupců tříd byl vznesen dotaz k nově zavedené i stávající výuce informatiky. Přinášíme vám 

tedy stručnou informaci: 

 

Od září 2022 se na naší škole nově vyučuje Informatika od 4. do 7. ročníku po jedné hodině týdně. Do 

našeho školního vzdělávacího programu jsme zařadili očekávané výstupy tzv. nové informatiky. Ve 

4. ročníku se budou žáci věnovat tématům Digitální technologie a Data, informace a modelování,  

v 5. ročníku tématům Data, informace a modelování, Informační systémy a Algoritmizace 

a programování. Na 2. stupni budeme uvedená témata déle rozvíjet a probírat je podrobněji. 

 

Naši čtvrťáci se budou učit ovládat digitální zařízení, se kterými běžně přijdou do styku, pracovat 

s běžnými aplikacemi dostupnými v počítači a v 2. pololetí se zaměří i na kódování. Páťáci budou 

pracovat s různými daty, seznamovat se s informačními systémy a začnou programovat v jazyku Scratch. 

 

Témata tzv. nové informatiky nejsou pro naše žáky nová. Již několik let se pravidelně zapojujeme do akcí 

Evropský týden programování CodeWeek a Bobřík informatiky, při kterých si naši žáci vyzkoušeli nejen 

programování, práci s daty a kódování, ale i různé tzv. unplugged aktivity. 

 

Mgr. Gabriela Hanzlová, koordinátorka ICT 

Ovoce a zelenina do škol 
 

Oznámení o změnách školních projektů v tomto školním roce: 

• na základě vyjádření Ministerstva zemědělství ze dne 30. 8. 2022 došlo k úpravě nastavení 

školního projektu, 

• pro školní rok 2022/23 došlo k zúžení cílové skupiny na žáky 1. stupně základních škol, 

• byl stanoven počet dodávek produktů za každý měsíc školního roku 2022/23 na 1 dodávku 

měsíčně na jednoho žáka 1. stupně základních škol. 

• v souladu s § 5 odst. 2 nařízení vlády je žadatel povinen zařadit do dodávek minimálně dvě porce 

neochuceného konzumního mléka a jeho variant se sníženým obsahem laktózy na jednoho žáka  

1. stupně základních škol v průběhu školního roku 2022/23. 

Všechny tyto nové podmínky jsou oficiálně dostupné na stránkách SZIF na zde uvedeném 

odkazu: https://www.szif.cz/cs/skolni-projekty 

Hana Tydlitátová, hospodářka školy 
  

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi
https://bovys.us11.list-manage.com/track/click?u=9ae278a5684e7afdda318f11e&id=ad26475813&e=e6a967f839
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Zážitkový kurz žáků 6. tříd 
 

Po dvouleté pauze, kdy jsme z epidemiologických důvodů museli dělat zážitkové kurzy ve škole, jsme 

opět vyjeli na adaptační kurzy mimo Prahu. V tomto roce se kurzy konaly v Hotelu Kavka na Malé Skále 

od  

19. do 22. září. Tento objekt byl vybrán pro své výborné umístění v přírodě, v okolí jsou travnaté plochy  

a hřiště, uvnitř objektu jsme měli k dispozici 3 místnosti na naše aktivity. Všechny pokoje měly sociální 

zařízení, a hlavně vzdálenost od železnice byla velmi přijatelná. V letošním roce jsme kvůli úspoře 

cestovali vlakem. 

 

V pondělí ráno jsme se všichni shromáždili před školou a metrem se přesunuli na Hlavní nádraží. Odtud 

jsme jeli rychlíkem do Turnova a dále jsme pokračovali do stanice Malá Skála. Původně jsme měli 

přestupovat, ale společnost Arriva nám vyšla vstříc a náš spoj prodloužila do cílové stanice. Po ubytování, 

obědě a poledním klidu začaly naše zážitkové aktivity. Žáci z jednotlivých tříd byli pravidelně 

rozdělováni do skupin tak, aby se vystřídali se všemi spolužáky. Aktivity byly různorodé, všechny však 

byly zaměřeny na spolupráci a na to, aby se žáci poznali v různých situacích nejen v rámci svého třídního 

kolektivu, ale i mezi třídami, protože ve škole budou mít některé předměty společné.  

 

Dalším důležitým úkolem kurzu bylo, aby se žáci poznali se svou novou třídní učitelkou a aby je i ona 

poznala mimo školní prostředí. 

 

Počasí bylo sice chladnější, bylo deštivo, ale přesto jsme zvládli většinu aktivit venku včetně dvou výletů 

do blízkého okolí. Velkým zážitkem byl výstup na zříceninu hradu Vranov a výstup na vyhlídku ke kříži. 

Závěrem si žáci užili i závěrečný večírek a ve čtvrtek po snídani jsme se vlakem vrátili do Prahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Jeřábková, školní metodička prevence 
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Pěšky do školy 

Po roce jsme se opět zapojili do akce Pěšky do školy.  

21. září jsme se sešli na Šesťáku a společně vyrazili do 

školy. Opravdu nás bylo vidět i slyšet. Kdo chtěl, přišel 

v červené barvě a za zvuků rytmických nástrojů jsme na 

chvíli zastavili ranní špičku v Dejvicích. Přijel za námi  

i štáb televize Déčko a natočil krátkou reportáž o tom, proč 

je pro nás důležité chodit pěšky. Více na Déčku ve 

zprávičkách:  

Zprávičky — Pořady — Déčko — Česká televize 

(ceskatelevize.cz) – najděte si reportáž z 23. 9. Děkujeme rodičům, paní učitelkám a asistentkám  

i domácím mazlíčkům, že do toho šli s námi. 

Mgr. Věra Kejvalová, 

koordinátorka žákovského parlamentu 

 

 

Turnaj v miniházené 
 

Ve čtvrtek pořádala na našem školním hřišti HC Dukla Praha házená turnaj pro žáky 1. stupně. Hrálo se 

ve dvou kategoriích 2. – 3. třída a 4. – 5. třída. Byly zde i týmy ze ZŠ Ema Destinnová a ZŠ Bílá. Po akci 

proběhla podpisová akce extraligových hráčů a reprezentantů. Děkujeme, super den!! 

 

Mgr. Martina Charvátová, koordinátorka sportovních aktivit 

https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky
https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky
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Hmyzí hotely do škol 
 

Cvrčci z 3. C chtějí chránit přírodu, a proto pomohli hmyzákům, aby se 

zabydleli i u naší školy. Zúčastnili jsme se programu, kde jsme si podle 

návodu vyrobili hmyzí hotel z dřevěné stavebnice, kterou jsme 

sešroubovali šroubováky a natřeli šetrným nátěrem. Také jsme se 

dozvěděli, proč stavíme hmyzí hotely a kdo se v nich může zabydlet. 

Na závěr programu jsme jeden hmyzí hotel umístili před naši školu  

a vyplnili jej vhodným materiálem. Už se těšíme, až budeme hmyzí 

hotel pozorovat, kdo se v něm ubytoval.  

       Cvrčci a Věra 

Kejvalová (TU) ze 3. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní jídelna – výdejna 
 
Na jednání zástupců tříd s ředitelkou školy opětovně zazněly dotazy ke školní jídelně: 

 

Skladbu jídelníčku projednala vedoucí naší jídelny s paní vedoucí vedlejší školy, která pro nás obědy 

připravuje. Podle jejího vyjádření nemůže být vždy jídlo č. 3 čistě vegetariánské, neboť je nutno 

naplňovat spotřební koš (Průměrná měsíční spotřeba určitých druhů potravin na jeden oběd), také je to 

závislé na personálním obsazení, kapacitě jídelny a technických možnostech. 

 

Provedli jsme kontrolu velikosti porcí – při kontrole bylo vše v pořádku. Prosíme všechny, komu se 

velikost porce nezdá přiměřená, aby se okamžitě (při přebírání oběda) obrátil na paní kuchařku, případně 

na vedoucí ŠJ. Také případné připomínky ke kvalitě polévek prosíme adresovat hned v daný den, 

abychom připomínky mohli předat. 

 

Hana Tydlitátová, vedoucí ŠJ-V 
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Učebnice na výuku anglického jazyka 
 

Na jednání zástupců tříd byl vznesen i dotaz na návaznost učebnic angličtiny: 

 

Výuka anglického jazyka probíhá na naší škole velmi intenzivně, ne nadarmo jsme získali titul Excelentní 

jazyková škola. Děti se učí již od 1. ročníku jazyk v časové dotaci 4 hodiny týdně, z toho 1 hodina je 

vyučována rodilým mluvčím. Od 3. ročníku se žáci učí psát již bez předlohy to, co se v minulých 

ročnících naučili.  

Od minulého školního roku jsme začali na. stupni přecházet na učebnice nakladatelství Oxford University 

Press (OUP), které od 1. do 4. třídy na sebe navazují. Jsou moderněji koncipovány a mají širokou online 

podporu, kterou využíváme ve škole, a díky odkazům v pracovním sešitě ji mají k dispozici doma i žáci 

(případně pod dohledem rodičů). 

Od 5. ročníku přecházíme na osvědčené a nejvíce rozšířené učebnice pro starší děti, také od nakladatelství 

Oxford University Press. První díl této učebnice částečně opakuje učivo z předchozích ročníků, učivo 

však učitelé doplňují o další a náročnější slovní zásobu. Žáci se učí v rámci mezipředmětových vztahů 

fráze  

a terminologii z různých oblastí. Vyučující průběžně doplňují další rozšiřující učivo včetně základů 

minulého času, který se žáci učí používat při vyprávění o prázdninách a svátcích. 

Velice důležitou silnou stránkou těchto učebnic jsou poslechy, namluvené rodilými mluvčími z různých 

oblastí anglicky hovořících zemí. Žáci mají možnost trénovat poslechy v rámci pracovního sešitu  

a součástí učebnic je i procvičování na počítači, které následuje po každé probrané lekci a je hodnoceno. 

 

Ing. Eva Jeřábková, vedoucí předmětové komise Aj 

Co chystáme na říjen 2022? 
 

➢ atletické dny - 5. října pro 1. stupeň a 6. října pro 2. stupeň (hřiště při ZŠ Pod Marjánkou) 

 

➢ návštěva dopravního hřiště – 4. třídy (10. a 11. října) 

 

➢ další vzdělávání učitelů – v pondělí 17. října  

 

➢ Halloweenské tvoření pro děti a rodiče – v pondělí 17. října 

 

➢ podzimní prázdniny – 26. a 27. října 

 

 

Nabízené pracovní příležitosti ve škole 
 

V současné době nabízíme tyto pozice: 

 

• učitel/ka zeměpisu a tělesné výchovy (kontakt: jana.pocova@zs-ns2.cz) 

 

• asistent/ka pedagoga (kontakt: dominika.hosova@zs-ns2.cz) 

 

• dohled v relaxační zóně (kontakt: jitrenka.pavlu@zs-ns2.cz)  

mailto:jana.pocova@zs-ns2.cz
mailto:dominika.hosova@zs-ns2.cz
mailto:jitrenka.pavlu@zs-ns2.cz

