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 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 – listopad 
2012  

 

Víte, že … ? 
 

✓ Soutěž o nejzajímavěji vyzdobenou třídu vyhrály třídy 7. B a osmáci, za odměnu 

navštívily pražskou ZOO. 

✓ Do kurzu práce na počítačích se přihlásilo 9 seniorů, pro další jsou zde ještě volná místa! 

Nabídněte je svým příbuzným! Těšíme se na ně každou středu od 17.30 do 18.15 

v učebně informatiky ve 2. patře, místnost č. 212. 

✓ I v některých kroužcích centra volného času Vlaštovka jsou ještě volná místa! Najdete je 

na webových stránkách školy – Kroužky. 

✓ Při společné dílně rodičů, dětí a paní učitelek vznikly krásné „halloweenské dýně“. 

✓ Ve škole proběhla revize elektrozařízení i vybavení tělocvičny. 

 

Studijně poznávací zájezd do Rakouska 
 

Hned v prvním týdnu měsíce října 2012 se opět uskutečnil studijně – poznávací zájezd do 

Rakouska. Letos jsme vyjeli do Vídně. Čtyřicet čtyři žáků, kteří se učí německý jazyk a jsou 

z Prahy 6, se zúčastnilo výukového projektu – „Jazykové dílny“. Z naší školy se přihlásilo 

osm žáků. Všichni účastníci bydleli v novém hotelu JUFA, kde byly umístěny i učebny. 

 

Vyučování probíhalo vždy ve dvou blocích trvajících 2,5 hodiny. Střídala se výuka teoretická 

a praktická (např. návštěva pamětihodností). Vedli ji studenti germanistiky z Vídně a Grazu. 

Pomocí moderních forem výuky rozvíjeli u žáků komunikativní dovednosti a znalosti.  

 

Na závěr každého dne vypracovávaly děti cizojazyčný pobytový deník. Nejvíce je zaujal 

Prater, dále  Museumsquartier, kterým je provázel český student malířství. Se zájmem si 

prohlížely světová díla kubismu. V dílně si potom každý namaloval speciální metodou svůj 

kubistický portrét. Samozřejmě se jim také líbily procházky historickým centrem Vídně či 

prohlídka Schőnbrunnu a návštěva ZOO. 

 

Tento projekt byl realizován prostřednictvím CK Alpenraum. Byl pro žáky velkým přínosem 

z hlediska jazykového, ale i společenského. Na zájezdu se seznámili s dětmi z jiných škol  

a navázali i nová přátelství. 

http://www.zs-na2.cz/
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Úřad Městské části Praha 6 opět poskytl každému žákovi, který má trvalé bydliště na Praze 6 

v rámci projektu „Otevřený svět“ finanční příspěvek 6.000,- Kč jako podporu pro rozvoj 

jazykových znalostí. 

 

Mgr. Hana Bubenková, vyučující německého jazyka 

 

Setkání ředitelky školy s rodiči – zástupci tříd 
 

V pondělí 8. října se uskutečnilo setkání rodičů – zástupců tříd s ředitelkou školy  

a s předsedkyní školské rady. Témat k diskusi bylo mnoho – školní jídelna, výuka na 1. i 2. 

stupni, zaměření školy na další období, vybavení školy … 

 

Školská rada 
 

V říjnu se také uskutečnily doplňovací volby do školské rady. Rodiče si zvolili svého 2. 

zástupce v tomto orgánu. Děkujeme všem třem kandidátkám – paní Mgr. Pavle Ducháčkové 

Chytkové, paní Ing. Pavle Schillerové i MgA. Štěpánce Stein za projevený zájem o práci pro 

školu. 

 

Ze 443 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 354, tj. 79,91%. Odevzdané hlasy pro 

jednotlivé kandidátky: 

1. MgA. Štěpánka Stein                                       135 hlasů 

2. Mgr. Pavla Ducháčková Chytková                    117 hlasů 

3. Ing. Pavla Schillerová                                      102 hlasů 

 

Novou členkou školské rady se tak stala paní MgA. Štěpánka Stein, která se zúčastnila i 1. 

jednání školské rady v tomto školním roce. 

 

Školská rada na svém jednání schválila Výroční zprávu základní školy za škol. r. 2011/12  

i zaktualizovaný Školní řád. Oba dokumenty budou spolu s Výroční zprávou mateřské školy 

v brzké době umístěny na webových stránkách školy. 

 

I na jednání školské rady se diskutovala „žhavá“ témata: zaměření školy, prostory potřebné 

pro další rozvoj školy, školní jídelna, účast školy v projektech, … 

 

Doporučení školské rady na úpravu provozu ve školní jídelně (automatické objednávání 

oběda č. 1 či „ranní“ odhlášky obědů) budeme zvažovat. Stále je v jednání žádost o příspěvek 

obce na objednávkový terminál, který by byl umístěn v hale školy a který by objednávání 

obědů velmi zjednodušil. Širší vedení školy doporučilo se změnami provozu vyčkat. 

 

Nástěnka školské rady a rodičů – zástupců tříd 
 

Na jednání školské rady bylo také dohodnuto, že informace z jejího jednání budou spolu 

s informacemi z jednání rodičů – zástupců tříd zveřejňovány na nástěnce ve vstupním 

schodišti školy. 
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Comenius – výjezd do Polska  
 

Ve dnech 21. – 26. října proběhl první výjezd v rámci projektu Comenius do polského města 

Wolczyn. Naši školu reprezentovalo šest žáků a dva učitelé. Spolu s námi se setkání účastnily 

všechny partnerské školy – Španělsko, Itálie, Německo, Rumunsko, Turecko a samozřejmě 

Polsko. Děti byly ubytovány v polských rodinách. Pro účastníky byl připraven bohatý 

program, který prohloubil naše znalosti o Polsku a jeho kultuře. Žáci úspěšně prezentovali 

naši zemi, školu a dosavadní celoškolní práci na projektu.  

 

Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře, žáci byli nadšeni z hostitelských rodin, jejich 

štědrosti  

a ochoty. Vznikla nová přátelství, žáci prakticky neustále komunikovali v anglickém jazyce  

a těší se, že spolu i nadále zůstanou v kontaktu.  

 

Partnerské školy se dohodly na následných krocích, jejichž proces a výsledky pomohou 

žákům hlouběji poznat média a zúčastněné země. Jaké úkoly nás čekají? Budeme vytvářet 

návrhy loga a sloganu projektu, nacvičovat národní tanec, budeme se zajímat o media jako 

taková a jejich přínosnost a škodlivost a především budeme připravovat setkání všech 

partnerů u nás ve škole, které se uskuteční 28. ledna až 1. února 2013.  

 

Mgr. Zuzana  Šrůmová a Barbora Čapková, koordinátorky projektu 

 

 

Co nového v Mateřince? 
 

V obou třídách mateřské školy pokračují témata týkající se podzimu. Společně hledáme znaky 

podzimu - déšť, mlha, padající barevné listí, které je krásné a když do něj zasvítí sluníčko, je 

ještě krásnější. Zjistili jsme i to, že podzim má svou vůni – děti si vytvořily „podzimní 

koktejl“ z listí na čichání. Děti také aktivně pomáhají při hrabání listí na školní zahradě.  

 

Přicházejí ale také první mrazíky, dny jsou čím dál chladnější, i sníh se již objevil – prostě 

příroda se připravuje na zimu a děti se s těmito „přípravami“ seznamují. Společně 

připravujeme pochoutky pro ptáčky a rozvěšujeme je na stromy v okolí školky. Na 

vycházkách děti sbírají přírodniny a tvoří z nich. Loučíme se s „Jeleňákem“ (Jelením 

příkopem) a Královskou zahradou, které budou celou zimu uzavřené. 

 

Klub rodičů uspořádal ve středu 31. října pro děti Halloweenský večírek v Písecké bráně. 

Z masek a kostýmů dětí i některých rodičů až přecházel zrak, ve výtvarné dílničce si děti 

vyrobily malé „halloweenky“, jiné děti se vyřádily dováděním … 

 

Pomalu se začneme připravovat na „Malé vánoční zpívání“, které se uskuteční také v Písecké 

bráně. 

 

Renáta Vlasáková 

zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání 

 

 



 4 

Bezpečné cesty do školy  
 

Naše škola v těchto dnech získala finanční prostředky na podporu grantového projektu 

Bezpečné cesty do školy, který vyhlašují Pražské matky. Program probíhá pod záštitou 

primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody a ve spolupráci s občanským sdružením Oživení.  

 

Cílem programu je  

• zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí školy 

• zapojení žáků i rodičů do hledání nebezpečných míst v okolí školy 

• podpora udržitelné dopravy (chůze a jízdy na kole) a zdravého životního stylu 

• zvýšení zájmu žáků i rodičů o dění v okolí školy 

• snížení automobilového provozu a zlepšení životního prostředí v okolí školy 

• projektový návrh řešení nebezpečných míst v okolí školy a zvýšení bezpečnosti žáků 

při cestě do školy a zpět 

• prosazení návrhu dopravního řešení 

 

Do realizace projektu budou zapojeny jednotlivé třídy – děti budou mapovat nebezpečná 

místa při své cestě do školy. Při této činnosti poprosíme v brzké době o spolupráci i Vás, 

rodiče. Uvítáme samozřejmě i Vaše další náměty. 

 

Mgr. Elena Malchárková, koordinátorka projektu 
 

Děti online aneb rizika na internetu 
 

Rodičovský seminář s názvem „Děti online aneb rizika na internetu“ proběhne na naší škole 

19. listopadu v 18 hod. Seminář se bude zabývat zejména riziky internetu a online 

komunikace a desaterem začínajícího surfaře aneb co by mělo každé dítě vědět. Účastníci 

rovněž obdrží příručku pro rodiče, přehled kontaktů na pomáhající pracoviště a slovníček 

pojmů online bezpečnosti. Více informací naleznete na webových stránkách Prahy 6 a na 

stránkách Národního centra bezpečnějšího internetu www.saferinternet.cz/prahabol. 
 

Co nás ještě čeká v listopadu? 

 

✓ Nastoupí (staro)nová paní vychovatelka Hana Tydlitátová, paní Jitřenka Rompotová 

přechází na pozici hospodářky na celý úvazek 

✓ Sběr – nezapomeňte: první středu v měsíci (7. listopadu) 

✓ Individuální konzultace – blíží se konec 1. čtvrtletí a s ním první zhodnocení práce žáků 

✓ Další setkání rodičů – zástupců tříd (19. listopadu) 

✓ Vybudování recepce – v hale školy 

✓ Centra aktivit pro rodiče (Začít spolu) – v rámci rozvoje naší komunity Vás pozveme 

vyzkoušet si to, co prožívají a jak se učí Vaše děti 

 

A už se těšte na 8. prosince!  

Chystáme tradiční Vánoční trhy s vystoupením! 

http://www.saferinternet.cz/prahabol

