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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 – leden 
2013 

 
Nový rok 2013 

 

Všem dětem, žákům, rodičům i zaměstnancům školy přeji šťastný nový rok 2013. Přeji nám 

všem, aby se naší škole dobře dařilo, aby o školu měli zájem rodiče i děti, aby se děti a žáci 

mnohému naučili, byli spojení a šťastní. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 

 

 

Co nás čeká v novém roce? 

 

Provoz recepce – vstup do školy 
 

Jak jste si již mnozí všimli, máme v naší škole novou recepci. Žádáme všechny návštěvníky 

školy s výjimkou těch, kteří pouze čekají v hale na své dítě, aby se na recepci zapsali do 

Knihy návštěv a při odchodu se odepsali. Toto opatření směřuje především k zajištění 

bezpečnosti dětí. V době čekání na Vaše dítě se v hale školy můžete nejen občerstvit, ale také 

si budete moci přečíst naše školní noviny, časopis žáků „Školní slovo“, noviny Městské části 

Praha 6 „Šestka“, časopis s pedagogickou problematikou „Učitelský zpravodaj“ či časopis 

určený Vám, rodičům našich dětí „Rodina a škola“.  

 

Telefonický kontakt do recepce:      224 311 371 linka 25 

 

 

Noví  zaměstnanci 

 

Na místo školníka nastoupil se začátkem roku p. František Pačes, v přízemí bude uklízet nová 

paní uklízečka p. Marta Tydlitátová, se kterou se děti setkají také ve školní jídelně. 

Do recepce nastoupí paní Radka Šutová, která bude především monitorovat pohyb osob, které 

si pronajímají místnosti ve škole či tělocvičnu v pozdních odpoledních a večerních hodinách. 

http://www.zs-na2.cz/
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Děkujeme dosavadním pracovníkům školy na těchto pozicích, p. školníkovi Ladislavu 

Charvátovi a p. uklízeči Miroslavu Holečkovi za jejich práci pro školu a přejeme jim úspěchy 

v nové práci. 

 

Nové pomůcky na vyučování 
 

Díky rozvojovému programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým sledovalo 

zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hlavního města Prahy, jsme mohli 

nakoupit v závěru roku nové pomůcky, které budou žáci používat v různých předmětech. A na 

co se mohou děti těšit? 

➢ nové mikroskopy, resuscitační model, kostra člověka  
➢ výukový systém LOGICO 
➢ nové klávesy, kytara i ozvučovací souprava 
➢ 2 nové dataprojektory do tříd 
➢ na matematiku demonstrační počitadla či geometrické tvary 
➢ nové výukové programy na počítače 
➢ učebnice a mapy na dějepis 
➢ pomůcky na mediální výchovu včetně fotoaparátu 
➢ nová DVD a CD i se sadami knih v originále ke sledování, poslechu i čtení 

v anglickém jazyce 
➢ spoustu nového vybavení do tělocvičny (míče na fotbal, basketbal i volejbal, 

florbalové hole, líný tenis, ….) 
➢ potřebné vybavení do školní dílny k výuce pracovních činností 

 

Nové vybavení školky i školy 

 

Do školky jsme zakoupili nové stolky a židličky, v průběhu ledna nainstalujeme do haly školy 

terminál na objednávání obědů přes čipy a do školní jídelny jsme dokoupili nové nádobí. Ve 

škole také proběhla důkladná revize elektro zařízení. 

 

 

Nové účty školy 
 

Ke zprůhlednění účtování škola sjednotila účty mateřské a základní školy u jedné banky  

a také založila nový samostatný účet pro svou hlavní ekonomickou činnost – ten se však 

netýká plateb žáků, proto zde jeho číslo neuvádíme. 

 

Pro rodiče dětí z mateřské školy tedy existuje nový účet:      2844654329/0800 

 

Pro platby dětí ze základní školy zůstávají v platnosti staré účty: 

 

150574309/0800    -     platba obědů                           

169164369/0800     -    veškeré ostatní platby (školy v přírodě, zahraniční výjezdy,  

                                      pomůcky, …) 
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Výtěžek z Vánočních trhů 

 

Děkujeme všem rodičům i ostatním návštěvníkům Vánočních trhů za jejich hojnou účast 

nejen na Vánoční akademii, ale také za nákup výrobků našich dětí. Celkově jsme při prodeji 

utržili částku 69.522,- Kč! 

Po odečtení nákladů bude výtěžek z prodeje rozdělen na dva humanitární záměry: polovina 

částky bude jako již tradičně předána Dětskému centru v Krči a druhou polovinu bychom rádi 

poskytli konkrétnímu dítěti jako pomoc při řešení jeho zdravotního problému. O postupu při 

předávání financí Vás budeme informovat v dalších školních novinách. 

 

Ještě jednou děkujeme dětem, pedagogům školy i rodičům za výrobu dárků a všem za jejich 

přispění dobré věci. 

 

 

Těšíme se na nové žáčky 
 

Den otevřených dveří 

V pondělí 14. ledna 2013 od 9.00 do 18.00 hod. proběhne na naší základní škole již druhý 

Den otevřených dveří. V 9.00, ve 12. 00 a v 17.00 mají zájemci o naši školu možnost setkání 

s ředitelkou školy. Seznámíme Vás s představou dalšího rozvoje školy a zodpovíme vaše 

dotazy. V každou celou hodinu od 10.00 do 17.00 je pak pro Vás připravena prohlídka školy, 

při které Vám naše paní učitelky představí třídy a způsob práce s dětmi. 

 

Zápis do 1. tříd 

Zápis dětí, které do 31. 8. 2013 dovrší šesti let, proběhne ve dnech 22. a 23. ledna (úterý a 

středa) vždy od 13.00 do 18.00. Prosíme rodiče, aby s sebou přivedli své dítě a přinesli si 

občanský průkaz a rodný list dítěte. U cizích státních příslušníků je potřeba pas s vyznačením 

povolení k pobytu. S sebou můžete přinést i další důležité dokumenty týkající se dítěte. 

V případě, že je omezeno rodičovské právo jednoho z rodičů, předložte nám, prosíme, 

originál nebo ověřenou kopii příslušného dokumentu. 

V případě, že budete chtít zapsat do 1. třídy dítě, které šesti let dosáhne až v období září – 

prosinec 2013, je potřeba s sebou přinést doporučující vyjádření školského poradenského 

zařízení (např. poradna).  Pokud budete chtít zapsat do školy dítě ještě mladší (dosáhne-li šesti 

let teprve v období od ledna do června 2014), předložíte škole kromě doporučujícího 

vyjádření školského poradenského zařízení i doporučující vyjádření odborného lékaře. 

Prosíme, promyslete si také, zda budete pro své dítě preferovat zařazení do třídy s výukou 

tradičního psacího písma nebo zvolíte variantu tiskacího písma Comenia Script. 

Další informace k zápisu do 1. tříd (kritéria přijetí, formuláře, podmínky odkladu apod.) 

budou k dispozici na webových stránkách školy od 14. ledna. 
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I mateřinka se těší na nové děti 
 

Den otevřených dveří 

Přijďte se k nám podívat i se svou ratolestí ve čtvrtek 24. ledna 2013 dopoledne mezi 9.00 až 

10.00 nebo odpoledne mezi 15.00 až 16.00, rádi Vám zodpovíme všechny dotazy týkající se 

zápisu, provozu a vzdělávání v naší mateřské školce. 

Zápis do mateřské školy 

Probíhá formou vyzvedávání formulářů a jejich zpětným odevzdáním. 

Formuláře (přihlášku a evidenční list) si můžete vyzvednout ve školce 12. nebo 13. února 

2013 vždy od 14.00 do 17.00. 

Termín pro odevzdání vyplněných a potvrzených formulářů je stanoven na 26. a 27. února 

2013 opět od 14.00 do 17.00. 

Další informace k zápisu do naší mateřské školy naleznete na webových stránkách  

www.zs-ns2.cz v části Mateřská škola – Aktuality od pondělí 14. ledna. 

 

Co nás ještě čeká v lednu? 

 

➢ především klasifikační porada učitelů, která rozhodne o hodnocení žáků na vysvědčení 

(21. ledna) 

➢ v ten samý den (event. ještě v úterý a ve středu) možnost individuálních konzultací 

s učiteli k prospěchu a chování žáků 

➢ ředitelka školy zve zástupce tříd z řad rodičů v pondělí 21. ledna na tradiční schůzku 

na 18.00  

➢ koncem měsíce návštěva žáků a učitelů partnerských škol v rámci projektu Comenius 

a s tím spojené ubytování dětí v rodinách některých z vás 

 

Kdy budou další prázdniny? 

 

Na další, tentokrát jednodenní prázdniny se žáci mohou těšit po pololetním vysvědčení, a to 

v pátek 1. února 2013.  

 

http://www.zs-ns2.cz/

