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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 

tel.: 224 324 783, mstychonova@centrum.cz 

 

 

 
Školní noviny – leden 2014 

  

 

 Nový rok 2014 
 

Všem dětem, žákům, rodičům i zaměstnancům školy přeji šťastný nový rok 2014. Věřme, že následující rok 

bude dobrým pro nás všechny, že nám všem bude sloužit zdraví, děti nás budou „zlobit“ jen přiměřeně a naše 

škola se bude dobře rozvíjet. 

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 

 

 

Výtěžek z Vánočních trhů 

  

 

Děkujeme všem návštěvníkům Vánočních trhů za účast na Vánoční akademii a také za nákup výrobků našich 

dětí, kterým jsme všichni podpořili dobrou věc. A podpora byla veliká – 98.000,- Kč. Jednu třetinu čistého 

zisku (po odečtení nákladů) věnujeme Dětskému centru v Krči a druhou třetinu Asociaci pomáhající lidem 

s autismem. Podíl školy byl využit na nákup sladkostí k Mikuláši, odměny dětským moderátorům akademie, a 

i další část budeme využívat především na odměny žákům za jejich aktivitu. 

 

V průběhu 2. pololetí pak žáci školy navštíví Dětské centrum a seznámí se s jeho činností. Pracovnice APLA 

zase seznámí naše žáky s podstatou autismu na přednášce ve škole. 

 

 

Výsledky soutěže z anglického jazyka „Handy Dandy“ 

 

 

Soutěže z anglického jazyka pro žáky 5. ročníku, kterou pořádá již tradičně ZŠ Červený Vrch, se zúčastnilo 11 

žáků naší školy. Soutěžilo celkem 108 nejlepších angličtinářů ze základních škol Prahy 6. Žákyně 5. A 

Angela Tsvetková se umístila na vynikajícím 8. – 15. místě s 81% úspěšností řešení. Ostatní žáci naší školy 

se umístili v první polovině pořadí. 

 

Ing. Eva Jeřábková, vedoucí předmětové komise anglického jazyka 
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Kandidátky do školské rady 

 

Jak jste již byli informováni, uskuteční se volby členů školské rady.  Školská rada je orgán, který umožňuje 

zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na 

správě školy. Do školské rady budou voleni 2 zástupci rodičů a 2 pedagogičtí pracovníci, další 2 členy bude 

jmenovat zřizovatel. Funkční období je 3 leté. 

 

Do školské rady byly navrženy nebo o kandidaturu za rodiče/zákonné zástupce žáků projevily zájem  

4 kandidátky, které ředitelka školy požádala o stručnou informaci o své osobě a o představě svého působení 

ve školské radě: 

 

 

Mgr. Pavla Ducháčková Chotková 
 

• učitelka na mateřské dovolené, absolutorium PedF UK v roce 2006  

• V minulosti: 5leté působení na druhém stupni ZŠ s RVJ na Praze 5; externí spolupracovnice Českého 

rozhlasu (ČRo Leonardo) a společnosti Scio - projekty čtenářské gramotnosti; 1996 - 2004 člen O. S. Nefrit 

zabývající se prevencí sociálně patologických jevů u mládeže - lektorka  peer programů, vedení 

volnočasových aktivit pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, úspěšná řešitelka grantů, lektorka 

dlouhodobých sebezkušenostních výcviků; studium v zahraničí, účastnice mezinárodních workshopů 

• V současné době: aktivní členka o. s. Šestka sobě, spolupředsedkyně Klubu rodičů MŠ Tychonova, 

nominant SZ v komisi pro výchovu a vzdělání na MČ Praha 6 – zde se opozičně věnuji zejména otázce 

kapacit MŠ a ZŠ na P6  

• Co bych prosazovala jako členka školské rady: jako zcela prioritní vidím realizaci půdní vestavby na ZŠ 

náměstí Svobody. Vzhledem k demografickému vývoji i na základě studie zpracované pro agendu školství 

MČ Prahy 6 vyšlo najevo, že až do roku 2030/31 má do prvních tříd na Praze 6 vstupovat okolo 1100 dětí. 

Současné kapacity ZŠ na P6 jsou okolo 9370 žáků. Obávám se, že naplněnost tříd až na samou hranici 

norem, tj. 30 žáků (MČ může na základě výjimky jít až na počet 34 žáků) hrozí zejména v oblasti Bubenče 

a Dejvic. Při takovýchto podmínkách však rozhodně nelze kvalitně pracovat tak, jak to doposud známe. 

Byla bych ráda, aby byly na naší ZŠ co nejdéle zachovány kvalitní pracovní podmínky tolik potřebné jak 

pro děti, tak učitele. Dále bych se snažila dbát o kontrolu investic, které nejsou v gesci ředitele školy, ale 

MČ Prahy 6 jako zřizovatele ZŠ – zejména o to, jaké firmy a za jakých (nejen finančních) podmínek by 

v budoucnu prováděly případné rekonstrukce apod. V případě zájmu z řad rodičů a vedení školy bych ráda 

zavedla tradici burzy oblečení a sportovních potřeb ve spolupráci s MŠ Tychonova. Taktéž mohu 

zkontaktovat firmy vykupující přes školy starý elektromateriál a upotřebený olej z domácností žáků  

a pomoci při medializaci úspěšných projektů žáků ZŠ i MŠ náměstí Svobody. V případě zvolení bych byla 

moc ráda, abych s vámi mohla spolupracovat a v případě potřeby bych ve školské radě prosazovala vaše 

konstruktivní podněty a připomínky.  

 

 

Paní Olga Chojnacka 
 

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, 

 

jmenuji se Olga Chojnacka a můj syn začal v září loňského roku navštěvovat tuto základní školu. Na první 

třídu jsme se oba moc těšili, nicméně tu a tam se objevila i drobná obava, jaká ta škola, třída, paní učitelka … 

vlastně budou. Tyto obavy se však s nástupem do první třídy začaly rozptylovat a zatím převažují jen dobré 

zkušenosti. Je mi jasné, že určitě existují i problémy, s nimiž se žáci a jejich rodiče setkávají a cítí potřebu je 

řešit. A je to logické, vždyť naše dítě stráví v základní škole devět let svého života a my s ním.  Zdá se mi tedy 

samozřejmé, že by člověk měl pro to, aby vše správně fungovalo, něco udělat. Jsem přesvědčena o tom, že 
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práce ve školské radě je skvělou příležitostí jak prosadit užitečné nápady rodičů a dětí a pomoci vyřešit potíže, 

které mohou nastat. Budu se proto vážně zabývat všemi Vašimi dotazy, připomínkami i stížnostmi. 

 

 

Paní MgA. Štěpánka Stein 
 

Vážení rodiče, 

 

jmenuji se Štěpánka Stein a již několik let pracuji jako pedagog katedry fotografie FAMU, zároveň se podílím 

na výstavních a grantových projektech v oblasti výtvarného umění a vzdělávání v rámci neziskového  

i komerčního prostoru. V tomto školním roce bych ráda kandidovala na funkci ve školské radě ZŠ nám. 

Svobody 2 na Praze 6, kde již čtvrtým rokem “pilně” studuje má dcera Lily a prvním rokem synové Joseph  

a Leonard. 

Školskou radu povazuji za důležitou a přínosnou součást naší školy, vidím ji jako skupinu lidí ochotných 

podílet se na udržení i zvyšování kvality výuky a školního prostředí, lidi schopných společně řešit malé i velké 

problémy. 

Vzhledem k mé profesi a dlouholeté zkušenosti realizovat grantové i jiné projekty  může mým přínosem pro 

činnost školské rady být zprostředkování spolupráce školy s důležitými komerčními i neziskovými  

institucemi, pomoc při realizaci projektů výukového i kreativního charakteru, zviditelnění školy před 

veřejností, spolupráce s médii apod. V souvislosti s tím je mým velkým zájmem podpořit i projekty 

investičního charakteru - potřebné a nutné rekonstrukce jednotlivých částí školy – zejména možnosti využití 

půdního prostoru pro realizaci dalších učeben, zkvalitnění počítačového zázemí, navýšení počtu interaktivních 

tabulí, ….. jednoduše vše, co našim dětem zajistí příjemné a kvalitní prostředí pro výuku a vzdělávání na 

prvním i druhém stupni naší základní školy.  

 

 

Paní Mgr. Zuzana Šrámková 
 

Vážení rodiče, 

 

jmenuji se Zuzana Šrámková a jsem matkou dvou žaček naší školy. Obě jsou již žačkami druhého stupně. 

 

Mám ještě v živé paměti starosti a obavy, které jsme měli jako rodiče nastupujících prvňáčků, také dotazy  

k přechodu dcer na druhý stupeň a úroveň vzdělání... Mám za sebou také dvě volební období ve školské radě  

a plnou důvěru v paní ředitelku. Líbí se mi směr, kterým naše škola směřuje a hodlám podporovat stávající 

rozvoj školy a otevřenou informovanost rodičů o dění ve škole. 

 

 

Organizační informace k volbám 

 

Všichni rodiče obdrží v průběhu třídních schůzek a individuálních konzultací oznámení voleb a hlasovací 

lístek (v případě neúčasti Vám toto oznámení s hlasovacím lístkem bude odesláno po dítěti). Prosíme všechny 

rodiče o odevzdání 28. ledna 2014 (bližší informace – viz oznámení). Výsledky voleb budou oznámeny  

29. ledna prostřednictvím nástěnky a webových stránek školy. 
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Těšíme se na nové žáčky 
 

Den otevřených dveří 

V úterý 14. ledna 2014 od 9.00 do 17.00 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 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 

je pak pro Vás připravena prohlídka školy, při které Vám naše paní učitelky spolu s žáky představí třídy  

a způsob práce s dětmi. Jako novinku jsme pro zájemce připravili na 10.00 ukázku práce žáků na 

iPadech. 

Zápis do 1. tříd 

Zápis dětí, které do 31. 8. 2014 dovrší šesti let, proběhne ve dnech 4 a 5. února 2014 (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. 

Upozorňujeme rodiče, že škola nerozhoduje o přijetí podle hesla „kdo dřív přijde …“, doporučujeme tedy 

využít i pozdnější úterní či středeční čas, kdy již nebývají fronty. 

V případě, že budete chtít zapsat do 1. třídy dítě, které šesti let dosáhne až v období září – prosinec 2014, 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 v tomto týdnu. 

Novinkou bude možnost objednat se na zápis na konkrétní hodinu – vyhnete se tak pravděpodobnému 

„návalu“ v úterý ve 13.00. Sledujte informace na webových stránkách.  

I mateřinka se těší na nové děti 

 
Zápis do mateřské školy 

Probíhá formou vyzvedávání formulářů a jejich zpětným odevzdáním. 

Formuláře (přihlášku a evidenční list) si můžete vyzvednout ve školce 11. a 12. února 2014 vždy od 14.00 do 

17.00. 

Termín pro odevzdání vyplněných a potvrzených formulářů je stanoven na 18. a 19. února 2014 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 v průběhu tohoto týdne. 

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

