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Školní noviny – leden 2018 
 

Ohlédnutí … 
 

Vážení rodiče, milé děti, milí zaměstnanci školy, 

 

děkuji Vám všem, kteří jste svým vlastním zapojením a finančním příspěvkem podpořili 

naši akci „DĚTI DĚTEM“.  

 

V rámci vánoční akademie 

a vánočních trhů jsme 

získali 125.419,- Kč. 

Částka 41.000,- Kč bude 

věnována společnosti 

NAUTIS (viz příspěvek 

dále) na podporu rodin 

s autistickými dětmi  

a stejná částka poputuje 

Nadačnímu fondu Svoboda, 

který se akce zúčastnil 

vlastní aktivitou.  

 

 

 

Zbývající část použije škola 

na podporu činnosti dětí  

(v loňském roce byly z tohoto 

fondu placeny knižní a jiné 

odměny pro děti, které školu 

reprezentovaly v soutěžích, 

hudební produkce při plesech 

a karnevalech dětí, sladkosti 

pro děti ke Dni dětí a na 

Mikuláše, odměny za účast 

ve sportovním turnaji, 

dárečky pro děti 

v Kojeneckém ústavu, atp.) 
 

  
 

Všem zúčastněným ještě jednou moc děkuji za podporu tohoto charitativního projektu. 

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Jak NAUTIS pomáhá spolu se školou dětem 
 
NAUTIS dlouhodobě spolupracuje se ZŠ a MŠ na nám. Svobody 2 z Prahy 6, s jejími pedagogy, dětmi  

i rodiči, kteří prostřednictvím vánočních trhů pořádaných v prostorách školy pravidelně přispívají na 

sociální služby pro děti s autismem.   

 

 

 

V r. 2016 činil příspěvek pro děti s autismem 

krásných 37 000 Kč. Z této částky byl financován 

provoz odlehčovacích služeb, které NAUTIS 

poskytuje rodičům a dětem s autismem v tzv. 

respitních centrech. Rodiče zde mají možnost 

svěřit své děti zkušeným osobním asistentům  

a díky tomu si sami mohou zařídit vlastní 

záležitosti, věnovat se zdravým sourozencům  

a nebo jen tak relaxovat. 

 

Foto: Renata Němcová 

 

Jsme velmi rádi, že se škola rozhodla podpořit 

NAUTIS i v r. 2017. Výtěžek z vánočních trhů ve 

výši 41 000 Kč opět putuje do rozpočtu 

odlehčovacích služeb NAUTIS.  

Děkujeme paní ředitelce Rybářové a všem 

pedagogům, dětem a jejich rodičům za jejich 

dlouholetou podporu.  

 

 

 

Ing. Magdalena Thorová Čáslavská, ředitelka Národního ústavu pro autismus 

 

Charitativní vánočky 

 

Milí rodiče,  

 

mnozí z vás si v předvánočním období objednali charitativní vánočku – celkem jich nadační fond 

Svoboda prodal během vánočních trhů 103 kusů. Z prodeje každé vánočky plynulo 95 korun jako 

příspěvek na zajištění odborného dozoru na druhé pololetí v relaxační zóně v suterénu školy. Společně se 

nám tedy podařilo během jediného dne vybrat 9.785 korun a zabezpečit tak fungování zóny na velkou 

část druhého pololetí školního roku 2017/2018. 

 

Dovolte nám, abychom vám, rodičům, za podporu nadačního fondu Svoboda ještě jednou poděkovali. 

Velké poděkování patří také Pekařství Jan Mašek, které pro nás tradiční máslové vánočky upeklo a za 

zvýhodněnou cenu dodalo přímo na naše školní vánoční trhy. V neposlední řadě si velké díky zaslouží 

pan Martin Hanus, který pečení vánoček pro nadační fond dojednal. 

 

 Závěrem bychom vám rádi popřáli jen vše dobré v roce 2018. 

 

Za Váš Svoboda – nadační fond přátel školy Kryštof Hilský 



 3 

Předvánoční besídka 
 

Stalo se již téměř tradicí, že pěvecký sbor vedený Mgr. Danou Švarcovou navštěvuje 

v předvánočním čase babičky a dědečky v Domě s pečovatelskou službou na Praze 6. 
 

 

I letos jsme se rozhodli, že je 

potěšíme svou návštěvou  

a zazpíváme několik koled  

i méně známých písní.  Věříme, 

že se naše pásmo všem líbilo  

a těšíme se na setkání zase 

v příštím roce. 

 

 

Mgr. Věra Kejvalová, 

koordinátorka aktivit veřejné 

služby 

 

Vánoční zpívání 
 

 

 

 

Stejně jako v předcházejících letech jsme 

se sešli celá škola v poslední den před 

Vánocemi na hale v 1. patře k našemu 

Vánočnímu zpívání. 

 

 

 

 

 

Všechny děti i pedagogové zpívali 

koledy, hrál nám k tomu náš školní 

orchestr a všichni se tak naladili na 

nadcházející svátky. 

 
 

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Výstava a vernisáž v galerii Skleňák 
 

Svoboda – nadační fond přátel školy uspořádal v galerii Skleňák výstavu prací žáků naší školy „NIKDO 

NEZNÁ MOJI ČTVRŤ LÉPE NEŽ JÁ“. Díla, která vznikla v rámci stejnojmenného projektu, prezentují 

myšlenky žáků naší školy: Hedviky Zichové, Kateřiny Jačkové, Emy Nejedlé, Milana Borovka, Anežky 

Hurákové, Julie Votrubové, Kláry Marjanovičové a Kláry Hovorkové, jak by chtěli, aby naše 

čtvrť vypadala za padesát let. Co se jim na naší čtvrti líbí a co ne.  

 

Výtvarné práce a příběhy, které vznikly v rámci 

druhého našeho projektu „Jak asistent pedagoga 

pomáhá?“, představují každodenní práci asistenta 

pedagoga očima žáků. Jak se sami můžete 

přesvědčit, děti asistenta pedagoga ve třídě 

nevnímají jako pomocníka jen pro jednoho žáka, 

ale jako pedagoga, na kterého se každý z nich 

může obrátit pro pomoc a radu. 

 

Poslední, ale také významnou součástí naší výstavy 

jsou „Příběhy našich sousedů“, což je vzdělávací 

projekt neziskové organizace Post Bellum, který na 

naší škole probíhá již pátým rokem pod vedením 

paní učitelky Vladimíry Horké. V rámci tohoto 

projektu žáci z řad dobrovolníků poznávají naši 

nedávnou minulost prostřednictvím příběhů 

pamětníků.  
 

 

 

Vernisáž výstavy proběhla v úterý 5. 12. 2017 

ve vstupní hale obřadní síně Městské části Praha 6, 

ve které nebylo k hnutí, proto mnoho hostů muselo 

zůstat na ulici, před vstupními dveřmi. Kromě dětí, 

jejich rodičů a prarodičů, pedagogů školy, členů 

správní a dozorčí rady nadačního fondu se 

vernisáže zúčastnil také velvyslanec státu Izrael 

Daniel Meron, zástupkyně starosty Eva Smutná, 

ředitelka školy Michaela Rybářová, zástupce 

neziskové organizace Post Bellum a řada dalších 

hostů, které už ani neumím vyjmenovat (za to se 

jim omlouvám). 

 

Vernisáží nás skvěle provázel osvědčený moderátor školních akcí Kuba Weber,  krásný projev zástupkyň 

tvůrců (Emy, Milany a Kláry) tlumočil Leonard Stein. Projevy byly doplněny skvělým vystoupením 

pěveckého sboru naší školy pod vedením paní učitelky Dany Švarcové a vánočními písněmi, které zahráli 

žáci pod vedením paní učitelky Báry Bučkové. Po oficiální části vernisáže následovala mikulášská oslava 
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před „Skleňákem“, kterou pořádala Městská část Praha 6 a žáci týmu „Příběhy našich sousedů“ Eliška 

Šteflová, Anna Šmejkalová a Tom Koupal s paní učitelkou Vlaďkou Horkou strávili čas v příjemném 

neformálním rozhovoru s panem velvyslancem.  

 

 

Myslím, že se výstava i vernisáž vydařily,  

a doufám, že žákům udělala radost. Jsem moc ráda, 

že jsme Vám prostřednictvím dětských výtvorů 

mohli ukázat skvělou a kreativní práci pedagogů 

naší školy, protože tyto výtvory, které jsou ještě 

ke shlédnutí v galerii  Skleňák by bez nich 

nevznikly! 

Děkujme kurátorkám výstavy Ivaně Žákové Jílkové, Štěpánce Stein a Vlaďce Horké, všem pedagogům  

a žákům školy, bez nichž by výstava nevznikla! Děkujeme paní učitelce Daně Švarcové a Báře Bučkové  

a všem dětem za skvělá hudební vystoupení! Děkujeme Městské části Praha 6, vedení školy a všem 

rodičům a dětem za jejich podporu! 

Irena Kučerová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Svoboda 

 

Vánoční vystoupení našich dětí 
 

 

Součástí adventního času je i akce 

Vánoce na Praze 6, která se koná na 

malém náměstíčku a jíž se tradičně 

účastníme.  

 

I letos zazpívaly a zahrály děti pod 

vedením p. učitelek Dany Švarcové  

a Báry Bučkové. Děti nás skvěle 

reprezentovaly, návštěvníci oceňovali 

výbornou hudební úroveň našich 

žáčků. Děkujeme jim i našim  

p. učitelkám. 

 

Náš kroužek dostal nabídku, aby svým vystoupením přispěl  

k vánoční atmosféře Staroměstského náměstí. Tuto příležitost 

jsme nenechali bez odezvy a v počtu 17 dětí - což bylo 

nejpočetnější vystoupení ze všech účinkujících - se tam vydali. 

Ve vytopeném stanu jsme se převlékli a připravili se na 

vystoupení. Připravili jsme si ukázku z naší nové hry 

Potrestaná pýcha, která bude mít premiéru 9. 1. 2018. Na hru 

jsme pozvali celé Staroměstské náměstí. Po vydařené ukázce 

jsme se každý musel představit do mikrofonu, a pak jsme 

dostali diplom a dárek. Byla to pro nás velká příležitost, kterou 

jsme, zdá se, nepromarnili! 

Mgr. Martina Eliášová, vedoucí kroužku 
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Cizí jazyky hravě 
 

Dne 29. listopadu 2017 proběhl již 3. ročník akce Cizí jazyky hravě v rámci „Celoměstských programů 

podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2017“. Zúčastnilo se jí 28 čtyřčlenných 

družstev z různých pražských škol. V letošním roce byla tato „soutěž“ pojata jako nesoutěžní přehlídka, 

kdy všichni účastníci byli odměněni za své jazykové výkony a týmovou spolupráci, což žáci i porota 

přijali s povděkem.  
 

 

 

V angličtině byly tři 

kategorie: 2. ročník, 3. 

až 5. ročník a žáci 2. 

stupně.  

Přehlídky ve 

francouzštině, 

němčině a španělštině 

se účastnily děti 

šestých až devátých 

tříd ZŠ.  

 

 

 

Žáci přednášeli básně nebo zpívali, mladší žáčci představovali sami sebe nebo předem stanovené 

konverzační téma, starší žáci řešili jazykové rébusy a především konverzovali na vylosované téma. 

V porotách zasedli nejen učitelé účastnících se škol, ale také zástupci německého a španělského 

velvyslanectví a Francouzského institutu v Praze.  Spolkovou republiku Německo tak reprezentovala  

p. Katharina Boehm, zástupce kulturního oddělení německého velvyslanectví. Španělské království pak 

zastupovala paní Pilar Barrero, atašé pro vzdělávání. Francii zastupovala paní Klára Schindlerová, 

projektová manažerka pro vzdělávací a jazykovou spolupráci. Obě velvyslanectví i zástupkyně 

Francouzského institutu také přispěly drobnými dárky na odměny zúčastněným žákům. 

Účast v porotě přijali také rodiče našich žáků – rodilí mluvčí. V  „anglické“ porotě zasedl p. Douglass 

Matthews. Do „německé“ poroty přijal naše pozvání p. Jacob Venus, referent vzdělávacího projektu 

Česko-německého fondu budoucnosti. 

 

 

Žáci prokázali velmi 

dobré znalosti  

a konverzační 

dovednosti. Předané 

ceny – cizojazyčné 

knihy – mají za cíl 

dále podpořit jejich 

dovednosti v cizích 

jazycích. 

 
 

 

V závěru přehlídky měli účastníci možnost vyjádřit se k úrovni a organizaci akce. Ohlasy byly velmi 

pozitivní.  

Cílem projektu bylo podpořit nadané žáky pražských škol v zájmu o učení se cizím jazykům, což se nám 

určitě podařilo. 

 

Mgr. Soňa Háječková, koordinátorka přehlídky 
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Příběhy bezpráví 2017  
 Listopad – Měsíc filmu na školách 

 

Během listopadu letošního roku probíhal 13. ročník projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na 

školách. V rámci projektu se konaly na stovkách škol v celé České republice projekce filmů 

o československých dějinách a debaty s pamětníky, historiky či filmaři. Téma letošního ročníku bylo 

věnováno příběhům vzdoru. 

Naše škola se do projektu Měsíc filmu na školách 2017 zapojila dne 21. listopadu. Žáci VII. A zhlédli 

film z cyklu Neznámí hrdinové: Šel bych do toho znovu režisérky Jolany Matějkové. Dokument  

o Františku Wiendlovi, aktivním účastníku domácího protinacistického odboje za druhé světové války  

i členu protikomunistické odbojové skupiny na Klatovsku na konci 40. let 20. století, naše žáky velmi 

zaujal. 

Po projekci filmu následovala beseda s pamětnicí paní Ludmilou Jánskou. Paní Jánská pracovala 

v období komunistického režimu v Československu v Městských divadlech pražských jako dramaturgyně. 

Nejednou se setkala při své práci s cenzurou. Manžel paní Jánské byl ve vykonstruovaném politickém 

procesu odsouzen za vlastizradu na 10 let. Po šesti letech strávených v Jáchymově dostal milost 

prezidenta Antonína Zápotockého. 

Paní Jánská byla během besedy s našimi žáky velmi otevřená. Žákům odpovídala i na velmi osobní 

otázky. Ty se netýkaly vždy jen příjemných událostí ze života, často souvisely i s bolestnými 

vzpomínkami či rozhodnutími paní Jánské. 

Chtěla bych touto cestou paní Ludmile Jánské poděkovat za ochotu i odvahu předstoupit před celou třídu 

našich žáků. Děkujeme. 

Mgr. Gabriela Hanzlová 

 
Byla u nás Česká školní inspekce 

 
Ve dnech 25. až 31. listopadu proběhla ve škole komplexní inspekční činnost. Paní inspektorky 

kontrolovaly téměř vše: provedly mnoho hospitací v hodinách, ocenily práci s dětmi i osobní nasazení 

všech učitelů a asistentů. Konstatovaly, že výsledky školy, např. v testech SCIO, jsou na vysoké úrovni, 

všimly si pozitivního zaměření hodnocení žáků, doporučily pokračovat ve formativním hodnocení 

v žákovských knížkách, ocenily velké zapojení školy do projektů i výzdobu školy.  Kontrolovaly také 

provoz školní družiny a školní jídelny, třídní knihy, dokumentaci žáků i zaměstnanců i čerpání financí ze 

státního rozpočtu (bez pochybení). 

 

Doporučily personální posílení vedení školy tak, aby bylo možno věnovat více času hospitační činnosti 

(bude realizováno od začátku nového školního roku) i práci s novými pedagogy. Na základě upozornění 

na drobné nedostatky administrativního rázu provedla škola menší úpravy v pravidlech hodnocení ZŠ  

a ve školním a provozním řádu mateřské školy. Rodičům budou upravené verze zaslány e-mailem. 

 

Po zveřejnění v rejstříku na webových stránkách České školní inspekce bude inspekční zpráva zveřejněna 

také na webu školy.  

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Rodiče, přijďte do školy 
 
V pondělí 8. ledna 2018 jsou rodiče zváni na individuální konzultace, některé třídy 

uskuteční společnou třídní schůzku. Opět Vám nabízíme možnost rezervace termínu 

v našem rezervačním systému na webových stránkách školy. 

 

Zástupce tříd z řad rodičů zve ředitelka školy na setkání v 18.15 v jazykové učebně u haly 

v přízemí. 

 

 
V tentýž den vás zveme na odborně zaměřené tematické setkání na téma „Nejčastější 

rodičovské omyly v péči a výchově“. Pro velký zájem, který jste vy, rodiče, projevili 

v předběžných přihláškách, jsme upravili organizaci tohoto setkání: pro rodiče žáků 1. až 

4. tříd od 16.00 do 18.00, pro rodiče žáků 5. až 9. tříd od 18.00 do 20.00. Akce se 

uskuteční v hudebně školy. Na akci již není nutno potvrzovat účast. 

 

 

 

 
Přejeme všem úspěšný rok 2018! 

 


