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Vánoční Vídeň
Žáci druhého stupně navštívili 3. 12. 2019 Vídeň a tamní Vánoční trhy. Výlet začal před barokním
zámkem Schönbrunn a vedl procházkou ke Gloriette z roku 1775. Po kratší kulturní procházce se mohli
žáci občerstvit na zdejších trzích.
Následovala pěší procházka historickým centrem Vídně přes Náměstí Marie Terezie, Parlament, Náměstí
Hrdinů, hrad Hofburg a prohlídka Katedrály svatého Štěpána. Výlet byl zakončen vánočními trhy před
radnicí, kde si žáci mohli zakoupit zdejší suvenýry a vychutnat si vánoční atmosféru.

Lucie Mandová, organizátorka výjezdu

Výstava Betlémů
Žáci 6. B se připojili do projektu výstavy betlémů,
která proběhla v Galerii Skleňák.

S velkým

nasazením a odhodláním se pustili do výroby
přiděleného typu betlému – Krýzovy jesličky.
Myslím, že se práce všem moc povedla a chtěla
bych je všechny moc pochválit.
Těším se na další tvoření.
Andrea Havlíková,
učitelka výtvarné výchovy v 6. B
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Vánoční zpívání na hale
Jako již tradičně se všichni žáci a zaměstnanci školy sešli v poslední den před vánočními prázdninami na
„Vánočním zpívání“. Na setkání jsme si všichni společně za hudebního doprovodu p. kolegyň Lenky
Maškové, Dany Švarcové a Kristýny Váchové zazpívali české kolegy. Pak už se děti těšily na vánoční
program ve třídách.

Setkání recitátorů v Odoleně Vodě
I v letošním školním roce byli žáci naší ZŠ pozváni na tradiční předvánoční setkání recitátorů. Setkání se
konalo 6. prosince na Základní škole Vítězslava Hálka v Odoleně Vodě.
Zúčastnili se jej žáci, kteří získali
12. listopadu ve školní recitační soutěži
Hálkovo pírko první a druhé místo v pěti
věkových kategoriích. Z první kategorie
naši

školu

reprezentovala

Katka

Procházková z 1. C a nejmladší recitátor
Jeník Krystyn z 1. A. Z kategorie druhé
postoupili do Odoleny Vody Karolína
Junová a Vojta Větvička ze třídy 3. A,
z kategorie

třetí

žákyně

Johanka

Sýkorová z 5. C. Z druhého stupně (tedy
ze čtvrté a páté kategorie) navštívily
setkání Maruška Pěchoučková ze 7. A, Ema Nejedlá ze 7. B a žákyně Ema Sýkorová a Babette Tolarová
z 8. A.
2

Recitátoři předvedli obdivuhodné výkony, za které byli obdarováni
knihou a pamětním listem. Vedle těchto odměn byla také udělena cena
p.

ředitelky

ZŠ

Vítězslava

Hálka

za

osobitý

přednes.

O výherci rozhodovala porota složená ze všech zúčastněných pedagogů.
Mezi třemi navrhovanými vítězi byla žákyně 7. A Marie Pěchoučková,
která porotu zaujala básní, jež sama složila. Přestože byl Maruščin
přednes i výraz excelentní, cenu získaly dívky z jiné ZŠ, které
přednášely zejména jednohlasem. Všem zúčastněným patří má velká
pochvala a poděkování.
Mgr. Kristýna Matulová, učitelka českého jazyka

Volby zástupců nezletilých žáků do školské rady
Jak jste již byli informováni v prosincovém čísle školních novin, uskuteční se volby pedagogických
pracovníků a zástupců nezletilých žáků do školské rady.
Spolu s lednovým číslem školních novin předáváme rodičům žáků oznámení o volbách spolu
s hlasovacími lístky. Za každé dítě ve škole má právo volit jeden rodič/zákonný zástupce. Další pokyny
naleznete na oznámení. Oproti původním informacím bude volba probíhat až 27. 1. 2020 (aby byly
dodrženy termíny stanovené volebním řádem).
Za rodiče jsou navrženy tyto kandidátky, které se Vám zde stručně představí:
Mgr. Ing. Romana Petráňová
Jmenuji se Romana Petráňová. Po studiích VŠE v Praze jsem se věnovala personalistice a řízení malých
firem, následně marketingu, PR a produkci. V době rodičovské dovolené jsem vystudovala speciální
pedagogiku a přeorientovala se na obor školství – především na alternativní metody výuky. Působila jsem
jako koordinátor projektů rozvoje lektorů vzdělávajících učitele, včetně vývoje didaktických pomůcek pro
alternativní metody výuky. Současně jsem zajišťovala akreditace MŠMT pro nové vzdělávací kurzy. Od
roku 2017 působím jako člen výkonného výboru neziskové organizace zaměřující se na výchovné
a vzdělávací aktivity směřující především ke kvalitnímu vyplnění volného času dětí.
Ačkoli se v prostředí školství pohybuji menší část svého profesního života, pocházím z učitelské rodiny
a toto prostředí vnímám již od dětství. Jsem matkou dvou dětí, z nichž starší studuje na této ZŠ a s mladší
dcerou jsem momentálně na rodičovské dovolené. Zároveň se stále aktivně věnuji koordinačním a dalším
aktivitám zmíněné neziskové organizace.
Svými zkušenostmi, schopnostmi a energií mohu ve školské radě aktivně přispět k rozvoji ZŠ nám.
Svobody 2.
Paní Kateřina Kusá
Jmenuji se Kateřina Kusá. Mám dvě dcery, které navštěvují první a čtvrtou třídu na zdejší ZŠ nám.
Svobody 2 na Praze 6, a proto bych v tomto školním roce ráda kandidovala na funkci ve školské radě.
Profesí jsem floristka, proto bych chtěla podpořit kroužky, které rozvíjí kreativní schopnosti žáků na této
základní škole. Podle mého názoru je vyplnění volného času dětí pod vedením dobrých vedoucích velmi
prospěšné. Ráda bych se také podílela na rozvoji zvyšování kvality výuky.
V případě zvolení členem školské rady podpořím všechny projekty, které se budou týkat neustálého
zlepšování prostředí, v němž se naše děti pohybují jak v budově školy, tak i v jejím okolí.
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Školní rodičovské a žákovské účty
V souvislosti s modernizací IT systému a s přechodem na program Office 365 A3 došlo v naší škole na
začátku školního roku k řadě změn. Rodičům byl vytvořen školní rodičovský e-mail, žákům byla jejich emailová adresa upravena. Pomocí školních e-mailů se rodiče i žáci přihlašují na zabezpečenou část
webových stránek. Zde je každému rodiči a žákovi zpřístupněna příslušná třída, stránka s jejími
aktualitami, týdenními plány či přihlašováním na individuální konzultace. Komunikace mezi rodiči, žáky
a školou pomocí školních e-mailů je zabezpečená, tudíž lze sdílet i citlivé osobní údaje. Elektronickou
poštu si mohou rodiče i žáci vyzvednout pouze v Outlooku na stránkách posta.zs-ns2.cz, či
portal.office.com po přihlášení ke svému účtu. Zde si všichni žáci mohou stáhnout do svého počítače či
tabletu desktopové aplikace Office 365 (licence jsou přiděleny pouze žákům naší školy).
Od 1. února 2020 budou veškeré obecné informační materiály školy odesílány pouze na školní
rodičovské e-mailové adresy, nikoli na soukromé e-maily. Rodiče, kteří si nabízený školní účet
neaktivují, mohou obecné informační matriály sledovat na webových stránkách školy v sekci Aktuality.
Prosíme všechny rodiče, aby si své školní rodičovské e-maily aktivovali a využívali je ke
komunikaci se školou. Rodičům nedoporučujeme navštěvovat zabezpečenou část webových stránek
školy přes žákovský účet jejich dítěte - žáky vedeme k bezpečnému chování na internetu, k čemuž patří
i utajení a nesdělování jejich hesla dalším osobám. Všechny nezprovozněné školní rodičovské účty
budou k 31. lednu 2020 deaktivovány. Jejich opětovná aktivace po tomto datu bude možná po oslovení
třídní učitelky, která Vám sdělí postup aktivace a přihlašovací údaje.
Učitelé budou informováni o rodičích, kteří školní účet aktivován nemají, aby se s nimi zvl. v případech,
kdy je potřeba sdělovat citlivé osobní údaje, mohli spojit jinou formou.
S přihlašováním na webové stránky a s aktivací rodičovských účtů Vám během individuálních konzultací
dne 13. ledna 2020 (nebo po dohodě kdykoli jindy) může pomoci asistentka ŘŠ sl. Zuzana
Šimková, telefon: 773 790 982, e-mail: zuzana.simkova@zs-ns2.cz, či osobně: 1. patro, č. dveří 101.
Video s návodem, jak se přihlásit na webové stránky školy a do Outlooku, je umístěno na webu školy
(https://www.zs-ns2.cz/aktuality/zakladni-skola/?articleID=302).
Mgr. Gabriela Hanzlová, koordinátorka ICT

Co nás tedy všechno čeká v lednu 2020?
➢ individuální konzultace a schůzka zástupců tříd s ŘŠ v pondělí 13. ledna
➢ preventivní pořady s Policií České republiky
➢ workshopy v rámci projektu O2 Chytrá škola
➢ 1. den otevřených dveří v úterý 21. ledna
➢ volby do školské rady v pondělí 27. ledna
➢ klasifikační porada za 1. pololetí v pondělí 27. ledna
➢ exkurzní a projektový den 2. stupně v úterý 28. ledna
➢ zimní turnaj v miniházené 4. a 5. tříd v úterý 28. ledna a 2. a 3. tříd ve středu 29. ledna
➢ vysvědčení za 1. pololetí a pasování prvňáčků na čtenáře ve čtvrtek 30. ledna
➢ pololetní prázdniny v pátek 31. ledna
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