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Školní noviny – leden 2021 
 

Výzva Nadačního fondu rodičů 
 
Těsně před vánočními prázdninami jsme uspořádali tradiční prodej máslových vánoček. Všechny objednané 

vánočky, bylo jich 65, se nakonec prodalo, i když někteří rodiče si je nezvládli vyzvednout. Předpokládáme, že ti, 

kteří si vánočku zakoupili, chtěli kromě vánoční dobroty také podpořit školu svých dětí, za což jim patří velké díky. 

Nicméně už jste přemýšleli o pravidelné podpoře? Nadace Svoboda se snaží získat prostředky z charitativních 

akcí (nadační vánočky, vánoční trhy, výtvarné workshopy...), oslovuje případné sponzory, ale na ufinancování 

dosud „zajetých aktivit fondu“ brzy peníze stačit nebudou a na nové projekty není už žádný prostor.  

 

Nadace byla založena s myšlenkou především pravidelných příspěvků od rodičů žáků, ta se však za poslední dobu 

úplně vytratila. V tuto chvíli chodí do školy skoro 600 žáků a do fondu přispívá pravidelně pouze 13 rodičů...  

 

Pojďte s námi myšlenku pravidelné podpory z řad rodičů znovu obnovit a zapojit se! Souhlasíte s tvrzením, že 

částka 50–100 Kč měsíčně je pro většinu rodinných rozpočtů akceptovatelná, a tudíž je to především otázkou 

vnitřního rozhodnutí a nalezení si času na založení trvalého příkazu?  

Nadační fond doplácí navýšení úvazku školní psycholožky, která zatím nepatří do standardních školních profesí, 

financuje dozor v relaxační zóně, přispívá na podporu asistentů, řeší dočasnou finanční výpomoc dětem, jejichž 

rodiče nemají na obědy...  

 

Jsme si vědomi, že aktuální situace je pro hodně lidí těžká, avšak i my se snažíme a musíme bojovat, abychom i 

nadále mohli pomáhat dětem naší školy!  

 

 

Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a pohody v novém 

roce!  

 

Tým Svoboda – nadační fond přátel školy  

 

 

Podklady pro trvalý příkaz: číslo účtu: 115-1753030217/0100, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a 

zaregistrujte se, prosím, na www.nfsvoboda.cz, případně napište na e-mail: svoboda.nadacni.fond@gmail.com. Na 

konci roku Vám bude vystaveno potvrzení pro daňové účely. 

 

Dovětek ředitelky školy: 

Ráda bych se připojila k výzvě Nadačního fondu. Bez příspěvku bychom museli od škol. r. 2021/22 významně 

omezit činnost školní psycholožky i fungování dohledu v relaxační zóně. Proto vyzývám všechny rodiče našich 

dětí: po dobu školní docházky přispějte prosím pravidelnou měsíční částkou. Děkuji vám i za Vaše děti! 

 

Mr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Předvánoční čas 

 

Ve třídě Skřítků z 2. A provoněla vánoční atmosféra při vyrábění vánoční ozdoby z pomerančů. Všem se  

pomeranče moc povedly a doufám, že ozdobily a provoněly pohodlí domova.  

                                                                                                     

 

Četba z vánoční knížky 

 

Třídu 2. A navštívila spisovatelka Katarína Fiala. Četba z vánoční knížky Úžasné Vánoce Matyáše 

Kotrby doplněná příjemným programem se dětem moc líbila.  

Mgr. Andrea Havlíková, tř. uč. 2. A 
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Odborně tematická setkání rodičů prvňáčků 

s externím odborníkem a zástupci školy 

V rámci projektu Společným vzděláváním ke společnému soužití 3 (SVSS 3) financovaného 

z Operačního programu Praha pól růstu ČR a spolufinancovaného z Evropských strukturálních  

a investičních fondů se ve dnech 30. 11., 1. 12. a 2. 12. 2020 

uskutečnila odborně tematická setkání rodičů našich prvňáčků  

s psycholožkou PPP Praha 6 Mgr. Kateřinou Švarcovou, školní 

speciální pedagožkou Mgr. Janou Jelínkovou a školní psycholožkou 

Mgr. Annou Čermákovou. Setkání se zúčastnila také paní ředitelka 

Mgr. Michaela Rybářová, která v úvodu poděkovala rodičům za 

jejich podporu a pomoc svým dětem při distanční výuce v době 

uzavření školy z důvodu zhoršené epidemiologické situace 

v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Paní zástupkyně 

Mgr. Dana Švarcová 

informovala rodiče o projektu 

SVSS 3 a jeho aktivitách.  

Psycholožka PPP Praha 6 

Mgr. Kateřina Švarcová 

seznámila rodiče se systémem 

poskytování odborné psychologické a speciální pedagogické služby 

a možnostmi konzultací žákům a jejich rodičům. Informovala rodiče 

o dílčích oblastech školní zralosti, psychické a fyzické připravenosti 

na školu (sociální zralosti, zralosti pracovní připravenosti, zralosti 

poznávacích procesů, řeči a jemné motoriky, …) Zdůraznila význam 

dobrého rodinného zázemí. 

Speciální pedagožka Mgr. Jana Jelínková upozornila na možné 

konkrétní potíže žáčků na začátku školní docházky a vysvětlila 

rodičům, jakým způsobem s dětmi pracovat, aby se případné potíže 

eliminovaly nebo odstranily. Zaměřila se zvláště na oblast rozvoje řeči, sluchového a zrakového vnímání, 

nácviku čtení a psaní, prostorové orientace, matematických představ a názorně ukázala různé metody 

nácviku a vhodné pomůcky a didaktické hry pro rozvoj v těchto oblastech. 

Školní psycholožka Mgr. Anna Čermáková se zaměřila na psychohygienu, zvláště úpravu denního 

režimu včetně klidového režimu (režimu spánku a odpočinku), domácí přípravu na vyučování a její délku. 

Hlavním cílem setkání bylo poukázat na možná úskalí školní práce a nabídnout rady, jak usnadnit dětem 

jejich první rok ve škole. V závěru setkání byl vytvořen prostor pro otevřenou diskusi včetně diskuse  

o přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem a diskuse o tématech spojených 

s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury.  

Mgr. Dana Švarcová, zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň, koordinátorka projektu SVSS 3 
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Výuka přírodopisu a fyziky 
Žáci 6. ročníku dostali za úkol vytvořit modely rostlinných a živočišných buněk z libovolného materiálu, 

který doma najdou. Modelů buněk se sešlo spoustu: jedlé, vyrobené ze stavebnice, ušité, lepené, 

vymodelované nebo dokonce upečené. Kreativita „badatelů“ neznala mezí. 

 

Vánoční hodina fyziky u 9. ročníku proběhla v kreativním duchu. Během pololetí jsme probírali elektrické obvody  

a elektřinu. Proto jsme si zapojení elektrických  obvodů vyzkoušeli v praxi a vyrobili svítící vánoční přání.   

                                                                          

 

¨ 

 

 

Mgr. Daniela Samešová, učitelka přírodních věd 
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Zvládnutí situace s covidem-19 na naší škole 

V souvislosti se situací covid-19 a uzavření škol jsme skvěle zvládli distanční výuku 

Velké díky patří především žákům, že se tak rychle adaptovali na online výuku, rodičům, kteří 

byli podporou dětem a napomáhali jim s učením a samozřejmě i všem učitelům a asistentům. Pro 

všechny z nás to za loňský rok bylo náročnější než obvykle, nicméně ani legrace při online výuce 

nechyběla a věříme, že v této kritické době vše společně zvládneme.  

Hygienická opatření  

V souvislosti se všemi nařízeními jsme vždy důsledně dbali na bezpečnost, zdraví a hygienu 

v celém areálu školy. Žáci jsou dodnes kontrolováni ohledně nošení roušek, mytí rukou a udržování 

rozestupů, jak je to jen možné.  

V rámci úklidu učeben, kabinetů a dalších prostor školy jsou pravidelně používány co nejúčinnější 

dezinfekční prostředky. K dispozici je dezinfekční stojan u vstupu do školy, poskytnutý naším 

zřizovatelem, jehož používání návštěvníky důsledně monitorují kolegyně 

hospodářky a paní recepční.  

Něco málo v číslech 

Naše škola v této zvláštní době zvládla v tabulkách mimořádně nebýt na 

přední příčce      . Dle počtu nakažených dětí, žáků a zaměstnanců jsme si 

vedli dobře a jsme moc rádi, že i Vy rodiče, jste dbali na zdraví všech ve škole. Pro informaci: od 

začátku pandemie onemocnělo nemocí covid-19 14 žáků a 11 zaměstnanců (čísla jsou jak za ZŠ, tak 

za MŠ Tychonova). 

V karanténě v druhé vlně byla v říjnu jedna třída.  

Vše vždy bylo okamžitě konzultováno s Hygienickou stanicí Prahy 6, které tímto též děkujeme za 

spolupráci a ochotu v této nelehké době.  

Věříme, že se situace bude jen lepšit a snad se nám brzy vrátí všichni žáci do lavic a budeme moci 

pokračovat ve všech aktivitách tak jako dříve.  

 

Zuzana Šimková, asistentka ŘŠ, projektová manažerka 

 

Čertíci 

 

V pátek 4. 12. se naše 2. C proměnila v třídu plnou 

roztomilých čertíků. Celý tento páteční den děti 

plnily opravdu čertovské úkoly, protože škola už 

nebyla obyčejná, ale byla pravá čertovská. Všechny 

úkoly v této škole čertíci zvládli na jedničku, domů 

odcházeli s čertovským vysvědčením a malou 

nadílkou.      

                                                                                                        

Mgr.  Martina Eliášová, tř. uč. 2. C 
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Předvánoční výzdoba ve škole 
 

 

  

 

  

 

 

Co nás čeká v lednu 2021? 
 

 

➢ 11. pondělí – třídní schůzky (online) 

➢ 18. pondělí v 18.00 – schůzka zástupců rodičů s ŘŠ (online) 

➢ 20. ledna ve 14.00 – jednání žákovského parlamentu (online) 

➢ 25. ledna – klasifikační porada učitelů 

➢ 26. úterý – Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků 

➢ 28. čtvrtek – Vysvědčení za 1. pololetí 

➢ 29. pátek – Pololetní prázdniny 


