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 Základní škola a Mateřská škola,  
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Školní noviny – únor 2013 
 

Co se všechno událo v lednu? 
 

Zápis do 1. tříd 
 

Zájem rodičů a potažmo dětí o přijetí ke vzdělávání je samozřejmě pro každou školu to velmi 

podstatné, co určuje směr jejího dalšího rozvoje. Byli jsme proto všichni velmi potěšeni, že při 

letošním zápise se k zápisu dostavilo 109 dětí.  Již méně potěšitelné je, že škola z prostorových 

důvodů nebude moci všechny zájemce přijmout. V souladu se stanovenými kritérii škola přednostně 

přijme všechny děti ze své spádové oblasti a dále děti s trvalým pobytem na Praze 6, které u nás mají 

staršího sourozence. V současné době probíhají jednání o přijetí dětí, jejichž rodiče zapsali své dítě na 

více škol. Teprve poté budeme moci rozhodnout o přijetí dětí z Prahy 6, které u nás nemají 

sourozence. Konečná rozhodnutí najdou rodiče v pátek 15. února na nástěnce i na webových stránkách 

školy. Také proto prosíme zájemce o Předškoláka, aby s platbou vyčkali až na rozhodnutí o přijetí. 

 

Jednání rady školy 
 

O výsledcích zápisu informovala ředitelka školy členy školské rady na jednání, na kterém předložila 

také úvahu nad vývojem školy v následujících několika letech. Tato úvaha byla vypracována na 

základě požadavku odboru školství Prahy 6 a odvíjela se mimo jiné z odhadu demografického vývoje 

až do r. 2022. Úvaha je zpracována v několika variantách, mezi které bohužel patří také varianta se 

snižováním počtu nově otevíraných 1. tříd v budoucích letech. Se svým názorem na možnosti rozvoje 

školy se školská rada rozhodla obrátit i na našeho zřizovatele, o výsledcích Vás budeme informovat, 

stejně jako o výsledku obhlídky školy pracovníky odboru školství, které se chystá v průběhu února. 
 

Pasování prvňáčků na čtenáře 
 

To z našich současných prvňáčků jsou již opravdoví čtenáři! V pondělí 21. ledna totiž proběhlo 

v Městské knihovně jejich slavnostní pasování na čtenáře. Slavnost připravily paní knihovnice 

z dětského oddělení knihovny, které se převlékly do kostýmů pohádkových postav. Děti přišli podpořit 

a pogratulovat jim také jejich rodiče, prarodiče a další hosté. Naši prvňáčkové přednesli básničku, 

složili čtenářský slib a pak již následoval slavnostní ceremoniál pasování na čtenáře spojený 

s předáním vlastnoručně vyrobené knihy písmen, pamětního listu, medaile a čtenářského průkazu. 

S ním se děti hned vypravily mezi regály s knihami. 

Mgr. Elena Malchárková, Ing. Romana Kozáková 

učitelky 1. tříd 

 

http://www.zs-na2.cz/
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Účast žáků v soutěžích  
 

Stejně jako v minulých letech se žáci 2. stupně zúčastnili soutěže ve finanční gramotnosti vypsanou 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a tím se přiřadili ke 108 029 žákům, kteří se letos do 

této soutěže zapojili. Cílem této soutěže je zmapovat úroveň znalostí z finanční gramotnosti u žáků 2. 

stupně základních a středních škol v České republice. Celá soutěž probíhala on-line, nezáleželo pouze 

na správnosti odpovědí, ale i na rychlosti, s jakou byly zodpovězeny. Tři nejúspěšnější řešitelé ze 

školního kola postupují do kola okresního.  

 

Z naší školy byli nejúspěšnější: 

 

1. Franta Fladung z 9. třídy 

2. Lucka Charvátová z 8. třídy 

3. Kačka Stoklasová ze 7. A  

4. Dan Kovář z 9. třídy 

5. Eliška Brounsová z 8. třídy 

6. Klára Kadlecová ze 6. A 

 

Celkem se z 2. stupně zúčastnilo 103 žáků. 

 

Druhou soutěží byla soutěž týkající se zdravého životního stylu.  Zde se naši žáci zapojili mezi téměř 

30 000 žáků z celé republiky, aby porovnali své znalosti v rámci celoevropského projektu SAPERE - 

Vím, jak žít. Z 2. stupně se celkem zúčastnilo 94 žáků.  

 

Do okresního kola soutěže postoupili Jakub Novák a Dan Kovář (oba z 9. třídy) a Agáta Hájková z 8. 

třídy. V posledním lednovém týdnu se výše jmenovaní žáci v obou soutěžích zapojili do okresních kol, 

jejichž výsledky budeme znát v polovině února. Tak držme palce! 

 

Mgr. Markéta Škramlíková, vyučující 2. st. 

 

 

Párty se Zdravou pětkou 
 

V lednu se devátá třída zúčastnila programu Zdravá pětka. Žáky čekala dvouhodinovka vaření – 

respektive příprava zdravého studeného pohoštění.  

Společně s lektorem se sešli v naší kuchyňce.  Nejdříve si děti zopakovaly zásady zdravého životního 

stylu, správně zařadily potraviny do potravinové pyramidy a potom již byly připravené k tomu 

nejzajímavějšímu z celého programu – k vaření.  

Rozdělily se do čtyř skupin, vylosovaly si recept i s vyobrazením a s chutí se pustily do práce. Děti 

byly velmi šikovné, velmi pěkně své úkoly zvládly a připravily tak pro sebe i své spolužáky chutné a 

zdravé občerstvení.   

Ing. Romana Kozáková 

koordinátorka programu Zdravá pětka 

 

Výsledky finanční kontroly 
 

Proběhlá kontrola z finančního oddělení konstatovala zlepšení systému v hospodaření s hotovostí, 

zjistila pouze drobné nedostatky administrativního rázu. 
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Návštěva partnerských škol z projektu Comenius 
 

Největší akce čekala školu v posledním lednovém týdnu. O své zážitky se s Vámi podělí žačky, které 

se spolu s řadou dalších dětí podílely na úspěšném průběhu akce: 

V pondělí 28. ledna přijely k nám do Česka děti z cizích zemí. Byly ubytované po jednom  

 u nás v rodinách. Bylo to velmi zajímavé. Pokaždé když jsme šli na výlet, fascinující bylo, že  

z každého kouta byl slyšet jiný jazyk, a to třeba španělština, italština, rumunština, němčina, turečtina, 

polština a v neposlední řadě samozřejmě čeština. V rodinách jsme se domlouvali ponejvíc anglicky,  

a to pouze s naší gramatikou. To, co jsme neuměli vyjádřit těmi správnými slovy, jsme museli 

zvládnout jinak (někteří možná i pomocí rukou a nohou). Od každého jsme dostali malý dáreček.  Jak 

ve škole tak doma. My jsme dětem na památku dali dárečky taky. Všem z Polska moc chutnala třeba 

Studentská pečeť, kterou u nich nemají. Školní obědy všem moc chutnaly a mnozí vychvalovali, že 

taková jídla u sebe ve škole nemají. Podívali jsme se na spoustu zajímavých míst a po různých 

památkách. Celých pět dní bylo pestrých, poučných, zajímavých a rozhodně zábavných. Všichni by 

projekt COMENIUS u nás ve škole přivítali ještě jednou.  

Jitřenka Rompotová ml., žákyně VII. B 

Nela Jakubcová, žákyně VII. A 

 

Vedení školy i organizátorky akce děkují všem rodičům, kteří umožnili ubytování dětí z partnerských 

škol, za jejich ochotu i za péči o děti. 

 

 

Co se chystá v únoru? 
 

 

Objednávkový terminál 
 

Dalším krokem ke zvýšení komfortu dětí i rodičů je objednávkový terminál, který je ve škole 

k dispozici od tohoto týdne. Terminál jsme pořídili díky mimořádné dotaci Městské části Prahy 6. Děti 

si mohou každý den od 7.40 do 14.00 objednávat na následující den (i dny následující). Každý žák 

dostal návod postupu objednávání jídel, pokud si přesto nebudete vědět rady, kdykoliv se můžete 

obrátit na hospodářky školy, rády vám pomůžeme. 

Jitřenka Rompotová, hospodářka školy 

Hana Tydlitátová, vedoucí školní jídelny - výdejny 

 

Zdravé stravování, školní jídelna 
 
V předchozích článcích jsme se několikrát zmínili o zdravém stravování, také o tom, že dětem 

z partnerských škol jídlo ve školní jídelně chutnalo. 

 

Jistě se ne vždy podaří všechno na jedničku, ale školní jídelna vaří podle norem. Překontrolovali jsme 

funkčnost režonů (nádob, které udržují uvařené jídlo v teple), přijali jsme opatření ke zlepšení v této 

oblasti (nenalévání více polévek „dopředu“, důsledné přikrývání režonů před příchodem dětí do 

jídelny, pravidelnou kontrolu teploty jídel). V následujícím období se zaměříme na kontrolu velikosti 

porcí (a to jak jednotlivých, tak i celkového odebíraného množství z kuchyně vedlejší školy, která pro 

nás vaří). Ke kontrole kvality obědů budou pozváni i představitelé odboru školství. 

 

Co nás mrzí je šíření nepravd, pomluv a lží. Zástupci rodičů byli ředitelkou školy informováni o tom, 

že jediné jídlo, které je vařeno „ze sáčku“, je bramborová kaše. Ta navíc řadě žáků tak chutná, že si 

chodí i přidávat. Byli jsme proto nemile překvapeni, když byly v průběhu třídních schůzek 

prezentovány informace, že jídelna vaří vesměs ze sáčků a polotovarů (polévky, jíšky apod.) Doklady 

o tom, jaké suroviny jsou k vaření nakupovány, vylučují tuto možnost. Ředitelka školy proto 
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informuje, že v případě dalšího rozšiřování nepravdivých informací podá trestní oznámení pro šíření 

pomluv. 

Ke stravování obecně, jakož i k provozu školního bufetu a automatů budete mít možnost se vyjádřit 

v připravovaných dotaznících (viz informace níže). 

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 

Hana Tydlitátová, vedoucí školní jídelny - výdejny 

 

Zkušební provoz – změna vyzvedávání dětí ze školní družiny 
 

 

Od pondělí 11. února budeme zkoušet změnu při odpoledním vyzvedávání dětí ze školní družiny. 

Vzhledem k zahájení provozu recepce a také vzhledem ke zhoršujícímu se stavu toalet u školní 

družiny si budou rodiče v odpoledních hodinách vyzvedávat děti hlavním vchodem školy. V době 

odpoledního pobytu budou děti používat toalety u hlavní haly školy, o stavu toalet u ŠD budeme 

informovat zřizovatele školy. 

 

Při vstupu prosíme nahlaste jméno žáka a jeho oddělení, recepce bude telefonem kontaktovat p. 

vychovatelku a v případě, že děti nejsou v dané chvíli mimo svou třídu, budete si moci dítě jít osobně 

vyzvednout do chodby v přízemí. Odcházet budete opět hlavním vchodem přes recepci. 

Do ranní družiny budou děti vstupovat stejně jako dosud zadním vchodem přes školní hřiště. Zde 

zvoní na hlavní družinu. 

 

Prosíme rodiče, aby při vyzvedávání dětí respektovali tato pravidla (zvl. nahlašování jména dítěte a 

vyčkání kontaktování p. vychovatelky), tento provoz budeme v prvním týdnu zkoušet a zvážíme jeho 

ponechání či úpravu zvl. s ohledem na bezpečnost pohybu osob ve škole. 

 

Martina Charvátová 

vedoucí vychovatelka školní družiny 

 

Dotazníková šetření 
 

Z rozhodnutí odboru školství bude ve škole provedeno dotazníkové šetření společnosti SCIO, určené 

žákům, rodičům i zaměstnancům. Děkujeme všem za vyplnění dotazníku. 

 

Tak jak jsem slíbila po svém nástupu na tuto školu, ráda bych umožnila všem – dětem, rodičům i 

zaměstnancům – vyjádřit se k různým aspektům života školy. Do našeho vlastního „školního“ 

dotazníku zahrneme i aktuální otázky – vzhledem k povinnosti zavést 2. cizí jazyk pro všechny žáky 

nás bude např. zajímat, o které jazyky by byl největší zájem. 

 

Dotazník připravujeme na březen, vyzývám proto všechny rodiče i žáky, aby využili příležitost a 

otázky, které by rádi v dotazníku viděli, posílali již teď na e-mail michaela.rybarova@zs-ns2.cz  

 

Mgr. Michaela Rybářová 

ředitelka školy 

 

A co další prázdniny? 

 

Budou to jarní prázdniny a jsou plánovány na týden od 18. do 22. února. Přejeme všem, aby si 

prázdniny užili co nejlépe, pokud možno zimním sportováním – věřme, že nám všem počasí bude přát. 

mailto:michaela.rybarova@zs-ns2.cz

