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

 
 

Školní noviny – únor 2014 
 

 Co se všechno událo v lednu?  
 
➢ pro zájemce o naši školu jsme uspořádali druhý DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ; rodičů 

přišlo i tentokrát hodně – zajímali se nejen o vzdělávací program školy, ale také třeba  

o její vybavení 

➢ sešli se opět zástupci tříd z řad rodičů – zápisy z jejich jednání si můžete přečíst na 

webových stránkách školy 

➢ uskutečnily se volby do školské rady (informace níže) 

➢ v rámci projektu COMENIUS vyjeli naši žáci do Itálie (přečtěte si informaci jedné 

z účastnic) 

➢ bylo rozdáno vysvědčení za 1. pololetí (přečtěte si, jak si ho užili prvňáčci) 

➢ děti si užily „jednu prázdninu“ (pololetní prázdniny) 

  

Volby do školské rady 

 
Dne 28. ledna se konaly volby zástupců nezletilých žáků i zástupců pedagogických 

pracovníků do školské rady. 

 

Ze 482 oprávněných voličů z řad rodičů se voleb zúčastnilo 249, tj. 52%. 

 

Odevzdané hlasy pro jednotlivé kandidátky: 

Mgr. Pavla Ducháčková Chotková …….. 83 hlasů 

Mgr. Olga Chojnacka, Ph. D. ………......  25 hlasů 

MgA. Štěpánka Stein …………………. 111 hlasů 

Mgr. Zuzana Šrámková ………………… 78 hlasů 

 

Zástupkyněmi ve školské radě se tak staly p. MgA. Štěpánka Stein a p. Mgr. Pavla 

Ducháčková Chotková. Děkujeme dosavadní předsedkyni školské rady p. Mgr. Zuzaně 

Šrámkové za její práci. 

Vzhledem k nutnosti opakovat volby pedagogických zástupců bude 1. jednání nové školské 

rady svoláno začátkem března. 
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Tým COMENIUS vyrazil do Itálie 
 

Ve dnech 25. 1. - 1. 2. jsem se zúčastnila výjezdu do Itálie s projektem Comenius. Spolu  

s Lucií Končinskou (9. třída), Matyášem Jakešem (7. třída) a s paní učitelkou B. Čapkovou  

a V. Kejvalovou jsme vyrazili na návštěvu naší partnerské školy Scuola Secondaria Statale di 

1 Grado „G. Mazzini“ do italského Livorna. Na letišti v Pise na nás čekaly naše „nové“ 

rodiny, se kterými jsme strávili zbytek slunečného víkendu.  

  

Během týdne jsme chodili do partnerské školy, kde jsme se opět viděli s dětmi z Polska, 

Německa, Španělska, Turecka a Rumunska. Ve škole jsme prezentovali naše národní recepty 

či náš krátký loutkový příběh o Krtečkovi, který jsme sami natočili. Navštívili jsme Florencii, 

galerii Uffizi, jednu z nejznámějších galerií na světě či šikmou věž v Pise nebo Námořní 

akademii v Livornu. Užili jsme si pěkný týden. Když nastala chvíle rozloučení, ani se nám 

nechtělo domů. Dík patří našim učitelkám a hostitelským rodinám.  

Lucie Charvátová, 9. třída 
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Zápis do 1. tříd 

  
Ve dnech 4. a 5. února se ve škole uskutečnil zápis do 1. tříd na příští školní rok. Po 

zkušenostech z minulého roku jsme připravili několik změn: 

 

➢ rodiče měli možnost si na příchod k zápisu rezervovat přesný čas 

➢ rozmístili jsme plnění jednotlivých úkolů testu školní zralosti na více stanovišť tak, aby 

„testování“ proběhlo ve větším klidu 

➢ do zápisu jsme zapojili naše páťáčky 

 

Z reakcí rodičů citujeme: 

 

… ráda bych Vám touto cestou poděkovala za milý zážitek ze zápisu do 1. třídy. Velice 

obdivuji, jak bylo všechno dobře zorganizované a příjemné, synek si hezky užil pohádkové 

úkoly. Muselo být velice pracné a náročné všechno připravit a trpělivě provázet nás, vyjukané 

příchozí, opravdu děkujeme … 

... je bezva, že jste zapojili starší žáky, náš syn měl velkou trému, ale s dětmi mu to šlo dobře .. 

 

Nyní k výsledkům zápisu: 

 

➢ zájem o naši školu pro své prvňáčky projevilo 130 zájemců (včetně několika dětí, které 

měly odklad školní docházky v minulém roce), tak velký zájem nás velmi těší 

➢ škola může z prostorových důvodů otevřít 3 třídy s celkem 75 dětmi 

➢ dne 21. února zveřejníme seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) 

➢ nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno doporučeně 

 

Upozornění: 

 

➢ nepřijaté uchazeče upozorňujeme, že je možné uvolnění několika míst z důvodu 

žádostí o odklad nebo z toho důvodu, že se rodiče hlásili na více škol a je tedy možné, 

že se po přijetí rozhodnou pro jinou školu 

➢ po uvolnění míst budeme další zájemce dle pořadí podle kritérií kontaktovat 

s nabídkou na jejich obsazení 
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Pasování prvňáčků na čtenáře 
 

  

Na čtvrtek 30. ledna budou určitě naši prvňáčci, ale také jejich rodiče či prarodiče vzpomínat 

s pýchou. V tento den naši nejmenší žáčci obdrželi nejen své první vysvědčení, ale též byli 

pasováni na čtenáře. 

 

K rytíři i jeho pomocnicím přistupovaly děti každé po svém – některé nebojácně, jiné  

s ostychem. Všechny děti ale své první úkoly při výuce čtení zvládly a mohly tak být 

pasovány – odnést si tak mohly svou vlastní knihu prvních písmen. 

 

Děkujeme rodičům i prarodičům za hojnou účast i paní učitelkám 1. tříd za přípravu celé 

akce. 

 

 

 

 
 

 
 

Co se chystá v únoru? 

 
➢ děti 1. stupně se mohou těšit na zimní turnaj v miniházené 

 

➢ pokračují preventivní programy BÝT ÚSPĚŠNÝ 

 

➢ spousta zajímavých programů: hudební pořad v Rudolfinu, návštěva výstavy Pravěk 

v Muzeu hl. m. Prahy, environmentální pořad Lesů Praha, návštěva dopravního hřiště, … 
 

 

A co další prázdniny? 

 

Budou to jarní prázdniny a jsou plánovány na týden od 24. do 28. února. Všichni doufejme, že 

napadne sníh a děti si užijí zimních radovánek. 


