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 Základní škola a Mateřská škola,  

Praha 6, náměstí Svobody 2 
náměstí Svobody 2/930, 160 00 Praha 6 – Bubeneč 

www.zs-ns2.cz; tel.: 224 311 371, info@zs-ns2.cz 

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

 
 

Školní noviny – březen 2013 
 

Co je ve škole nového? 

 
➢ v hlavní hale byl nainstalován (doufáme, že ke spokojenosti všech) objednávkový terminál 

 

➢ pro přijaté budoucí prvňáčky začaly kursy Předškoláka 

 

➢ uskutečnila se školní kola anglické a biologické olympiády a olympiády v dějepise, 

chystáme se na pěvecko-recitační soutěž v angličtině 

 

➢ o jarních prázdninách proběhl ve škole velký úklid, děkujeme všem p. uklízečkám  

i p. kuchařkám za jejich práci 

 

➢ zkoušíme nový systém vyzvedávání dětí ze školní družiny 

 

Přihlášky na střední školy 
 

 

Stejně jako v loňském roce si každý žák letos mohl podat dvě přihlášky.  

 

V devátém ročníku je největší zájem o studium na gymnáziu, kam si podalo přihlášku 9 žáků. 

Dále mají žáci největší zájem o studium oboru obchodní akademie (9 žáků), o technické 

lyceum (4 žáci) a studium informačních technologií (4  žáci). Na obor kuchař – číšník se hlásí 

3 žáci. 

 

Ze sedmého ročníku si podalo přihlášku na gymnázium celkem 11 žáků a z pátých tříd 16 

žáků. 

 

Přejeme všem žákům, aby u přijímacích zkoušek nejenom uspěli, ale aby také byli přijati. 

Proto budeme netrpělivě očekávat, až přinesou zprávu o přijetí. Škola jim vydá zápisový 

lístek a ten po vyplnění a potvrzení školou odevzdají na příslušné střední škole. Pak už se 

jenom mohou těšit na nové spolužáky. 

 

Mgr. Eva Píchová, výchovná poradkyně 
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Bezpečné cesty do školy 

 

Děkujeme všem rodičům i dětem za zodpovědné vyplnění dotazníků a mapek, které jsme vám 

na konci prosince předložili.   

 

Žáci všechny tyto informace vyhodnotili a zpracovali do třídních a následně školních map.  

V únoru proběhla v prostorách školy schůzka pracovní skupiny složené ze zástupců MČ Praha 

6, MHMP, Policie ČR, Pražských matek, zástupců pedagogů i žáků. Zde byly žáky 

prezentovány souhrnné výsledky dotazníkového šetření a školního mapování, které byly 

předány dopravnímu projektantovi. Ten zpracuje dopravní studii a navrhne řešení 

nebezpečných míst. Studie bude následně předána Magistrátu hl. m. Prahy a městské části 

Praha 6 jako podklad pro úpravy dopravního prostoru.  

 

V souvislosti s realizací projektu byl vyhlášen na 1. března Reflexní den.  Všichni žáci se 

oblékli do pestrého oblečení s reflexními prvky. Tato doprovodná aktivita měla za cíl 

upozornit žáky na potřebnost takového oblečení pro zvýšení jejich bezpečnosti. 

 

Výsledky dotazníkového šetření a školního mapování zpracované do prezentace a další 

informace o realizaci projektu najdete na www.zs-ns2.cz  mezi projekty školy. 

 

Mgr. Elena Malchárková, školní koordinátorka projektu 
 

 
 

http://www.zs-ns2.cz/
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A co nového v mateřince? 

 
➢ Ve školce jsme měli karneval. Přišli vodníci, pirát, Batmani, dráček, pejsek, Karkulka, 

princezny, kouzelníci a dokonce i indiánka. Všechny masky si společně hrály, tancovaly 

a veselily se.  

➢ Koncem února jsme se radovali ze sněhové nadílky. V „dolíčku“ u Písecké brány jsme si 

báječně zabobovali a postavili spoustu sněhuláků. 

➢ Děti z Lišáků opět začaly tvořit občasník „Lišák“. Je to časopis, který si děti píší a kreslí 

úplně samy. Kdo umí, tak píše a ostatní přispějí kresbami.  

➢ V únoru také proběhl zápis do mateřských škol. Naše školka má k dispozici 14 volných 

míst. Přihlášku podalo 64 zájemců. Protože při letošním zápisu mají rodiče možnost 

podávat žádosti do více školek najednou a při případném přijetí si školku vybrat, je 

pravděpodobné, že výsledky přijímacího řízení nejsou konečné. Prozatímní výsledky jsou 

vyvěšeny v MŠ, v ZŠ a na stránkách školy. 

 

Renáta Vlasáková, zást. ředitelky školy pro předškolní vzdělávání 

 

 

Jak jsme si zasportovali 
 

Školní turnaj v miniházené proběhl pro 4. – 5. třídy ve čtvrtek 14. února, pro 2. – 3. třídy 

v pátek 15. února a pro 1. třídy po jarních prázdninách. 

Za každou třídu byl vyslán jeden tým z řad žáků. Ti, kteří se hráči nestali, se proměnili ve 

velmi hlasité fanoušky a prožívali zápas stejně, jako by byli na hřišti. V obou dnech jsme 

viděli úžasné sportovní výkony všech hráčů, na kterých je každý rok vidět, jak se lepší. Turnaj 

pořádáme pravidelně v zimním období. Letos nás ještě čeká velký letní turnaj, kam pozveme i 

jiné školy.  

No a jak vše dopadlo? Tady jsou první tři v každé kategorii: 

4. – 5. třídy:        1. místo 5. B (10 bodů), 2. místo 5. A (7 bodů), 3. místo 4. A (6 bodů)  

                                                                                                                                                      

2. – 3. třídy:        1. místo 3. C (10 bodů), 2. místo 2. B (8 bodů), 3. místo 3. B (6 bodů) 

 

1. třídy:               1. místo 1. B (6 bodů), 2. místo 1. A (4 body), 3. místo 1. B (3 body) 

                           

                                                                                                          

V průběhu turnaje nám pískali rozhodčí z řad žáků 2. stupně (Vojtěch Patzel, Jiří Šmíd, Matěj 

Janotka a Lukáš Štefanič), kteří mají s turnajem zkušenosti. I oni, když byli menší, hráli  

a bojovali o nejlepší výsledky. Tímto jim velmi děkuji a budu se těšit na další spolupráci. 

Děkuji i všem paní učitelkám, které podpořily své týmy  

a pomáhaly při organizaci, i p. učiteli Měchurovi za spoluorganizaci turnaje. 

                                                     Martina Charvátová, organizátorka turnaje           
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Lyžařský kurz 
 

Na začátku února se uskutečnil lyžařský kurz. Díky velkému zájmu jeho kapacitu naplnili žáci 

sedmých tříd, doplněni o trojici šesťáků.  

 

Lyžařskou destinací se pro nás stal Ski areál Ještěd ležící na Ještědském hřbetu. Ukázalo se, 

že je pro školní kurz naprosto ideální variantou, co do velikosti sjezdovek, sedačkových 

lanovek i sněhových podmínek. Našich 46 svěřenců bylo první den rozděleno do čtyř oddílů. 

     O první lyžařské a snowboardové krůčky, zdokonalování jezdecké techniky a zábavu se 

starala externí instruktorka Bára Horáková, učitelé Pavlasová, Koucká, Měchura a školní 

psycholožka Lenka Kubešová. 

     Ubytováni jsme byli v chatě Pláně, která leží přímo na sjezdovce. Radost z dobrých 

sněhových podmínek nám ze začátku týdne kazila mlha. Ta však po dvou dnech ustoupila a 

sjezdování pak nemělo nejmenší chybu. Třetí odpočinkový den jsme si zpestřili výletem do 

nedalekého Liberce, kde jedna polovina osazenstva navštívila IQ park a užívala si všemožné 

technické „vychytávky“ a druhá polovina navštívila městský bazén. Poté jsme vyjeli lanovkou 

na Ještěd, kde jsme si užili báječného výhledu a vyrazili po hřebeni k chatě.  

     Lyžařský pobyt jsme zakončili závodem ve slalomu, který nepostrádal napětí, rychlost, 

pády a především své vítěze. Večerní program byl složen z přednášek, her a 

nepostradatelných diskoték. Jedinou kaňkou na kráse bylo nešťastné padnutí na snowboardu, 

které skončilo převozem do nemocnice a operací zlomené ruky. Nella byla neuvěřitelně 

statečná a věřím, že i přes tento nepříjemný zážitek bude vzpomínat na kurz v dobrém.  

     Doufám, že i ostatní účastníci si kurz užili, že si zdokonalili lyžařskou techniku, že si 

oblíbili tento sport a že se k němu vždycky budou rádi vracet. Snad jsme touto povedenou 

akcí obnovili tradici lyžařských kurzů na naší škole.  

Mgr. Matěj Měchura, vedoucí kurzu 
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Pohár pražských škol 

 

Házenkářský výběr naší školy o sobě dal opět vědět. Ve finálovém turnaji nejlepších 

pražských celků (kategorie 8. – 9. třída) jsme obsadili krásnou stříbrnou příčku. Nestačili jsme 

pouze na výběr sportovní školy ZŠ Eden. Proti ostatním celkům jsme však dokázali prodat 

zkušenosti a házenkářský um, který se u našich žáků zdokonaluje již od prvních tříd.  

 

Opřít jsme se mohli především o opory pražské Dukly – Vojtu Patzla, Dana Režnického, Jirku 

Šmída a bývalého hráče Milana Čermáka, kteří se postarali o největší brankový příděl. 

Sekundovali jim Kuba Čech, Martin Kubena, Patrick Kapila, Aleš Kloubek, Michal Griess a 

nepřekonatelný Kuba Novák v bráně. Kluci se postarali o další z velkých úspěchů naší školy a 

potvrdili, že patříme mezi školní republikovou házenkářskou špičku. Klukům patří velká 

pochvala a zasloužené díky.  

 

Mgr. Matěj Měchura, učitel tělesné výchovy 
                                                                                            

 

 

Plastová víčka pomáhají 

 

V dubnu 2012 se  v Jičíně narodila  holčička Vaneska s vrozenou vadou kůže - tzv. NEMOC 

MOTÝLÍCH KŘÍDEL (odborně EPIDERMOLYSIS BULLOSA). 
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Tato nemoc se projevuje tím, že se neustále tvoří puchýře, které se musí několikrát denně 

propichovat, dezinfikovat a větší hlubší rány pokrývat obvazovým materiálem. Péče o 

Vanesku je velmi časově i finančně náročná. 

Sběrem plastových víček, která se prodají k dalšímu využití, získává rodina Vanesky finance 

na pokrytí všeho potřebného při péči o svou dcerku. Když se do této akce zapojíme, máme tak 

možnost i my všichni děvčátku pomoci. 

 

Prosíme Vás tedy: nadále noste plastová víčka každou středu od 7.30 do 7.50 na školní dvůr 

panu školníkovi. Škola zajistí odvoz na dohodnuté místo, o předané částce Vás budeme 

informovat. 

Hana Tydlitátová, hospodářka školy 

 

Co nás čeká v březnu? 
 

➢ ekologické a přírodovědné pořady, filmová představení, literární soutěž Čtení mě baví, 

sportovní turnaje, dějepisná beseda,anglické divadlo a spoustu dalších 

➢ zájemci začnou navštěvovat tenis 

➢ v případě zájmu dětí z 1. stupně začne pracovat kroužek VĚDA NÁS BAVÍ 

➢ oslavíme Den učitelů 

 

 

Třídní schůzky 

➢  přesunujeme termín třídních schůzek z 15. dubna na 8. dubna a to na 17.00 

 

➢ ve všech třídách se uskuteční společné třídní schůzky – poprosíme Vás totiž o vyplnění 

našeho vlastního školního dotazníku (do 15. 3. máte ještě poslední možnost zaslat otázky 

do dotazníku) 

➢ rodiče budoucích třeťáčků, čtvrťáčků a páťáčků prosíme, aby na tuto třídní schůzku měli 

rozmyšleno, zda by měli na příští školní rok zájem o nepovinný předmět – druhý cizí 

jazyk (a také o který – němčina, španělština, francouzština, ruština, čínština, event. jiný) 

➢ rodiče žáků 2. stupně také poprosíme, aby již na třídní schůzku přišli rozmyšleni, o jaký 

cizí jazyk by pro své dítě měli zájem 

➢ právě proto, že potřebujeme z personálních důvodů uspíšit rozhodování o přijetí učitelů  

2. cizího jazyka, posunujeme alespoň o 1 týden dopředu termín třídních schůzek 

➢ po třídních schůzkách se uskuteční již tradiční setkání zástupců tříd s ředitelkou školy  

(v 18.00); poprosím všechny zástupce ze tříd, aby na tuto schůzku přinesli vyplněné 

dotazníky rodičů 

➢ pro zájemce bude dotazník předem zveřejněn na webových stránkách školy; uvítáme, 

když se vyjádří oba rodiče (rodič, který se třídních schůzek nezúčastní, může jej poslat po 

druhém z rodičů – sledujte informace na webových stránkách) 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 


