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Školní noviny – říjen 2019 
 

ZŠ náměstí Svobody je Školou Paměti národa 
 

Naše škola se již od školního roku 2013/14 účastní pamětnického projektu organizace Post Bellum,  

o. p. s. Příběhy našich sousedů, jehož cílem je setkávání žáků základních škol s pamětníky v jejich okolí. 

Dobrovolníci z řad žáků poté zpracovávají reportáž o svém pamětníkovi a prezentují ho před ostatními 

školami Prahy 6. Za dobu existence tohoto projektu nás naši žáci vždy dobře reprezentovali a častokrát 

byli mezi nejlépe oceněnými. 

 

Nejen za účast v tomto projektu, ale celkově za systematické zařazování témat moderních dějin získala 

škola ocenění Škola Paměti národa. Také v současném školním roce se projektu zúčastníme, informace  

o všech jeho ročnících naleznete na našich webových stránkách. 

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Projekt Poznáváme nástrahy internetu  
 
 

 

 

 

 

 

Uvědomujeme si rizika spojená s používáním internetu, proto naše škola na jaře požádala o grant v rámci 

projektu O2 Chytrá škola. Projekt jsme nazvali „Poznáváme nástrahy internetu“. V letošním školním 

roce se nad rámec běžné preventivní činnosti v této oblasti zaměříme na zvýšení digitální gramotnosti 

našich učitelů a žáků. V rámci projektu uspořádáme i program pro rodiče našich žáků. 

 

Žáci 1., 2. a 3. ročníku se v rámci projektu zúčastní vzdělávacího programu s následnou besedou „Čtení 

knihy ON-LINE ZOO“, žáci 2. stupně programu „Surfařův průvodce po internetu“. Do školy budou 

zakoupeny knihy s názvem „Nejlepší kniha o fake news“, se kterými budou žáci pracovat v hodinách  

a které budou k dispozici i ve školní knihovně. Do výuky budeme průběžně zařazovat metodické 

materiály z webu O2 Chytrá škola. 

 

Věříme, že zapojení naší školy do projektu O2 Chytrá škola bude přínosné našim žákům i učitelům a že 

díky projektu „Poznáváme nástrahy internetu“ se zvýší digitální gramotnost všech zúčastněných. 
 

Mgr. Gabriela Hanzlová, učitelka 2. stupně 
 

Poradna pro děti a jejich rodiče 
 

 

 

K řešení vážných problémů se závislostmi je 

určena adiktologická ambulance, která působí již 

2 a půl roku na Kladně v prostorách Zařízení 

sociální intervence v ulici Jana Palacha 1620.  

 

Jedná se o unikátní ambulantní program pro děti, 

dorost a jejich rodiče. Pečují zde o klienty, kteří 

jsou závislí na komunikaci na sociálních sítích, 

počítačových hrách, mobilech, ale také závislé na 

návykových látkách nebo trpících problémy  

s příjmem potravy. Ambulanci vede 

psychoterapeutka Mgr. Michaela Štáfková. Děti 

do 15 let musí do poradny přijít v doprovodu 

rodičů.  

 

Program zahrnuje diagnostiku, terapii, 

poradenství, tréninkové a socioterapeutické 

programy a je zdarma. 

                                                                                                       
Ing. Eva Jeřábková, 

školní metodička prevence 
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Adaptační kurz žáků šestých tříd 
Hned druhý den školního roku vyjeli žáci dvou šestých tříd na adaptační kurz do turistické chaty Pláně 

pod Ještědem. Kurz se konal ve dnech 3. až 5. září a zúčastnilo se ho celkem 53 žáků. Ze třídy 6. A jelo 

25 žáků, 3 žáci se z důvodu nemoci nebo z rodinných důvodů nezúčastnili, ze 6. B se zúčastnilo 28 žáků, 

pouze 1 žák z důvodu onemocnění nejel. Program probíhal pod vedením školních metodiček prevence, 

školní psycholožky a třídních učitelů. 

Program adaptačního kurzu byl velmi rozmanitý a jednotlivé aktivity probíhaly v rychlém sledu. Naštěstí 

nám přálo počasí a jednotlivé 

aktivity byly realizovány 

v přírodě. Žáci pracovali  

v týmech, které si losovali tak, 

aby se vystřídali v různých 

skupinách a naučili se 

spolupracovat s každým ze třídy. 

Cílem kurzu bylo seznámit se 

s novými spolužáky, protože dvě 

nově vzniklé šesté třídy vznikly 

z původních tří pátých tříd. 

Dalším důležitým cílem bylo 

seznámení žáků s novými 

třídními učitelkami a navázání 

pozitivních přátelských vztahů. Všichni zúčastnění pedagogové měli možnost poznat žáky v netradičních 

situacích, odhalit jejich silné i slabší stránky a rozpoznat přirozené autority jednotlivých tříd i žáky, kteří 

potřebují více času na adaptaci v novém kolektivu nebo potřebují posílit sebevědomí.  

Žáci hodnotili aktivity velmi kladně, nejvíce se jim líbila aktivity „detektivové“, „lávové pole“, „vajíčko“. 

V průběhu kurzu si žáci s třídními učitelkami stanovili třídní pravidla a navrhli třídní vlajky, které 

rozpracovali a dokončí je 

v následných aktivitách ve škole.  

Na závěr žáci vyplnili hodnotící 

dotazníky, které ukázaly, že kurz 

splnil naše očekávání a žákům se 

moc líbil. Na základě získaných 

poznatků budou třídní učitelé, školní 

psycholožka i školní metodičky 

prevence dále pracovat s třídními 

kolektivy. 

                         
Ing. Eva Jeřábková,  

vedoucí adaptačních kurzů 



 4 

Akce nadačního fondu 

 

 

I v tomto školním roce nadační fond financuje navýšení úvazku školního psychologa a dohled nad žáky 

v relaxační zóně školy. Finance na tyto pozice jsme získali z peněžitých darů a z charitativních akcí, které 

pravidelně organizujeme. V této podpoře chceme pokračovat také v příštím školním roce, proto jsme 

naplánovali následující akce, na které vás i vaše děti srdečně zveme: 

 

Halloweenský výtvarný workshop 
 

 

Ve úterý 5. 11. od 13:00 do 16:30 se budou malovat trička a vyrábět 

halloweenské dekorace a skleněná mozaika. 

 

 

Vánočky, co chutnají a pomáhají zároveň 

 

  Svoboda – nadační fond přátel školy, již potřetí v řadě, dojednal pečení tradičních máslových vánoček  

z pekařství Jan Mašek. Nákupem jedné vánočky za 200,- korun podpoříte činnost nadačního fondu 

částkou 95,- korun.  

Vánočky budeme na základě závazných objednávek prodávat pouze na školních vánočních trzích na 

stánku nadačního fondu, v sobotu 30. 11. v hale naší školy, od 11 hodin do 13.30 hodin.  

S ohledem na náročnost pečení je třeba si vánočku objednat předem. Nadační fond Vám koncem října 

rozešle email s odkazem na stránky, kde bude možné si vánočky objednat. Závaznou objednávku je třeba 

nám zaslat nejpozději do pondělí 25. listopadu do večera. Stejně jako v předešlých dvou ročnících bude 

možné si vánočku objednat i zapsáním do objednávkového archu, který bude od konce října k dispozici  

v kanceláři paní hospodářky. Tradiční máslové vánočky nám opět napeče jedno z nejlepších pekařství  

v České republice – Pekařství Jan Mašek 

(www.pekarstvimasek.cz). Jedná se  

o rodinnou firmu, která již pátou generaci 

připravuje to nejkvalitnější pečivo 

výhradně z čerstvých přírodních surovin. 

Tradiční vánočka je vyráběna  

z másla, bio mléka z farmy  

a s přídavkem přírodního citrónu bez 

jakýchkoliv konzervantů nebo éček.  
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Masopustní workshop 
 

V týdnu od 10. do 14. února 2020 se budou vyrábět masopustní masky.  

 

 

Velikonoční výtvarný workshop 
 

 

 

 

V úterý 7. dubna 2020 se budou zdobit velikonoční vajíčka, 

trička a další jarní dekorace. 

 

 

 

 

 

Relaxační zóna školy 

 
V hale, v suterénu školy se nachází relaxační zóna, která je 

přístupná všem žákům po skončení vyučování do 15:00 

hodin. 

V této době je v relaxační zóně dozor, který zajišťuje paní 

Jana Keprová. Žáci mohou relaxační zónu využít jako 

bezpečné místo, kde mohou trávit čas se svými kamarády, 

čekat na odpolední vyučování či 

kroužky. 

 

 

 

 

Mají k dispozici pingpongové stoly, fotbálek a pod schody také jednoduché 

posezení, které si vyrobili sami, v rámci pracovních činností. 

 

Využívat zónu mohou opravdu 

všichni, a to jednorázově či 

pravidelně, není k tomu potřeba 

žádná přihláška či registrace. Tato služba není zpoplatněna, 

dozor je plně financován z prostředků nadačního fondu. 

Avšak má-li být tato služba rodičům a jejich dětem dostupná  

i v příštím roce, je nutné nashromáždit dostatečné finanční 

prostředky. Prosíme proto všechny rodiče, kteří mají  

o tuto službu zájem, aby nadačnímu fondu poskytli finanční 

dar, pokud mohou. Doporučená výše daru je 500 Kč, ale 

samozřejmě to závisí na finančních možnostech dárce. Dar 

zašlete na účet číslo 115-1753030217/0100, do zprávy pro 

příjemce uveďte Vaše jméno, a dále se zaregistrujte na http//: www.nfsvoboda.cz, abychom Vám mohli 

vystavit potvrzení pro daňové účely.  

                                                                                                                                                                                                                          

Za vaše dary vám předem děkujeme. 

Irena Kučerová, předsedkyně správní rady 

 

http://www.nfsvoboda.cz/
http://www.nfsvoboda.cz/
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Nápad pro Šestku III 
Po loňské bramborové pozici jsme se nevzdali a zkusili jsme to znovu, opět za odborné podpory 

sdružení Město přátelské k dětem. Letos se přihlásilo do projektu 54 nápadů, z toho 35 tzv. malých  

(s rozpočtem do 400 tisíc Kč) a 19 tzv. velkých (s rozpočtem od 400 tisíc do 1 mil. Kč). Náš nápad na 

revitalizaci prostranství před oběma školami patří mezi tzv. velké projekty a postoupil mezi projekty,  

o nichž se bude v listopadu hlasovat! Znovu máme šanci zlepšit prostranství před školou! Podívejte se, 

jak by to mohlo před školou třeba vypadat! 

https://www.napadprosestku.cz/napad/revitalizace-zelene-pred-zakladnimi-skolami-na-namesti-svobody/  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Irena Kučerová, předsedkyně správní rady 

Podzimní výzdoba školy 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.napadprosestku.cz/napad/revitalizace-zelene-pred-zakladnimi-skolami-na-namesti-svobody/
https://www.napadprosestku.cz/napad/revitalizace-zelene-pred-zakladnimi-skolami-na-namesti-svobody/
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Pracovní stáž učitelů ve finské škole 
 

 

 

 

V prvním říjnovém týdnu se 10 učitelů ze ZŠ nám. Svobody 

zúčastnilo pracovní stáže v základní škole v Rantasalmi ve 

východním Finsku. Studijní pobyt se uskutečnil v rámci 

projektu Operačního programu Praha – pól růstu 

„Společným vzděláváním ke společnému soužití“.  

 

 

 

Učitelé navštívili vyučovací hodiny, sledovali 

školní život, diskutovali s finskými kolegy a spolu 

s nimi navštívili zajímavá místa v okolí či zkoušku 

místního orchestru. A co oceňovali nejvíce? 

Poklidnou atmosféru ve škole, nepřeplněnost 

osnov, zajištění podpory dětem, které ji potřebují, 

vybavenost školy pomůckami i ocenění práce 

učitelů.  
 

 
 

Velmi podstatnou součástí návštěvy 

bylo také navázání spolupráce mezi 

našimi a finskými žáky, a to v rámci 

výuky anglického a ruského jazyka. 

 

Zaujala je také podpora manuálních dovedností již od 

nejmenších žáčků ve výborně zařízené dílně, pracovně ručních 

prací či v kuchyňce. V hudebně sledovali zapojení všech žáků 

třídy do hry na hudebních nástrojích. 

 

 

 

Pro rodiče chystáme v listopadu 2019 besedu o našich poznatcích z finského školství, budeme se těšit na 

vaši účast. 

Škola také podala další žádost do Operačního programu Praha – pól růstu, v rámci nového projektu 

bychom rádi vyslali na pracovní stáž další naše kolegy. 

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Jak se žije v pravěku? 
 

Čteme si knihu Lovci mamutů od Eduarda Štorcha. Paní učitelka 

nám opálila papíry a my jsme na ně napsali, jak se žilo v pravěku. 

Práce najdete na chodbě u naší třídy v přízemí školy. Také jsme 

psali test a všem se to víceméně povedlo.  

My žáci 4. B jsme vytvořili modely pravěku, například lovce, 

ještěry a pravěké nástroje. V naší třídě to vypadá jako v pravěku, 

přijďte se podívat!  

Také jsme si 

vyrobili mamuty 

z vlny. Učili jsme se, jak se žilo v pravěku. Dozvěděli 

jsme se hodně informací o této době. Celá třída moc 

chválíme paní učitelku Martinu Charvátovou. 

Na závěr se půjdeme podívat do Triloparku v Nuslích  

a vyzkoušíme si, jaké to je být archeologem .                                     

 

Mája, Mia, Nina, Klaudie, Ella a Terka ze 4. B 

 

Co nás čeká v říjnu 2019? 
 

 

➢ preventivní programy ve spolupráci s Prev-Centrum 

 

➢ 21. a 22. října – návštěvy dopravního hřiště Na Vypichu  

 

➢ 21. října – Otevřená škola: Halloweenské tvoření 

 

➢ 28. října – státní svátek: Den vzniku samostatného československého státu 

 

➢ 29. a 30. října – podzimní prázdniny 

 

➢ 31. října a 1. listopadu – ředitelské volno 
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