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Školní noviny – září 2018
Vítejte v novém školním roce 2018/19
Milé děti, žáci a žákyně, vážení rodiče a milí zaměstnanci,
začíná nový školní rok, do kterého přeji všem mnoho učebních úspěchů, dětem spoustu zážitků
a kamarádů, rodičům klidné prožívání školního života jejich dětí a zaměstnancům radostnou
a uspokojující práci pro školu.
Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy

Noví zaměstnanci školy
Nově posílí pedagogický sbor Lenka Charvátová (třídní učitelka 2. B), p. kolegyně Mgr. Martina Pokorná
(výuka matematiky a tělesné výchovy, třídní v 6. B), Ing. Lucia Levkaničová (výuka výtvarné výchovy
a pracovních činností), Mgr. Alexandra Matějková (výuka českého jazyka a literatury a dějepisu), Ing.
Sabina Planíková (výuka českého jazyka a literatury, dějepisu a angličtiny), p. učitel Douglas Salazar
(výuka španělštiny), k učitelům angličtiny se přidá i kolegyně Lucie Mandová.
Na pozici vychovatelky přivítáme sl. Karolínu Reitermannovou stejně jako kolegyně Theodoru Holcovou
a Kláru Štulcovou na pozicích asistentek pedagogů.
Ve školní jídelně nastoupí p. Vladimír Uroševič.
Všem novým zaměstnancům přejeme, aby se jim v naší škole líbilo a dobře pracovalo. Kolegyni Mgr.
Vladimíře Horké přejeme hodně zdraví v souvislosti s její pracovní neschopností.
Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy
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Co nového nás čeká v tomto školním roce
 propojili jsme hudebnu a knihovnou (úpravy dokončujeme), knihovnu tak budou moci
navštěvovat celé třídy,

 ve školním vzdělávacím programu jsme
provedli drobné úpravy (přesun dělených
hodin češtiny a matematiky ze 6. do 8. ročníku
– též na doporučení České školní inspekce,
drobné úpravy osnov Českého jazyka
a literatury, Dějepisu a Občanské výchovy),

 nakoupili jsme nové učebnice pro 1. i 2. stupeň, doplníme také počítačové vybavení školy,
obměnili jsme alespoň částečně nábytek v učebnách,
 hospitační a řídící činnost na 1. stupni bude v kompetenci nové p. zástupkyně Mgr. Dany
Švarcové

 připomeneme si s žáky 100 let od vzniku
Československé republiky
 rozšíříme spolupráci s Pedagogickou fakultou
Univerzity
Karlovy
(umožníme
praxe
budoucích učitelů)

 budeme realizovat „pokračovací“ projekty:
 ŠABLONY (pozice školní speciální pedagožky a školní psycholožky, nabídka doučování,
projekty ve školní družině),
 projekt SPOLEČNÝM VZDĚLÁVÁNÍM KE SPOLEČNÉMU SOUŽITÍ z Operačního
programu Praha – pól růstu (podpora žáků s odlišným mateřským jazykem prostřednictvím
dvojjazyčných asistentek, projektová výuka, doučování, odborná setkávání pro rodiče),
 projekt ŽIVÁ HISTORIE V MUZEÍCH A GALERIÍCH MĚSTA PRAHY (finanční
podpora žákům při návštěvách muzeí a galerií z dotačního programu Ministerstva kultury);
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Co chystáme na září 2018?
 zážitkový kurz žáků 6. tříd
 žáci 9. tříd navštíví výstavu připomínající okupaci Československa v r. 1968
 plavecký kurz žáků 2. B a 3. A
 společné třídní schůzky – v pondělí 10. září od 17.00 (6. třídy od 16.45 hod)
 setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy – v pondělí 10. září od 18.00
 zahájení sběru papíru a plastových víček – od středy 12. září (vždy od 7.30 do 7.50)

Kam jakou platbu posílat?
 všechny platby bezhotovostně, třídní fondy včetně příspěvku na pomůcky jsou vedeny na účtu
školy
 PŘEDČÍSLÍ (např. 22 nebo 88) předřaďte před identifikační číslo dítěte - vznikne tak variabilní
symbol, díky kterému škola rozliší na co a od koho dostala platbu na svůj účet
Číslo účtu

Předčíslí pro platbu

Školní jídelna 2853678349/0800

Škola

169164369/0800

Příklad variabilního
symbolu dítěte
s identifikačním číslem
10855

Stravné:

22

2210855

Družina:
Školy v přírodě:
Zájezdy:
Třídní fond, pomůcky:
Sponzorské dary:

33
44
66
88
11

3310855
4410855
6610855
8810855
1110855

Kdy budou jaké prázdniny?
Podzimní:
Vánoční:
Pololetní:
Jarní:
Velikonoční:
Hlavní:

od 29. 10. 2018
od 22. 12. 2018
1. 2. 2019
od 18. 2. 2019
18. 4. 2019
od 29. 6. 2019

do 30. 10. 2018
do 2. 1. 2019
do 24. 2. 2019
do 1. 9. 2019

Bude nějaké „ředitelské volno“?
čtvrtek a pátek 3. a 4. ledna 2019, pondělí a úterý 6. a 7. května 2019

Přejeme všem úspěšný školní rok 2018/19
3

4

