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Školní noviny – červen 2018 
 

 

Naši žáci přivezli stříbro 

 
Žáci naší školy ze šestých a sedmých tříd postoupili po předchozím obvodním a krajském kole, kde 

zvítězili, na republikové finále v házené známé jako Novinářský kalamář, konaný ve Velké Bystřici ve 

dnech 23. a 25. 5. 2018. Zde se potkalo pouze devět nejlepších týmů základních škol z celé České 

republiky. Naši kluci zde odehráli náročné zápasy ve skupině a za jejich velké úsilí  

a bojovnost přišla odměna. Postoupili z druhého místa do dalších bojů o medaile. Nejdříve v semifinále 

porazili tým Kopřivnice, toto vítězství je posunulo do finálového boje o zlatou medaili. Zde sice 

nedosáhli na vítězství s týmem ze Zubří, ale druhé místo si zasloužili právem.  

Z Velké Bystřice si odvezli spoustu krásných sportovních zážitků, nádherný pohár a krásné stříbrné 

medaile. 

 

 

 

 

Velmi jim děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. 

Stříbrný úspěšný tým: Daniel Erebai, Kristián Duda, Viktor Svoboda, Vladimír Vácha, Filip Němeček, 

Martin Kadeřábek, Martin Dvořáček a Milan Vakulyuk. 

Martina Charvátová 
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Výsledky testování anglického jazyka ve školním roce 2017-18 
 

Žáci 6. a 9. ročníků se i v tomto školním roce zúčastnili testování svých znalostí. Jednalo se o náročné 

testy SCATE, kde jednotlivé úlohy jsou počítačem vygenerovány tak, že každý žák zpracovává své úlohy 

samostatně. V testování se prověřují znalosti v oblasti čtení a porozumění textu, poslechu, slovní zásoby, 

gramatiky a pravopisu a orientace v konverzačních situacích. 
 

Ze tříd 6. A a 6. B se testování zúčastnilo celkem 44 žáků a žáci dosáhli vynikajících výsledků a naše 

škola se umístila mezi 5% nejúspěšnějších škol. Výsledky v obou třídách byly téměř vyrovnané, pouze  

1 žák nedosáhl požadované jazykové úrovně A1, což představuje pouze 2%, v průměru všech testovaných 

škol této úrovně nedosáhne až 40% žáků. Naopak 19 žáků z 6. ročníku dosáhlo lepšího výsledku úrovně 

A2, což je výstupní úroveň pro žáky 9. ročníku a jedna žákyně získala dokonce úroveň B1. 
 

Žáci 9. ročníku se tohoto testování zúčastnili v rámci své kategorie. Svými výsledky se umístili také mezi 

5% škol s nejlepšími výsledky. Z celkového počtu 37 testovaných žáků v obou třídách nedosáhli 

požadované jazykové úrovně 2 žáci, což představuje 5% z celkového počtu testovaných žáků.  

V celorepublikovém průměru nedosáhne požadované úrovně 40% testovaných. 19 žáků z 9. ročníku 

dosáhlo vyšší jazykové úrovně B1, což odpovídá středoškolským znalostem anglického jazyka, a 5 žáků 

dosáhlo dokonce úrovně B2.  
 

Všem úspěšným žákům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu. 

                                  

Ing. Eva Jeřábková, vedoucí předmětové komise AJ 
 

Zeměpisný pořad Myanmar 
I v letošním školním roce se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili unikátního vzdělávacího projektu 

„Planeta Země 3 000“. Vyslechli program „Myanmar – divoká cesta do barmské říše“. V Myanmaru žije 

55 milionů obyvatel, jejichž úředním jazykem je barmština. Etnických Barmánců je přibližně 70 %, 30 % 

tvoří 135 různých etnických skupin. 

Poznali jsme například Mokeny, kteří vyznávají animismus. Věří, že všechny živé bytosti kolem nich 

mají duši. Na západě Myanmaru žijí Čjinové, kteří dříve tetovali dívkám obličej. Těchto již starých, tzv. 

„pavoučích“ žen je v současné době málo. 

 

 

 

Většina obyvatel Myanmaru se hlásí 

k buddhismu. Zhlédli jsme pěkné záběry 

Zlaté pagody v Yangonu nebo starodávného 

města Baganu, které je zapsáno i na 

seznamu UNESCO. 

Tento stát je známý krásnou přírodou. Ve 

filmu jsme mohli obdivovat rozsáhlé, klidné 

pláže, hluboké deštné pralesy, poklidné 

venkovské nížiny i majestátní vrcholky 

tibetsko – himálajského předhůří. 

V močálech a při březích vod žije v této 

zemi jeden z nejdelších hadů světa – krajta 

mřížkovaná. Je dlouhá přes 9 metrů. 

Neméně zajímavé bylo vyprávění 

cestovatele o plovoucích zahradách, kde 

místní lidé pěstují ovoce, zeleninu a květiny. 

 

I letos byl zeměpisný pořad velmi zajímavý a poučný. V příštím školním roce se můžeme těšit na další 

unikátní program, tentokrát o Kolumbii.  

                                                                                                   Mgr. Hana Bubenková, vyučující zeměpisu 
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Open turnaj v miniházené 
 

Ve středu 30. 5. 2018 proběhl velký turnaj základních škol v areálu Astra, Zahradní město. Naše škola se 

každoročně účastní ve dvou kategoriích: 2. – 3. třída a 4. – 5. třída. V letošním ročníku se v obou 

kategoriích účastnilo 40 škol z celé Prahy. Organizátor Český svaz házené objednal krásné počasí  

a připravil pro hráče a hráčky odměny, medaile a poháry.  
 

Hrálo se nejdříve ve skupinách, systémem každý 

s každým. Dále postupovaly dva týmy nejlépe 

umístění v tabulce. Naše týmy byly velmi úspěšné 

a oba postupovaly z prvního místa.  

 

Dařilo se i dále, až do čtvrtfinále. Zde nás už síly 

opustily. Poslední utkání, semifinálová o 3. místo 

byla velmi náročná. Nakonec se starší kategorii 

podařilo vyhrát. Naši mladší měli smůlu, v běžné 

hrací době remizovali, ale nakonec v prodloužení 

prohráli. Konečné pořadí starší 3. místo, mladší 4. 

místo. 
 

 

Všichni zaslouží velkou pochvalu za bojovnost, spolupráci a týmovost. Gratulujeme a děkujeme za 

reprezentaci školy. 

Martina Charvátová 

 

I školní družina už se těší na prázdniny 
 

Tak nám ten školní rok zase utekl jako voda a my se opět připravujeme a těšíme na prázdniny. 

 

S naší družinkou jsme si užili spoustu zábavy a dozvěděli jsme se nespočet nových informací na různých 

výstavách, expozicích, besedách, představeních… V červnu nás už jen čeká návštěva dopravního hřiště, 

Jump parku, soutěžní odpoledne na Letné a závěrečný piknik na Vyšehradě. Bylo nám všem společně 

vždycky fajn a v novém školním roce se budeme těšit na nové prvňáčky. 

 

 
 

Chtěly bychom poděkovat rodičům za veškerou spolupráci a zejména za vřelou komunikaci a dětem 

popřát, aby si užily hlavně ve zdraví prázdniny a měly hodně krásných zážitků z dovolených nebo táborů. 

 

V novém školním roce 2018/19 se těšíme na shledanou – vychovatelky školní družiny 
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Studijní poznávací cesta do Granady 
 

Ve dnech 22. – 28. dubna 2018 jsem se díky projektu NIDV (Národního institutu dalšího 

vzdělávání) mohla zúčastnit studijní poznávací cesty do Španělska. V Granadě jsem se spolu  

s dalšími jedenácti učiteli z celé České republiky seznamovala se způsobem výuky globálních 

rozvojových témat. Navštívili jsme několik škol a neziskových organizací. 

 

Studijní pobyt mě obohatil v poznání kultury, historie, každodennosti a vzdělávacího systému 

Španělska. Způsob výuky, hlavní témata a přístup k žákům byl na navštívených školách zajímavý 

a pro mě inspirující. Důraz na třídění odpadu, recyklaci a využití zdánlivě již nepoužitelných 

materiálů byl až obdivuhodný. Žáci jsou ve španělských školách již od malička vedeni k toleranci 

a respektu lidí jiného náboženství, cizinců, k žákům zdravotně i sociálně znevýhodněným.  
 

 

 

 

Překvapením pro mě byla vysoká míra 

dobrovolničení lidí, kteří spolupracovali se 

školami nebo se zapojovali do práce různých 

neziskových organizací. Navštívené neziskové 

organizace podporované nejen státem, ale  

i běžnými dárci, vykonávají záslužnou činnost 

při podpoře jak Španělů, tak cizinců  

i uprchlíků. Prezentace jejich činnosti byla 

velmi zajímavá. 
 

 

 

V pátek 27. dubna 2018 jsme navštívili veřejnou školu CEIP Goméz Moreno. Tato škola se 

orientuje na komunitní vzdělávání. Školu navštěvuje 254 žáků, z toho je 54 cizinců. Snaží se 

zapojit do vzdělávání rodiče, bývalé žáky a učitele z přilehlé oblasti Albaicínu, historické čtvrti 

Granady. Při projektovém vyučování se do výuky zapojuje až 80 dobrovolníků. Dobrovolníci se 

podílejí na projektové výuce jako průvodci žáků. V jiném projektu Škola – místo pro mír klade 

škola důraz na soužití všech studentů z různých ekonomických vrstev, zdravotně 

znevýhodněných i cizinců. Na začátku celého projektu měli žáci možnost napsat svá přání, jak by 

měla vypadat jejich škola snů. Následovalo plánování, jak by šly sny změnit ve skutečnost, kde 

vzít peníze apod. Na realizaci jednotlivých snů se podílí smíšené vedení projektu, ve kterém jsou 

zástupci školy, rodičů i žáků. Ze 199 snů se jich podařilo splnit již 140. Paní učitelka, se kterou 

jsme měli možnost o projektu mluvit, věří, že se škole v rámci projektu podaří splnit všechna 

přání žáků školy. 

 

Velmi přínosný byl i každodenní styk s místními obyvateli, ať na naplánovaném programu, tak  

i po něm při procházení místních památek, trhu, zákoutí Granady. Prohlídka Alhambry a večerní 

návštěva představení flamenca byly nezapomenutelné. 

Po své návštěvě Granady mohu konstatovat, že je velmi důležité, aby naši žáci měli chuť 

poznávat jiné kultury, jejich památky, tradice a jazyk. Svůj studijní pobyt v Granadě hodnotím 

velice pozitivně. Děkuji organizátorkám a našim průvodkyním paní Michaele Tužilové a paní 

Michale Čičvákové z NIDV za jejich péči o nás. 

Mgr. Gabriela Hanzlová 
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Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2017 

 
V pátek 1. 6. 2018 Správní rada schválila výroční zprávu za rok 2017. Oproti minulému roku 

jsme měli velké zpoždění. Ukázalo se totiž, že účetní, která nám zpracovala účetní uzávěrku 

za rok 2016, s námi nemůže z pracovních důvodů dále spolupracovat, proto jsme od poloviny 

března hledali její náhradu. A to nebylo opravdu snadné. Nakonec se to však podařilo a naši 

zákonnou povinnost, tj. odevzdat výroční zprávu k Rejstříkovému soudu, stihneme v stanované 

lhůtě. V průběhu června ji také uveřejníme na našich webových stránkách, o jejím zveřejnění Vás 

budeme informovat. 

A teď alespoň stručný pohled na finance fondu za rok 2017: Celková výše příjmů byla 125 tisíc 

Kč, dary od fyzických osob činily 50 tisíc Kč a příjmy z dobročinných akcí dosáhly 75 tisíc Kč. 

Dar od právnické osoby se nám v roce 2017 nepodařilo získat. Nadační fond poskytl škole a jejím 

žákům dary ve výši 99 tisíc Kč: 

Pozice pedagogického dohledu v relaxační zóně školy 47.000 Kč  

Pozice školního psychologa 50.000 Kč 

Rovné příležitosti mezi žáky – jednorázový příspěvek na kroužek lezení pro 

školní rok 2017/18 

2.000 Kč 

 

Náklady na provoz fondu v roce 2017 činily 10 tisíc Kč, což tvoří cca 8 % z celkového příjmu. 

Náklady fondu spojené s dobročinnými akcemi (nákup vánoček a výtvarných potřeb)  

a s výstavou byly 19 tisíc Kč. Fond obdržel účelově vázaný dar ve výši 20 tisíc Kč, který byl 

určen na provozní náklady nadačního fondu a na uspořádaní výstavy (7.672 Kč).  

Akce nadačního v třetím čtvrtletí školního roku 

 

V pátek 21. 4. proběhl již tradiční Jarní bazar. Přestože už v polovině dubna zavládlo letní počasí, 

výtěžek jarního bazaru byl krásných 4.136 Kč. Děkujeme! 

V červnu ještě navštívíme schůzku rodičů budoucích prvňáčků, abychom jim představili nadační 

fond  

a začali jsme plánovat akce na příští školní rok. Pokud byste měli chuť nám s některou akcí 

pomoci či jinak se zapojit do činnosti nadačního fondu naší školy (pravidelně i nepravidelně), jste 

vítáni. Prosím, neváhejte kontaktovat na: svoboda.nadacni.fond@gmail.com. 

Všem krásné léto, v září se těšíme na shledanou! 

Irena Kučerová, předsedkyně správní rady fondu 

 
 

mailto:svoboda.nadacni.fond@gmail.com


 6 

“Bez dalších rodičů či pedagogů, kteří by se do práce fondu zapojili, se nám pracuje těžko, a to je škoda” 

říká Kryštof Hilský, člen správní rady fondu.  

 

Milí rodiče a přátelé, 
 

nadační fond SVOBODA vznikl před více než dvěma lety. Někteří z rodičů a dětí se našich akcí účastní 

již pravidelně. Těch bylo během školního roku šest. Jejich příprav se pravidelně účastní 5-7 členů správní 

nebo dozorčí rady a 2-4 dobrovolníci z řad pedagogů a rodičů, a to je dlouhodobě neudržitelná situace. 

Příprava našich akcí není složitá a každý je lehko zastupitelný někým z vás. Jde zkrátka o to, aby se na 

činnosti fondu podílelo více lidí. Často se stává, že před každou akcí má i několik členů přípravného týmu 

něco neplánovaného, avšak důležitého. To je normální, všichni chodíme do práce a k tomu máme 

rodičovské povinnosti. Navíc, někteří členové fondu nás opustí z důvodu přestupu jejich dětí na víceletá 

gymnázia. 

 

Tato obtížná situace má ale řešení, a to je to právě větší počet lidí, kteří se do činnosti fondu zapojí, třeba 

tak, že si například vyberou jen jednu nebo dvě pravidelné akce ročně, které jim nejvíce vyhovují,  

a s těmi nám pomohou. Jako příklad bych rád uvedl výbornou spolupráci s panem Martinem Hanusem, 

který pro fond domluvil pečení charitativních vánoček a mazanců. Možností, jak tímto nákupem pomoci 

nadačnímu fondu využilo mnoho z vás a my budeme moc rádi, pokud bude tato spolupráce pokračovat. 

 

Pravidelně organizujeme bazar oblečení a dílničky pro děti. Zde by mohl pomoci každý, kdo jen chce. Jak 

už jsem několikrát napsal, můžete sami navrhnout, co by fond mohl ještě uspořádat, budeme jenom rádi. 

 

Kromě výše zmíněných příkladů spolupráce bychom aktuálně velmi uvítali někoho, kdo by fondu pomohl 

vést účetnictví. Nikdo ze současných členů účetnictví profesionálně nerozumí a příprava a kontrola účtů  

a výkazů nám bere spoustu energie a času. A spolupráce při shánění finančních darů by nám také velmi 

pomohla. 

 

Věřím, že se mezi vámi najde dostatek lidí, kteří naší dosavadní práci ocení tím způsobem, že se k nám 

přidají. 

 

Přeji vám hezké léto. 

Kryštof Hilský, člen správní rady fondu 

 

Jak vše dopadlo, aneb přijímačky jsou za námi 
Letos opustí naše školní lavice 53 žáků. 

Jedná se o 38 žáků 9. ročníku, kteří byli přijati na střední školy. Z tohoto počtu bylo přijato 10 

žáků na gymnázia, na střední odborné školy 15 žáků (z toho 11 žáků na obchodní akademie), na 

střední průmyslové školy 4 žáci, 1 žákyně na konzervatoř a 1 žák na lyceum. Na ostatní střední 

školy odchází 7 žáků. 

Zároveň bylo přijato celkem 15 žáků na víceletá gymnázia. Jedná se o 4 žáky ze sedmých tříd a 

11 žáků z pátých tříd. 

Všem těmto žákům gratulujeme a přejeme úspěšné studium. 

 

Mgr. Naděžda Novotná, kariérová poradkyně 
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Projekt 5. B VESMÍR 
 
 

  
 

Co chystáme na červen 2018? 
 
 

 atletický den 2. stupně 

 

 plavecký výcvik 2. tříd 

 

 návštěva dopravního hřiště – čtvrťáci 

 

 obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku – 25. a 26. 6. 

 

 soutěž Svoboda má talent – středa 27. 6. 

 

 turnaj žáků 2. st.  

 

 ukončení školního roku 2017/18 pro deváťáky  – čtvrtek 28. 6. Slavnosti školy (akademie) 

 

 závěr školního roku pro ostatní žáky – pátek 29. 6. v 8.45 

 

 

 

Zveme všechny rodiče na závěrečnou akademii 
 

ve čtvrtek 28. června v 16.00 
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