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Školní noviny – leden 2017 
 
 

Vystoupení Vlaštovky – Vánoce v Praze 6 
 

 

 
 

 

 

V pondělí 19. prosince vystoupili naši žáci na akci Městské části „Vánoce v Praze 6“. 

  

 
 

Pod vedením p. učitelek Mgr. Dany Švarcové a Mgr. Barbory Šupinové zazpívali  

a zahráli vánoční písničky. Jejich vystoupení mělo velký úspěch. 
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Vánoční zpívání ve škole 
 

 

 

 

Stalo se již ve škole tradicí, že se 

v poslední předvánoční den všichni 

žáci školy spolu s pedagogy setkají 

v hale školy ke společnému 

vánočnímu zpívání, a v posledních 

letech i muzicírování. 

 

 

 

 

Stejně tak tomu bylo 22. prosince 2016. Sešli jsme 

se v 10 hodin v 1. patře školy a za doprovodu 

školního orchestru a kytarového doprovodu paní 

učitelek Báry a Dany jsme si společné zazpívali 

české vánoční koledy. 

 

K dotvoření příjemné atmosféry se 

objevily i prskavky.  

 

Do zpěvu se zapojily všechny děti, 

využily i připraveného „vánočního 

zpěvníčku“, takže si zazpívaly koledy 

se všemi slokami. 

 
 

 

 

 

 

Děkujeme našim malým i velkým 

muzikantům za hudební doprovod  

a už se těšíme na jejich další 

vystoupení. 
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Volby zástupců nezletilých žáků do školské rady 
 

Jak jste již byli informováni v našem druhém prosincovém čísle školních novin, uskuteční se volby 

pedagogických pracovníků a zástupců nezletilých žáků do školské rady. 

Rodičům bude na třídních schůzkách nebo prostřednictvím dětí předáno oznámení  

o volbách spolu s hlasovacími lístky. Každý rodič (matka i otec) má právo hlasovat za každé své dítě ve 

škole. Další pokyny naleznete na oznámení. 
 

Za rodiče jsou navrženi  tito kandidáti, kteří se Vám zde stručně představí: 
 

Doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. 

„Nabízím, že svými zkušenostmi, schopnostmi i investovaným časem budu ve školské radě přispívat  

k rozvoji ZŠ náměstí Svobody 2. Jsem občanem Prahy 6 a otcem dvou dětí studujících na této ZŠ, tedy 

mám na prospěchu školy zájem občanský i rodičovský. Profesně působím nedaleko, a to v doslovném  

i v přeneseném smyslu - jsem docentem na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Tvořím předměty, 

přednáším, vedu studentské projekty i výzkumné granty, z pozice člena grémia se podílím na vedení 

katedry. Mám zkušenost ze zahraničí: pracoval jsem na univerzitě v Nizozemsku i v Kalifornii. Více  

o mně na stránce mé odborné skupiny na http://aa4cc.dce.fel.cvut.cz.“ 
 

MgA. Štěpánka Stein: 

Jmenuji se Štěpánka Stein a již několik let pracuji jako pedagog Institutu tvůrčí fotografie. Zároveň se 

podílím na výstavních a grantových projektech v oblasti výtvarného umění a vzdělávání v rámci 

neziskového i komerčního prostoru. Od roku 2014 jsem předsedkyní školské rady ZŠ a MŠ nám. 

Svobody 2 a od roku 2016 působím v dozorčí radě nadace Svoboda, která vznikla zejména za účelem 

podpory asistentů v naší škole. 

V tomto školním roce bych ráda kandidovala na funkci ve školské radě ZŠ nám. Svobody 2 na Praze 6, 

kde již sedmým rokem “pilně” studuje má dcera Lily a čtvrtým rokem synové Joseph a Leonard. 

Školskou radu považuji za důležitou a přínosnou součást naší školy, vidím ji jako skupinu lidí ochotných 

podílet se na udržení i zvyšování kvality výuky a školního prostředí, lidi schopných společně řešit malé  

i velké problémy. 

Vzhledem k mé profesi a dlouholeté zkušenosti realizovat grantové i jiné projekty může být mým 

přínosem pro činnost školské rady zprostředkování spolupráce školy s důležitými komerčními  

i neziskovými institucemi, pomoc při realizaci projektů výukového i kreativního charakteru, zviditelnění 

školy před veřejností, spolupráce s médii apod. V souvislosti s tím je mým velkým zájmem podpořit  

i projekty investičního charakteru - potřebné a nutné rekonstrukce jednotlivých částí školy – zejména 

možnosti využití půdního prostoru pro realizaci dalších učeben, zkvalitnění počítačového zázemí, 

navýšení počtu interaktivních tabulí, … jednoduše vše, co našim dětem zajistí příjemné a kvalitní 

prostředí pro výuku a vzdělávání na prvním i druhém stupni základní školy.  

  

Nabídka přípravy na vyučování zdarma ve škole 
 

Vážení rodiče, 

od února bychom rádi nabídli vašim dětem "Přípravu na vyučování žáků na 2. stupni", kam by mohli 

chodit žáci, kteří chtějí pomoci s přípravou do školy, nebo kteří dlouho chyběli, nepochopili látku nebo si 

neví rady s domácím úkolem. Přípravu povede jedna z asistentek pedagoga v rámci „šablon“. 

 

 Doučování by probíhalo zdarma v prostorách školy 3x týdně po vyučování (úterý, středa, čtvrtek od 

14.00 do 15.00 hod). Vaše dítě můžete přihlásit na libovolné dny (tzn.  že mohou chodit 1x, 2x nebo 3x 

týdně) nebo jen na určité období. K účasti žáků na "Přípravě na vyučování žáků na 2. stupni" je zapotřebí 

souhlasu jeho rodiče/zákonného zástupce. 

 

Pokud máte o "Přípravu na vyučování ..." vašeho dítěte zájem, prosíme o písemné vyjádření do jeho 

žákovské knížky do pátku 13. ledna. 

http://aa4cc.dce.fel.cvut.cz/
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Rodiče i předškoláčky srdečně zveme na 
 

Den otevřených 

dveří 
 

v úterý 

24. ledna 2017 
  

v 9.00, 12.00, 17.00 

- 

informace vedení školy 

 

 

v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 

- 

prohlídky školy  

a informace p. učitelek o výuce 


