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Školní noviny – únor 2017 
 

Pasování prvňáčků na čtenáře 

 

      Úterý 31. ledna bylo pro naše prvňáčky dlouho očekávaným dnem. Společně se svými třídními učitelkami Ivou 

Sýkorovou, Martinou Charvátovou a Danou Švarcovou se sešli v hale školy, kde proběhla slavnost, která se na naší škole stala 

tradicí, „Pasování prvňáčků na čtenáře“.  

      Slavnost zahájila paní ředitelka Mgr. Michaela Rybářová, která děti pochválila za jejich půlroční píli  

a snahu, ocenila, že se naučily již všechna písmena. Popřála jim mnoho pěkných zážitků při čtení knížek  

a radost z učení se novým věcem. Poté došlo k slavnostnímu aktu. Každý žáček postupně přistoupil ke své paní učitelce. Ta mu 

předala písmenkovou knížku, kterou si děti celý půlrok vytvářely, čtenářský průkaz do školní knihovny a dvorní dáma jej oděla 

do slavnostní šerpy s nápisem „Už jsem čtenář!“. Vzápětí rytíř školáčkovi přiložil skutečný meč na rameno a zvolal: „Pasuji tě 

na čtenáře!“ Za bouřlivého potlesku přítomných rodičů, kteří přišli sdílet velikánskou radost se svými dětmi, se hrdý čtenář 

vrátil na své místo.  

      Po skončení slavnosti se všichni přítomní přesunuli do jednotlivých tříd, kde paní učitelky předaly dětem jejich první 

školní vysvědčení. Všichni prvňáčci si odnesli samé jedničky. Po sladkém pohoštění a společném fotografování většina dětí 

odešla se svými nejbližšími, aby v rodinném kruhu oslavili tuto výjimečnou událost. 

 

 
 

Mgr. Dana Švarcová, třídní učitelka 1. C 
 

4. Valentýnský ples 
Ve čtvrtek 16. února 2017 se z iniciativy našeho žákovského parlamentu uskutečnil již 4. Valentýnský ples. Nejprve pro děti 

z 1. až 4. tříd připravily paní vychovatelky hry a soutěže (např. o nejlepší masku), a od 17. hodin už přišly krásně oblečené 

dívky a chlapci z 5. až 9. tříd. Jako každý rok proběhla i volba Miss a Missáka plesu. 
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Informace o průběhu rekonstrukce střechy 
 
Vážení rodiče, 

 

v zájmu dobré informovanosti budu v každých školních novinách zveřejňovat informace  

o postupu prací na rekonstrukci střechy a půdních prostor: 

 

 prostor dvora byl předán 

25. 1. 2017, od této chvíle 

je staveništěm, staveniště 

má uzamykatelnou  

(a opravdu uzamykanou) 

bránu, 

 staveniště je oploceno, 

jsou v něm únikové cesty 

pro případ potřeby úniku 

ze školní budovy, 

 všichni pracovníci stavby 

musí nosit vesty firmy  

(z důvodu možné 

identifikace neznámých 

osob), 

 v současné době dochází 

k navážení materiálu; 

uzavření chodníku před 

bránou do dvora v době 

navážení materiálu řídí 

pracovníci stavby, 

 

 

 děti byly již 2 krát poučeny; 

prosím i rodiče o důrazné 

poučení dětí doma 

(nevstupovat v žádném 

případě na dvůr, dbát 

pokynů pracovníků školy  

i stavby), 

 v pondělí 13. 2. 2017 

proběhla na mou žádost 

informační schůzka pro 

rodiče, kde měli rodiče 

možnost položit své dotaci 

jak představitelům radnice, 

tak i firmě SNEO  

a zhotovitelské firmě 

DEREZA; zájemci  

o shlédnutí dokumentace si 

ji mohou prostudovat na 

webových stránkách SNEO, 

event. se mohou objednat na 

osobní návštěvu do SNEO, 

 

 v současné době probíhají tyto práce: rozkrytí střešního pláště na střeše vedlejší školy, výstavba 

stavebního výtahu, přípravné práce v půdním prostoru ZŠ Emy Destinnové, navážení materiálu pro 

ocelové konstrukce, byly provedeny sondy pro usazení  

I profilů na obvodové stěny (I profily budou z části zasekány do stěny), probíhá příprava 

zámečnických prací a kontrola dřevěných konstrukcí, provedeno odkrytí obvodových zdí, 

 

 každý týden probíhají kontrolní dny, kde jsou oba ředitelé škol informováni o postupu prací; na 

posledním KD se řešila zvýšená prašnost při svážení materiálu ze střechy, zvl. u MŠ vedlejší školy – 

byla přijata opatření (utěsnění oken a dveří, dodávka čističek vzduchu), 

 

 z důvodu nutnosti být informována o průběhu prací a povinnosti řešit případná opatření, budu se 

kontrolních dnů za školu účastnit vždy osobně (event. pověřím svou zástupkyni), nebudu 

zplnomocňovat osoby, které nejsou pracovníky školy (což byl jeden z dotazů rodičů na výše zmíněné 

schůzce); nabízím však všem rodičům naší školy: pokud budete mít jakýkoli dotaz, připomínku či 

návrh, zašlete mi jej na e-mail, věc budu řešit a odpovím buď prostřednictvím e-mailu nebo zde ve 

školních novinách. 

 
Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Informace o přijímacím řízení na střední 
školy pro školní rok 2016/2017 

 

 
5. TŘÍDA 7. TŘÍDA 9. TŘÍDA 

Do kdy podat přihlášku do 1. března 2017 do 1. března 2017 do 1. března 2017 

Kam podat přihlášku Přímo řediteli příslušné střední školy 

Počet přihlášek na střední školy 2 2 2 

Termín 1. kola přijímacích zkoušek 2. polovina dubna 2. polovina dubna 2. polovina dubna 

Termín 2. kola přijímacích zkoušek 
  

určí ředitel střední školy 

Pozn.: Přijímací zkoušky se budou konat v rozmezí od 12. do 28. dubna 2017. Přesné datum si zvolí sám ředitel 

školy. 

 Jak postupovat? 

o Obdržel jsi tiskopis první strany přihlášky (případně si jej vyžádej u p. učitelky Novotné). Doplň název, 

adresu školy (škol), obor včetně kódu. V prvním kole přijímaček můžeš podat dvě přihlášky. Když 

využiješ této možnosti, uveď do přihlášky obě školy (nebo oba obory). Jestliže zvolíš jen jeden obor  

a školu, druhou kolonku nevyplňuj. Zkontroluj osobní údaje. Odevzdej p. učitelce Novotné. 

o Následně (cca druhý den) si vyzvedni přihlášku ve dvou vyhotoveních potvrzenou podpisem ředitelky 

školy a razítkem školy u hospodářky školy p. Pavlů. Zkontroluj veškeré údaje. Pak už zbývá jen tvůj 

podpis a podpis jednoho z rodičů.  

o Přihlášku zašli poštou na příslušnou školu (doporučeně) nebo zanes osobně (vyžádej si potvrzení o jejím 

přijetí) – do 1. března 2017. 

o Pokud je požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče jako podmínka k přijetí do 

určitých oborů, musíš zajít ke svému lékaři. Posudek se píše rovnou do přihlášky, nebo, je-li to delší 

zpráva, přiložíš ho k přihlášce v ověřené kopii (tu pořídíš na každé poště). 

 Do kdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení? 

o Do 3 pracovních dnů formou vydání seznamu přijetých uchazečů. 

o Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího 

řízení pouze nepřijatým uchazečům. 

 Do kdy lze podat odvolání? 

o Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě  

3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

 Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole? 

o Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola 

vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách. 

 Co je to zápisový lístek? 

o Budeš-li přijat/a do obou škol, rozhodneš se podle svého přání a tam odevzdáš zápisový lístek. 

Zápisový lístek si vyzvedneš u hospodářky školy p. Pavlů. 

o Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit 

zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy 

ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se 

do běhu lhůty nezapočítává. 

o Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo 

v dalším kole přijímacího řízení. 

 

Další informace poskytne výchovná poradkyně Mgr. Naděžda Novotná (nadezda.novotna@zs-ns2.cz), viz také 

webové stránky školy. 

 

 

mailto:nadezda.novotna@zs-ns2.cz
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Zimní školní turnaj v miniházené 4+1 
 
Již tradičně proběhl v naší škole zimní házenkářský turnaj. Účastnili se ho 2. až 5. třídy, které ze svých 

řad vybrali zástupce do jednotlivých týmů. Společně se utkali ve středu  

1. února 2017 týmy ze 4. – 5. tříd a ve čtvrtek 2. února 2017 týmy z 2. – 3. tříd. Za podpory svých 

spolužáků jako fanoušků a paní učitelek jako trenérů všichni bojovali ze všech sil o nejlepší umístění, 

odměny a putovní pohár. Jako rozhodčí jsme pozvali žáky 2. stupně, kteří se házené stále věnují. Všichni 

si zaslouží velkou pochvalu za bojovnost, pěkné sportovní výkony a hru fair play. Velmi mě těší vidět  

u jednotlivých hráčů radost ze sportu, vzájemnou týmovou podporu. U všech se každý rok objeví zlepšení 

a pokrok ve sportovních výkonech. Pochvalu zaslouží i fanoušci, z řad spolužáků i učitelů, kteří jsou také 

důležitou částí pořádaného turnaje.  

 

 

 

 

 

Jak vše dopadlo? V kategorii mladší zvítězila třída 3. B, v kategorii starší třída 5. B Nyní se již můžeme 

těšit na letní turnaj, který proběhne v měsíci červnu.  

Martina Charvátová, organizátorka turnaje 

 

Úspěchy našich žáků 
 

 

 

 

Žákyně IX. A Anička Michálková dosáhla 

nejlepšího výsledku ze všech žáků v Praze 

v testu zčeského jazyka v rámci Národního 

testování SCIO. 

 

 
Gratulujeme! 


