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Pozvání na Den otevřených dveří 
 

   Všechny rodiče i ostatní příznivce a přátele naší školy zveme ve středu 10. května 2017 

na Den otevřených dveří, který je tentokrát určen široké veřejnosti. Od 8.00 do 13.30 máte 

možnost nahlédnout do výuky od 1. až do 9. třídy, do jakéhokoliv předmětu, 

v odpoledních hodinách od 14.00 do 16.00 také do oddělení školní družiny. 

   Máte možnost se podívat, jak vypadá výuka v programu ZAČÍT SPOLU, jak se u nás ve 

škole učí cizí jazyky, pro rodiče mladších dětí může být zajímavý náhled na výuku na  

2. stupni … 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
 

Žákovský parlament uspořádal Den Hippies 
 

I poslední dubnový pátek patřil našim tematickým dnům, tentokrát si členové parlamentu 

vymysleli DEN HIPPIES.  
 

 

 
 
 

 
 

Užily si to nejen děti, ale i paní učitelky … 
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Republikové finále v házené je za námi  

Ve velké konkurenci šesti základních škol jsme se umístili na krásném pátém místě. Žáci 

osmých a devátých tříd si zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci nejen naší školy, ale  

i celého kraje Praha. Boje byly velmi náročné, ve skupině jsme měli oba finalisty a určitě v 

zápasech s nimi neudělali ostudu. Celé republikové finále natáčela Česká televize a vy vše 

najdete na níže uvedených stránkách. 

Seznam hráčů: Jonáš Patzel, Václav Heřt, Vojtěch Krystlík, Jiří Nytra, Jakub Roháč, 

Martin Hendrych, Daniel Spilka, Vojtěch Měřinský, Andrej Adamec, Jan Dušek a Jiří 

Lešner. 

Děkujeme všem za podporu a zde můžete najít krásná videa a fotky z republikového 

finále: 

Vyhlášení: 

http://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Hazena/Soutez-Sportovni-liga-ZS-2/Sezona-2016-2017/147531-

Republikove-finale-ASSK-CR-v-hazene-ZS-Kategorie-IV-(slavnostni-vyhlaseni-vysledku).htm 

Odkaz na ČT sport: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11857492727-pohar-ministryne-skolstvi-2017/317297371154003-

finale-sportovni-ligy-zs-o-pohar-ministryne-skolstvi/ 

  

 
 
 
 

Martina Charvátová, koordinátorka sportovních aktivit 
 

 

http://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Hazena/Soutez-Sportovni-liga-ZS-2/Sezona-2016-2017/147531-Republikove-finale-ASSK-CR-v-hazene-ZS-Kategorie-IV-(slavnostni-vyhlaseni-vysledku).htm
http://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Hazena/Soutez-Sportovni-liga-ZS-2/Sezona-2016-2017/147531-Republikove-finale-ASSK-CR-v-hazene-ZS-Kategorie-IV-(slavnostni-vyhlaseni-vysledku).htm
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11857492727-pohar-ministryne-skolstvi-2017/317297371154003-finale-sportovni-ligy-zs-o-pohar-ministryne-skolstvi/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11857492727-pohar-ministryne-skolstvi-2017/317297371154003-finale-sportovni-ligy-zs-o-pohar-ministryne-skolstvi/
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Úspěch na anglické soutěži COME AND SHOW 
 

V letošním roce se naši žáci zúčastnili už popáté celopražské umělecké soutěže  

v anglickém jazyce Come and Show, kterou pravidelně pořádá Základní škola Dolní 

Chabry. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 škol z Prahy. Naši žáci soutěžili ve všech 

kategoriích a všechna jejich vystoupení se umístila na stupních vítězů.  

 

 

 

V kategorii skupin žáci z 2. A 

(Petr Babel, Anežka Golovňa, 

Nicol Buchtová, Kristýna 

Fialová, Emma Hanusová, 

Yaroslav Někrasov a Magdalena 

Staníková) zvítězili se svou 

pohádkou „O veliké řepě“. 

 

Stejně tak žáci z 3. A i 3. B (Agáta 

Čiháková, Julie Staníková, Justýna 

Koníčková, Kristýna Wendlíková, Nela 

Breburdová, Rebeka Vokurková, Adam 

Chotěborský, Amálka Hrůzová, 

Miroslav Vakulyuk, Oliver Pištěk, David 

Kryl, David Holas, Radek Mülpachr, 

Nikola Steinbachová a Adam Zamrzla) 

za dramatizaci Velikonočního příběhu 

získali 1. místo.   
 

 

 

 

 

Žáci z 5. A (Julie Dušková, Viktorie Fojtíková, Veronika Johnová, Klára Jelínková, 

Matylda Marková, Jáchym Cindr, Vojtěch Cziviš, Václav Čiverný, David Hromádka, 

Kryštof Judl a Vojtěch Hykel) si připravili dramatizaci příběhu „Slavík a růže“ a také se 

umístili na nejvyšší příčce. 
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Soutěže se zúčastnili i žáci vyšších ročníků. 

Žáci z 8. B (Natálie Čermáková, Eliška 

Šteflová, Lukáš Heran, Tom Koupal a Filip 

Zima) si připravili ukázku z filmu Noc v 

opeře a obdrželi hezké 2. místo.   

 

 

 

V soutěži jednotlivců si naše sólové zpěvačky Johana Sýkorová z 2. C, Rebeka Vokurková 

ze 3. A a Tereza Jirásková z 8. A vyzpívaly 2. místo a Ema Sýkorová z 5. B se umístila na 

3. místě. 

 

   
 

Naši žáci opět ukázali, že umí nejen výborně angličtinu, ale mají chuť dělat něco navíc  

a v neposlední řadě mají i velký umělecký talent. Všem soutěžícím gratulujeme a těšíme 

se na příští ročník soutěže. 

 

Za učitelky Aj Bc. Barbora Čapková, Ing. Eva Jeřábková a Mgr. Věra Kejvalová 

 

Informace o průběhu rekonstrukce střechy 

 

        Již se intenzivně pracuje na naší straně střechy: přesunuje se lešení, probíhá demontáž 

střešního pláště na středním traktu a severní věži, demontáž stávajících latí, montáž 

hydroizolace a nových latí a montáž ocelových konstrukcí v severní věži. Zároveň probíhá 

prohlídka krovů mykologem, který určí rozsah poškození dřevěných částí krovu. 

        Do 2. patra školy několikrát zateklo, všechna poškození jsou zaznamenána a budou 

opravena zhotovitelem stavby. 

        Vzhledem k přesunu prací došlo k ohrazení prostor okolo hlavního vstupu do školy, 

prosíme děti i rodiče, aby dodržovali zákaz vstupu do vyznačených částí chodníků. 
 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Škola podporující zdraví 
 

 

Naše škola je již od roku 2007 

součástí sítě Škol 

podporujících zdraví. Cílem 

tohoto programu je pomáhat 

podporovat zdraví 

v podmínkách školy a přispět 

k její účasti na vlastní 

proměně a rozvoji. 

Celorepublikově je program 

koordinován Státním 

zdravotním ústavem v Praze. 

 

 

Účast školy v programu 

prošla několika změnami. 

V červnu 2015 proběhla 

evaluace projektu a byla 

připravena jeho inovace na 

období do roku 2018. 

Více o programu Škola 

podporující zdraví naleznete 

na stránkách naší školy 

v sekci Projekty školy. 
 

 

Bc. Tereza Sojková, koordinátorka programu 
 

 

Boulder Pohár 2017 
 

Naši žáci (Vojtěch Rund 6. A, Jakub Weber 6. A, Vojtěch Maťátko 6. A, Elisabeth 

Weisová 6. B, Michael Butkovič 6. B, Theodor Čapek 8. A, Jakub Votruba 9. A a Ondřej 

Kalousek 9. B) se 5. dubna 2017 zúčastnili čtvrtého ročníku meziškolního závodu 

v boulderingu pro žáky druhého stupně základních škol.  

 

Finále závodů bude probíhat v červnu v Praze na Letné. Do finále postoupilo 20 nejlepších 

dívek (20 ze 128) a 20 nejlepších chlapců (20 ze 146). Z naší školy do finále postupují 

Vojtěch Rund 6. A a Ondřej Kalousek 9. B. 
 

 
 

Bc. Tereza Sojková, koordinátorka sportovní aktivit 
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Souhrnné výsledky testů Scio žáků 6. a 9. ročníku 
 

Jako každým rokem objednala i letos MČ Praha 6 pro žáky našeho 6. a 9. ročníku 

testy Scio z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a obecných studijních 

předpokladů. Testy žáci psali na podzim 2016, u žáků 6. ročníku jde tudíž v mnohém  

o výsledky jejich vzdělávání na 1. stupni. 

 

Mezi testované žáky patří jak žáci 6. a 9. ročníků základních škol, tak  

i odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 

 

Z analytické zprávy vyplývá, že žáci šestého ročníku dosáhli lepších výsledků 

v českém jazyce než 80% ostatních testovaných škol. Jejich výsledky byly zároveň vyšší 

než výsledky testu obecných studijních předpokladů. Což znamená, že jejich studijní 

potenciál je v hodinách českého jazyka využíván výborně. V matematice dosáhli žáci 

lepších výsledků než polovina testovaných škol.  V anglickém jazyce dosahují naši žáci 

tradičně velmi vysoké úrovně. Žáci 6. ročníku splnili požadovanou úroveň A1 

(požadovaná výstupní úroveň na konci 5. ročníku) nadprůměrně, pouze 5% (2 žáci) tuto 

úroveň nesplnilo, zatímco celorepublikově tuto úroveň nesplnilo 40%. Lepší výstupní 

úrovně A2 (požadovaná výstupní úroveň žáků na konci 9. ročníku) a B1 dosáhlo 45% 

našich žáků, zatímco celorepublikově tohoto výsledku dosáhlo jen 22%. 

 

Žáci devátého ročníku dosáhli v českém jazyce i matematice lepších výsledků 

než 80% ostatních testovaných škol. Jejich výsledky byly zároveň srovnatelné s jejich 

výsledky testu obecných studijních předpokladů. Což znamená, že jejich studijní potenciál 

je v hodinách českého jazyka i matematiky optimálně využíván.  V testu z anglického 

jazyka splnili naši žáci požadovanou úroveň A2 nadprůměrně, pouze 13% (6 žáků) tuto 

úroveň nesplnilo, zatímco celorepublikově tuto úroveň nesplnilo 44%. Lepší výstupní 

úrovně B2 a B1 dosáhlo 50% našich žáků, zatímco celorepublikově tohoto výsledku 

dosáhlo jen 18%. Na základě výsledků testování se naše škola umístila mezi 5% nejlepších 

škol. 

 

V minulém týdnu proběhlo také testování žáků 5. ročníku. Výsledky testů by 

mohly posloužit také rodičům žáků jako doplňující informace o studijním potenciálu jejich 

dětí před přestupem na 2. stupeň, případně na víceleté gymnázium. Žáci si mohou své 

výsledky prohlédnout díky přihlašovacím údajům, které mají vlepené v žákovské knížce, 

již nyní na webových stránkách na adrese: testovani.scio.cz   

Pokud by někdo z žáků přihlašovací údaje ztratil, prosím rodiče, aby se obrátili na 

mne, obratem jim údaje zašlu. 

    Mgr. Lenka Šmejkalová, ZŘ pro pedagogickou činnost 
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Pedagogická stáž francouzských studentek na naší škole 
 

Na základě dobrých vztahů a předešlé spolupráce navštívil na jaře naši školu 

projektový manažer pro vzdělávání pražského Francouzského institutu spolu 

s projektovým manažerem Burgundské univerzity v Dijonu, aby si prohlédli způsob 

vzdělávání našich žáků na 1. stupni a vybrali následně naši školu pro pedagogickou praxi 

dvou francouzských studentek.  Obě studentky, Mégane a Kimberly, se pak v období od  

6. do 17. března účastnily výuky ve vybraných třídách 1. stupně.  
 Pro studentky byla zahraniční 

stáž velkou zkušeností, 

možností srovnat vzdělávací 

systémy obou zemí i trochu 

poznat program Začít spolu, 

který je nadchl. Velké 

poděkování patří paní 

učitelkám, které vstřícně 

nabídly studentkám možnost 

pobýt v jejich třídách, což 

bylo, vzhledem k jazykové 

bariéře, mnohdy i náročné.    

 

Mgr. Lenka Šmejkalová, ZŘ pro pedagogickou činnost 
 
 

Návštěva ředitelů škol a školských úřadů z Bulhaska 
 

Na zkušenou přijeli do České republiky ředitelé základních škol a ředitelé školských úřadů 

z Bulharska. Zavítali i na naši školu a vyslechli si informaci o českém vzdělávacím 

systému. Při návštěvě ve třídách se živě zajímali o program Začít spolu a organizaci výuky 

v tomto programu. Velmi se jim líbilo prostředí naší školy – oceňovali zvláště barevnou 

výmalbu a výzdobu pracemi žáků. 
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Setkání Začít spolu 
 

Jak aplikovat program ZAČÍT SPOLU na 2. stupeň základních škol a jak jej uplatňovat 

např. při výuce přírodovědných předmětů – to byla hlavní náplň jarního setkání škol, které 

s programem pracují. Uspořádala jej v naší škole organizace STEP BY STEP, která je 

garantem tohoto mezinárodního programu v České republice. 

 
 
 

 
 
 

Co nás čeká v květnu? 
 

 

 pro žáky jsou připraveny environmentální programy i návštěvy anglického divadla 

 

 vyhodnotíme soutěž 2. stupně ke Dni Země 

 

 zúčastníme se dalších sportovních soutěží a finále soutěže HELPÍK  

 

 žáci 4. tříd navštíví dopravní hřiště 

 

 třídy vyjedou na školy v přírodě, event. absolvují program v Praze 

 

 připomínáme všem deváťákům, že 2. června je poslední termín pro odevzdávání 

závěrečné práce 
 


