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Školní noviny – květen 2020
Zápis do prvních tříd
V letošním školním roce proběhl zápis do 1. tříd netradičně, bez dětí, více „papírově“ a online. Zájem
o školu pro své děti projevilo 132 rodičů.

Žádosti o přijetí přijímaly naše p. hospodářka Hanka Tydlitátová a p. recepční Jana Keprová. Do systému je
zapisovala p. hospodářka Jitřenka Pavlů. Paní zástupkyně Mgr. Lenka Šmejkalová a Mgr. Dana Švarcová provedly
administraci zápisu a připravily losování pořadí rozhodného pro přijetí. Zatím bude přijato prvních 66 dětí
(protokol o losování najdete na webových stránkách školy). Věříme však, že po vyřízení odkladů, přijetí některých
dětí na jiné ZŠ a po přijetí žáků na víceletá gymnázia budeme schopni přijmout všechny spádové děti a doufáme, že
i děti z Prahy 6 se sourozencem, který již navštěvuje naši školu.
Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy
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Dar škole v nouzovém stavu
Děkujeme jednomu z tatínků žáka naší školy, který si nepřál být jmenován, za dar škole. Poskytl nám
10.000,- Kč, které použijeme na nákup dezinfekčních prostředků. Děkujeme!

Online výuka
Velmi nás těší milá slova uznání, která jsme obdrželi od některých z rodičů. Zde alespoň některá z nich:
„Z online výuky jsem nadšená, myslím, ze naše škola je opravdu jedna z mála, která to podchytila takto
profesionálně a ucitele se poměrně rychle zorientovali a naučili se s novým nástrojem pracovat. O dětech
ani nemluvím! Např. včera jsem zaslechla konferenční hovor, kterého se účastnil v rámci práce manžel,
a musím říct, ze polovina lidí z korporace by se mohla učit od dětí …“
„Dobrý den, paní učitelko, za mě určitě skvělé, že s dětmi systematicky a soustavně pracujete. Je to dobré
pro nás i pro ně, neodvyknou si výuce a přechod k normálu, až se školy otevřou, pak nebude tak bolestný.
Také je to pro ně myslím psychicky dobře, že jsou v kontaktu s ostatními dětmi ze třídy.“
„Vážená paní ředitelko, chtěl bych Vám a Vašemu učitelskému sboru poděkovat a vyseknout poklonu za
to, jak jste zvládli nastavit on-line výuku. Syn chodí (do jedné ze tříd školy). On-line výuku mají každý
den, forma výuky je přínosná a zábavná. Zvládli jste se v rekordně krátkém čase adaptovat na novou
situaci a využít Microsoft Teams k tomu, aby se děti mohly i za stávající situace kvalitně vzdělávat. Jsem
velice rád, že můj syn chodí právě do Vaší školy. Děkuji a přeji Vám mnoho dalších úspěchů.“
„Jinak co se týče online výuky, musím vyjádřit naprostou spokojenost s tím, jak se škola se současnou
situací poprala. Online výuka a množství zadaných úkolů je naprosto vyhovující a nemám pocit, že by se
dcera jakkoli vlivem této složité situace v učení zpožďovala. Naopak vnímám jeden velký pozitivní dopad
toho všeho - za poslední měsíc jsem konečně pochopila, jaký typ podpory má dcera ode mě v učení
potřebuje a jak přesně se s ní mám jednotlivé předměty doma učit. Velmi to pomohlo téhle části našeho
vztahu a jsem si jistá, že tyhle nově nabyté dovednosti budu velmi využívat i ve chvíli, kdy se výuka zase
vrátí do školních lavic. Vnímám to jako jedno velké pozitivum této jinak složité situace.“

Z online výuky 1. B
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1. A Skřítci
Jsem moc ráda, že se Skřítci zapojili do online výuky všichni. Cením si toho, že se učíme komunikovat
novým způsobem a věřím, že i když je to výzva pro všechny, učíme se my i vy. Věřím, že si z tohoto
období žáci odnesou obrovskou zkušenost, která se jim do života bude hodit. Nová zkušenost nám přináší
i humorné situace, díky kterým snad vše zvládáme s úsměvem. 😊

Bertík čeká na vyvolání u matematiky

Emička zamyšleně maluje u večerní pohádky
Andrea Havlíková, třídní učitelka 1. A

2. B Broučci
Před nedávnem jsem svým Broučkům zadala úkol z Pracovních činností: „Připrav svým rodičům snídani
za to, že se s tebou již několik týdnů pravidelně učí a naplno se ti věnují.“ Děti se svého úkolu zhostily
velice svědomitě a s velkou chutí. Každý den mi chodilo několik fotografií s různými dobrotami
a laskominami v podobě palačinek, toustíků, obložených talířů až po upečené koláče, buchty a dokonce
pravý domácí chléb.A jak se daný úkol líbil samotným rodičům? "Doufejme, že JIM to dlouho vydrží."
Jana Všetečková, tř. učitelka 2. B
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Milé děti, moc vás všechny zdravíme a doufáme, že toto období zvládáte
v pohodě a moc nezlobíte rodiče, babičky, dědečky a všechny, co se o vás
teď starají

.

Abychom vám tento čas trošku zpříjemnily, založily jsme na našich
stránkách složku „Nápady pro děti a rodiče“ kde máte spoustu odkazů na
jakékoliv vyrábění, hry, vaření, … Teď je to nejlepší období jak doma
pomáhat a realizovat se.
Opatrujte se, nabírejte pozitivní energii ze sluníčka a využívejte toho, že
můžete být s rodinou. Samozřejmě se věnujte pilně učení, ale i volnému
času, nejlépe venku, když už nám to je trošku umožněno.
Za celý tým školní družiny Kristýna Váchová, ved. vych.

Revitalizace zeleného prostranství před školou

V lednu jsem Vás informovala, že projekt na revitalizaci prostranství před oběma základními školami
v rámci participačního rozpočtu Nápadu pro Šestku III uspěl. Slibované workshopy s žáky obou škol
a další aktivity jsme chtěli realizovat v druhé polovině března a v průběhu dubna. Bohužel to bylo špatné
načasování. 
Z připravovaných workshopů mělo vzejít několik návrhů, které by byly předloženy MČ k posouzení. Po
uzavření škol jsme vyčkávali, jak se bude situace vyvíjet. Když už bylo jasné, že nebude možné
uskutečnit workshopy v původním formátu, začali jsme chystat alespoň elektronické dotazníkové šetření.
Připravovaný dotazník bude spuštěn pro rodiče, žáky škol i jejich pedagogy v týdnu od 11. května. O jeho
spuštění Vás budeme informovat mailem.
Na základě výsledků dotazníkového šetření architektky ze Spolku město přátelské dětem připraví pro MČ
Praha 6 návrhy a následně pak prováděcí projekt. Moc nás mrzí, že se workshopy nemohly konat, ale
pevně věříme, že nový školní rok žáky přivítá upraveným prostranstvím, které se jim bude líbit.
Irena Kučerová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Svoboda
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