Vážení rodiče,
5/2008/2009
27.4.2009

v dnešním úvodu bych Vás ráda seznámila se dvěma oblastmi: granty a kontrolou
České školní inspekce.

Infostránky z PodMarjánky

ZŠ POD MARJÁNKOU

V tomto školním roce jsme žádali celkem
o jedenáct grantů, z toho jeden byl na Evropský parlament, dva na MHMP a osm se
týkalo MČ Praha 6. Bohužel v Evropském
parlamentu jsme neuspěli, nicméně jsme
získali sedm grantů z jedenácti v celkové
částce 457 tisíc Kč, a to považuji za velký
úspěch.
Největší podporu jsme obdrželi od MČ
Praha 6. V oblasti primární protidrogové
prevence jsme získali 46 tisíc Kč. V rámci
grantového programu Podpora školství jsme
na zajištění provozu školního hřiště obdrželi
161 tisíc Kč a největší částku 250 tisíc Kč
jsme dostali na zahraniční studijní pobyty
našich žáků. V tomto projektu jsme se snažili o získání podpory na naše tradiční výjezdy jako např. výměnný zájezd do Dánska, studijní pobyt v Anglii, či poznávací
zájezdy do Francie a Německa. Bohužel

poslední dva zmíněné granty byly neúspěšné,
takže děti těšící se do Francie a Německa
nedostanou od MČ Praha 6 příspěvek žádný.
Zato nejlepší studenti, kteří se v říjnu chystají
do Washingtonu D.C., mohou počítat s příspěvkem 128 tisíc Kč na dopravu.
Na konci ledna nás navštívila Česká školní
inspekce. Jejím úkolem bylo zjistit, jak jsme
využívali finanční prostředky ze státního rozpočtu v roce 2007. Celkem kontrolovali devět
oblastí a ve všech došli ke stejnému závěru:
ani v jedné z nich neshledali žádné pochybení
ani porušení právních předpisů. Pokud byste
se chtěli dozvědět více informací o výše uvedené kontrole, můžete si celý zápis najít na
našich webových stránkách.
Na závěr Vás chci ještě informovat, že slíbené výsledky z Vašich hodnotících dotazníků naleznete uvnitř tohoto čísla. Tímto Vám
děkuji za Vaši ochotu i čas, který jste s jejich
vyplňováním strávili, protože jedině tak se
můžeme dozvědět nějakou zpětnou vazbu,
která je pro nás velice důležitá.
Marcela Pácalová, ředitelka školy

Školská rada
Zástupci rodičů v Radě
školy se po volbách 12. ledna
2009 stali Dipl. Kfm. Michal
Flek a Mgr. Tomáš Egyhazi.
Oběma gratulujeme a přejeme
hodně úspěchů.
Školská rada pracuje od
ledna 2009 v tomto složení:

předseda - Dipl. Kfm. Mi- zástupce pedagogů, Mgr. Tochal Flek, zástupce rodičů
máš Egyhazi, zástupce rodičů,
Jana Barochová, zástupce
místopředseda - PaedDr.
zřizovatele
Hana Hlaváčková, zástupce
pedagogů
Zápisy z jednání Rady školy jsou zveřejňovány na
ostatní členové - Ing. Jiří
webových stránkách naší škoVihan, zástupce zřizovatele,
ly.
Mgr. Kateřina Štanclová,

Spolužák Edward - Adopce na dálku
Již několikátým rokem se
naše škola aktivně podílí na
adopci našeho vzdáleného
spolužáka Edwarda z Ugandy.
Každým rokem jsme na něho
vybírali pouze sbírkou malých
částek od jednotlivců. Tento
rok se stal výjimkou. Při jedné

ze schůzek školního parlamentu jsme se dohodli, že
uspořádáme sbírku nějakou
netradiční formou. Nejlépe a
nejaktivněji se zapojili žáci
5.C, kteří vyrobili šperky z
korálků a poté je prodávali
návštěvníkům školy při Dnu

otevřených dveří. K našemu
údivu se touto akcí vybralo
přes 3300,- Kč! Za Edwarda
všem děkuji, zejména dětem z
5.C!
Angelika Sbouli, předsedkyně školního parlamentu

Den otevřených dveří
Jaro zavanulo svěžím vánkem a u nás
jsme měli v úterý 24.3. pěkný průvan. Jak
jinak by to mohlo dopadnout, když v jedné
škole otevřete naráz všechny dveře! Zájemců, kteří se chtěli podívat, jak probíhá náš
běžný školní den, se našlo hodně. Konečné
číslo se vyšplhalo až k úctyhodným 250
návštěvníkům. Po škole je v průběhu celého
dne prováděli průvodci z řad dětí. Kdo se
neostýchal, mohl se zúčastnit probíhajících
hodin, a to nejen jako pozorovatel.

Návštěvní kniha dokládá, že se malým i velkým „zvědavcům“ Pod Marjánkou líbilo.
Monika Tučková

Mezinárodní zkoušky

„People to People Leadership Summit“ ve Washingtonu

Po vynikajících zkušenostech s účastí našich žáků
na přípravě a složení mezinárodní zkoušky PET v
angličtině, které se počátkem června zúčastní rekordní
počet 14 žáků, jsme se v letošním školním roce rozhodli nabídnout podobné zkoušky i ve druhém cizím
jazyce, tj. francouzštině, španělštině a němčině. Konkrétně se jedná o FIT IN DEUTSCH v německém
jazyce, DELF A2 ve francouzštině a DELE INICIAL
ve španělštině. Všechny zkoušky jsou podle Společného evropského referenčního rámce na úrovni A2,
což je úroveň, které by měl dosáhnout každý absolvent naší školy ve druhém cizím jazyce.

Naše škola dostala jedinečnou
nabídku zúčastnit se „The People
to People Leadership Summit“.
Jedná se o setkání dětí ve věku 10
až 17 let téměř ze 100 států, které
se bude konat ve Washingtonu
D.C. pod záštitou nadace M. J.
Eisenhowerové. Tento program se
snaží naplnit vizi „peace through
understanding“, nebo-li cílem je,
aby se setkaly děti téměř z celého
světa a aby měly možnost se zdokonalit v různých dovednostech.
Pořádající „The Office of Overseas
Schools“ věří, že tento program
nabízí dětem neocenitelnou příležitost navštívit USA.

Nakonec se v letošním školním roce rozhodlo ověřit si své znalosti v německém jazyce sedm dětí z
devátého ročníku, které se 4. června pokusí složit
zkoušku FIT IN DEUTSCH a získat tak mezinárodně
uznávaný certifikát.

Den sv. Valentýna
14. února se u nás slavil den zamilovaných, Den sv. Valentýna! Během dne naši
školní amorci z devátých tříd roznášeli po
všech třídách „valentýnky“, které měli žáci
možnost dva týdny předem vhodit do
„zamilované“ krabice, která se nacházela
před sborovnou.
O velké přestávce v den D tancovaly
zamilované páry na chodbách ploužáky,
které navrhli na schůzce školního parlamentu naši spolužáci. Tento den jsme si
velice užili a přejeme vám rok plný lásky!
Tereza Fleková, 9.B

Protože se této akce může zúčastnit pouze 7 dětí z celé školy,
rozhodli jsem se na základě doporučení vyučujících vybrat nejúspěšnější žáky naší školy.
Akce proběhne v říjnu 2009 a na
programu je například návštěva
Capitol Hall, setkání se členy kongresu, večeře na velvyslanectví
apod.
Pokud byste se chtěli dozvědět o
celé akci ještě něco bližšího, můžete se podívat na www.lsleaders.org.
Marcela Pácalová

Primární prevence

6. třídy: Šikana, 7. třídy: Kriminalita dětí a
mládeže, 8. třídy: Rozšířený program o
V rámci primární prevence proběhl v drogách, 9. třídy: Základy právního vědolednu na naší škole „Týden městské poli- mí.
cie“. Pro každý ročSetkání zástupců městník (od 5. do 9. třídy)
ské policie proběhla v
byl připraven samokaždé třídě samostatně
statný program adeformou besed. Následokvátní věku, zaměřevala otevřená a přátelská
ný na některý z prodiskuze. Škola tuto spoblémů
sociálnělupráci vítá a těší se na
patologických jevů
další
pokračování v
ve společnosti.
příštím roce.
5. třídy: Základní
Kateřina Štanclová
program o drogách,

Soutěže a olympiády
Sport
florbal - starší žáci, 2. místo ve finále P 6,
v celopražském kole obsadili 5. místo
basketbal – st. žáci, 2. místo, finále P 6
fotbal – ml. žáci, 4. místo ve finále P 6
přehazovaná – dívky ze 6. roč., 1. místo ve
finále P 6, dívky ze 7. roč., 2. místo
vybíjená – smíšené družstvo žáků 5. tříd,
1. místo v obvodním kole P 6
Kam se ještě vydáme za sportem?
květen - turnaj ve vybíjené pro 6. ročník,
celopražské kolo 5. roč.
červen - atletické přebory družstev o
„Pohár rozhlasu“ a sportovní dny 1. a 2.
stupně
Mezinárodní matematická soutěž
„Klokan“
kategorie Cvrček (3. roč.) 1. místo se
shodným počtem bodů: Anička Blablová,
Lukáš Krejčík, Petra Klimešová, Charlotte
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Zimová
kategorie Klokánek (4. + 5. roč.) 1. místo:
Oldřich Kos
kategorie Benjamin (6. + 7. roč.) 1. místo:
Marek Vaculík
kategorie Kadet (8. + 9. roč.) 1.místo: Lev
Seidl
Pythagoriáda
úspěšní řešitelé v obvodním kole: 6. roč.
David Švrček, Prokop Novák, 7. roč.
Lukáš Hotový, Marek Hubbell, Marek
Vaculík
Šikula - matematická soutěž pro 5. třídy
Vojtěch Obhlídal - 1. místo v obvodním
kole!
OLYMPIÁDY – obvodní kola, popř.
celopražská kola
M úspěšní řešitelé: Lucka Hošková z 5.C,
Olda Kos, Katka Novotná a David Zelinka
z 5.A, Tomáš Maleček 6.A, David Makovský 6.C, Marek Hubbell 7.A, Prokop Da-

niel z 9.B
Fy úspěšným řešitelem byl Jakub Němeček z 8.A
Aj Herardo Paitán 9.A – 2. místo
Nj Ekaterina Čalkina – 3. místo v celopražském kole olympiády v Nj!
Z Tomáš Vondráček 6.C 5. místo, Prokop
Novák 6.C 6. místo, Marek Hubbell 7.A 5.
místo
Poetické setkání – recitační soutěž
Kateřina Andršová ze 4.C postupuje s
básní Emanuela Frynty „Trychtýře“ do
celopražského kola!
Čtení mě baví – literární soutěž
žáci z 5.A a 4.C obsadili 2. místo
Karlovarský skřivánek - pěvecká soutěž
Ema Černichová - cena poroty
Hrátky s počítačem
žáci 5. tříd obsadili prvních 9 míst!

IN FO STR ÁN KY Z PO D M AR J ÁN K Y

Lyžařský kurz 7.A
Za jednoho časného sobotního rána počátkem února se začala před školou loučit se
svými rodiči skupinka žáků. Ale nebyli to
ledajací žáci! Byli to žáci 7.A , která se rozhodla vyrazit do Krkonoš, v čele s paní učitelkou Dürrovou a zdravotníkem Tomášem.

Když jsme dorazili do Strážného, naházeli
jsme věci do rolby a vydali se na pochod
k chatě „Horský domov“. Jakmile jsme se
zabydleli, šli jsme prozkoumat okolí. Po
návratu jsme si pochutnali na večeři a ve
společenské místnosti se konal první, poté již
každodenní, večerní program.
Jak a kde jsme lyžovali? Na běžkách jsme
stáli jen dvakrát a to kvůli nepříznivému
počasí. Nejčastěji jsme navštěvovali červenou sjezdovku ve Strážném, kam nás vždy
pohodlně dopravil skibus. Ve čtvrtek přišla
výjimka a jeli jsme si zalyžovat do skiareálu Bubákov v Herlíkovicích. Kvalitní sjezdovky a čtyř sedačková lanovka nás
nadchly! Lyžovali jsme zde celý den a do
chaty se vrátili až po čtvrté hodině.

Na konci týdne jsme měli velkou možnost
prokázat, jací jsme lyžaři v závodech ve
slalomu a na běžkách (asi 1600 m). Večer
vítězové dostali fidorkové medaile a po diskotéce, která následovala, jsme se odebrali
do pokojů.
Následující den ráno jsme si po snídani
zabalili věci a autobusem, který přivezl 7.B,
jsme odjeli do Prahy.
Děkujeme všem vedoucím a učitelům za
to, že nám tento výcvik takto krásně připravili.
Lyžaři ze 7.A

Lyžařský „lazaret“ 7.B
Na lyžák jsme vyrazili v Den sv.
Valentýna, tedy v sobotu 14.
února. Než jsme dojeli do Horského domova ve Strážném
(místa našeho pobytu), byli jsme
v autobuse plní očekávání a
zároveň šťastní, že se „ulejeme“
na celý týden ze školy. To jsme
ale ještě nevěděli, co nás kromě
úžasného lyžování čeká! První den nastalo
rozřazování do skupin a
zabydlování v našich
pokojích. Po celodenním
lyžování
v Herlíkovicích nastal
osudný večer. Dvě spolužačky skolila chřipka
a musely jet domů!
V úterý přišel na řadu
další z nás. Začínalo to
být kritické… Zbylo

Kůň Převalského

nás už jen 16! Středa proběhla
bez komplikací a všichni jsme si
užili báječné sněhové podmínky, které lyžařům Krkonoše
nabízely. Čtvrtek nám to opět
pokazil. Jela domů další chřipkou skolená účastnice a její
kamarádka gymnastka, která
musela na trénink. Už se nám

blížil konec, ale pátek by nebyl
„normální“, kdyby si rodiče
nevyzvedli dalšího z nás, tentokrát kvůli odjezdu do jiných
hor. Přestože nás zbylo jen 13,
závěrečná diskotéka nás neminula. Sobota je tu a s ní neodvratný odjezd. Je nás tu jen hrstka, z toho jsou dva na prášky.
I přes všechny překážky
to byl báječný týden a
zdraví jedinci si ho patřičně užili! Vracíme se do
Prahy minibusem, ten
nám totiž bohatě stačí!
Je nás 11 zdravých, to je
přeci príma. Nic už nás
nezastaví, kašel ani rýma!
Petry Kavková a Plzáková, 7.B

Naše škola pokračuje
ve sponzorování koně
Převalského. Do pražské
ZOO jsme na rok 2009
poslali 11 784,-Kč!! Největší milovníci těchto
koní jsou třídy 5.A., 4.A a
3.A, které uhradily polovinu celé částky.
Všem žákům, kteří
přispěli, a zároveň paním
učitelkám Chalupové,
Kotvové a Vápeníkové
děkujeme.
Připomínám, že dva
volňásky do ZOO na vás
stále čekají v kabinetě
304 u pí uč. Dürrové!
D. Dürrová

Antifetfest Praha 2009
Co nás ještě čeká do konce školního roku?
6.5. přijímací řízení do 3. ročníku
(náhradní termín) a přijímací řízení do 6.
ročníku

3.6. přijímací řízení do ostatních ročníků a
přijímací řízení do 6 . ročníku (náhradní
termín)

11.-16.5. zájezd žáků 8. tříd do Dánska
v rámci výměnného programu

4.6. ředitelské volno – ZMĚNA! (školení
pedagogického. sboru, pí Veselá – Právní
vědomí)

17.-23.5. týden za poznáváním krás francouzské Provence

17.6. klasifikační porada

28.5. Zahradní slavnost

19.6. sportovní den – 1. stupeň ZMĚNA!

1.-3.6. němčináři navštíví Bavorsko, prohlídka měst Norimberk, Řezno a Pasov

25.6. Břevnovský klášter, slavnostní rozloučení s žáky 9. roč.

2.6. sportovní den – 2. stupeň ZMĚNA!

29. a 30. 6. ředitelské volno, konec školního roku bude 26.6. – ZMĚNA!

5/2008/2009

6. května proběhne v divadle Semafor
ocenění vítězných snímků 2. ročníku
amatérské filmové soutěže Antifetfest.
Naši školu budou reprezentovat 3 filmy
s námětem rizikového chování (např.
drogová závislost, šikana, rasizmus, gambling, domácí násilí) natočené žáky 8. a
9. tříd. Celkem se do kategorie základních škol přihlásilo 11 snímků, vítěz obvodního kola MČ Praha 6 postoupí do
celopražského finále.
Filmařům držíme palce!
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3. čtvrtletí ve školní družině
Od ledna do března 2009
podnikly děti navštěvující
školní družinu několik zajímavých akcí. Po dobu mrazivých
dnů v lednu jsme využívali
ledové plochy na školním hřišti a téměř každý den bruslili.
Stihli jsme navštívit známé
jesličky na Loretánském náměstí, byli jsme se podívat na
výstavě ve Strahovském klášteře "Jak se oblékají princezny".V projektové místnostikuchyňce se zájemci naučili
plést a péct vánočku. V únoru
jsme si usmažili masopustní
koblihy a na maškarním reji si
nejen pochutnali, ale i zatančili. V březnu to byl duhový

pudink. Namalovali jsme si
záclony se zimní tématikou a
uspořádali celodružinové sněhohrátky s velkou koulovací
bitvou. Moc se nám líbila
výstava obrazů pana Frynty v
Muzeu hudby. Pravidelně
procvičujeme tělo na nářadí v
tělocvičně. Šli jsme obhlédnout, jak pokračuje stavba
tunelu Blanka, dostalo se nám
odborného výkladu a stavbu
jsme si pěkně prošli. V kině
Ořechovka nám promítli film
Lovecká sezona. Je samozřejmostí, že kromě těchto akcí
jsme každý den venku.
Helena Poláková, vedoucí
ŠD

Vyhodnocení dotazníků ŠD + ŠJ
Výstupy jasně signalizují a
dokládají spokojenost žáků a
jejich rodičů s poskytovanými
službami v obou organizačních
jednotkách školy. Ve školní
jídelně je průměrná známka,
kterou byly jednotlivé otázky
hodnoceny, 2,07. To je vyjádření velmi dobré spokojenosti.
Školní jídelna je hodnocena
průměrnou známkou 1,95,
pestrost jídelníčku 2,16, velikost porcí 2,15, úroveň stolování 1,82 a chutnost jídel pak
2,31. Na základě výstupů z
dotazníku a po konzultaci veŠkolní dotazníky byly vyhoddení školy s vedoucí školní
noceny zástupci ředitelky.
jídelny a jejími pracovníky

V rámci evaluačních aktivit
školy v tomto školním roce
bylo jejím vedením rozhodnuto uspořádat mimo jiné i dotazníkové šetření o úrovni
poskytovaných služeb žákům
naší školy ve školní jídelně a
ve školní družině. Šetření proběhlo formou odděleného dotazníku pro jídelnu a družinu,
který byl dán rodičům k dispozici společně se standardizovaným dotazníkem o škole, který
škola objednala u společnosti
Kalibro.

eTwinning pokračuje!

ním vychovatelek 1,08 a novinky a letošní změny v organizaci a činnosti ŠD jsou hodnoceny známkou 1,1. Rodiče
se v mnoha případech kladně
vyjádřili k možnosti zajištění
Ve školní družině je spokojezajímavé exkurze nebo možnost potvrzena průměrnou
nosti sponzorovat aktivity ŠD
známkou 1,8. To je téměř výdrobnostmi.
borné hodnocení. Spokojenost
žáků v ŠD je hodnoceno Dotazníky odevzdalo 80%
známkou 1,3, spokojenost s respondentů.
programem 1,5, s činnostmi v
Jaroslav Štercl, zástupce řediodděleních ŠD 1,3, se společtelky
nými akcemi 1,4, s informovaností o dění v ŠD 1,7, s časovým harmonogramem provozu
1,2, s chováním a vystupová-

byla přijata opatření, která by
měla vést k ještě větší spokojenosti klientů, např. se již od
1.4.2009 rozšířily doplňky
stravy.

Hodně štěstí!
ZŠ P OD M AR J ÁNKOU

Na podzim roku 2008 skončil projekt v
rámci programu Comenius Developing Digital Skills @ School. S některými partnery
jsme se dohodli, že spolu budeme pokračovat v práci ve stejnojmenném eTwinningovém projektu, který vznikl jako doprovodný
projekt Comeniovského projektu. V nedávné
době se k nám připojily školy z Portugalska
(p. učitel Joao Alves z Escola Secundária
Manuel Teixeira Tomeš v Portimão) a z
Litvy (pí učitelka Irma Sneideriene z Prienai
"Ziburys" gymnasium z Prienai).
Náš koordinátor, pilný Hans Feldmeier z
Realschule v Regenstaufu, nám v březnu
poslal Workplan eTwinning Digiskills 2009.
Do projektu jsou zapojeni někteří žáci a učitelé devátých tříd.
D. Růžičková

Když jsme připravovali toto číslo Infostránek, chystali se naši žáci 9., 5. a 7. tříd
k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia. Všem dětem jsme přáli
úspěch a věříme, že dnes se již všichni radují z dobře vykonané práce.
Marie Ferechová

Pod Marjánkou 1900/2
Praha 6—Břevnov
16900
Telefon: 220 513 176
Fax: 220 517 292
El. adresa: sekretariat@zspodmarjankou.cz

Základní škola s rozšířenou
výukou jazyků

Jsme na webu!
www.zspodmarjankou.cz

