
Školská rada 
Školská rada existuje při naší 

škole již devátým rokem . 
Je prostředníkem komunika-

ce mezi rodiči, školou a zřizova-
telem. 

Schvaluje rozpočet školy, 
výroční zprávu, zprávu o hospo-
daření. Mimo jiné se vyjadřuje k 
návrhům na nové formy nebo 
obory vzdělávání, ke koncepč-
ním záměrům rozvoje školy, ke 
jmenování a odvolání ředitele. 

Od posledních voleb v lednu 
2009  pracuje v tomto složení: 
předseda 
Dipl. Kfm. Michal Flek, zástupce 
rodičů 
ostatní členové 
Mgr. Tomáš Egyhazi, zástupce 
rodičů 
PaedDr. Hana Hlaváčková, zá-
stupce pedagogů 
Mgr. Kateřina Štanclová, zástup-

ce pedagogů 
Jana Barochová, zástupce zřizo-
vatele 
Ing. Jiří Vihan, zástupce zřizova-
tele 

Zápisy z jednání školské 
rady jsou zveřejňovány na webo-
vých stránkách naší školy. 

 
Hana Hlaváčková  

OPS 
Již mnoho let spolupracuje 

se školou Obecně prospěšná 
společnost. Jedná se o sdružení 
rodičů, které má za úkol spra-
vovat příspěvky, které činí 400 
Kč na žáka za školní rok. Tyto 
finance slouží ke zlepšení 
materiálního zázemí školy, 
využívá se jich zejména pro 
výuku cizích jazyků (jazykové 

nadílkou pro 1. i 2. stupeň, 
podílí se na nákupu cen pro 
soutěže sportovního dne, při 
zahradní slavnosti aj. 

 Všem, kteří tuto společnost 
podporují a starají se tak o 
zkvalitnění výuky i mimoškolní 
činnosti, děkujeme. 

Naďa Pavlišová  

zájezdy do Velké Británie, 
Dánska…, nákupy slovníků, 
papíry, atd.) a pomáhají zajistit 
výuku konverzace v Aj, kterou 
vede rodilý mluvčí. Zároveň 
přispívá žákům ze sociálně 
slabších rodin na lyžařský 
výcvik a školy v přírodě. OPS 
také každoročně pořádá miku-
lášskou zábavu spojenou s 

Vážení rodiče, 

    dovolte mi, abych vás přiví-
tala v novém školním roce. 
Letos chystáme několik novi-
nek.  

    V rámci programu na podpo-
ru výuky cizích jazyků 
v základních školách, který 
realizuje MČ Praha 6, jsme 
navýšili počet hodin druhého 
cizího jazyka v šestém ročníku 
na čtyři hodiny týdně, což zna-
mená, že i šesťáci si budou 
moci procvičovat své znalosti a 
dovednosti jako jejich starší 
spolužáci při hodinách konver-
zace.  

     Na konci září vyjedou naši 
deváťáci učící se francouzsky 
do Štrasburku na návštěvu 
Evropského parlamentu. V tutéž 
dobu se chystá sedmý ročník do 
Anglie a pro velký zájem žáků 
pojedou dvě skupiny.  

Pod Marjánkou – bez marjánky 
primární protidrogová prevence 2010/2011 

Naším hlavním cílem je 
pomoci všem žákům školy před-
cházet problémům, které může 
přinést současná doba. Snažíme 
se na ně pravidelně a dlouhodobě 
působit nejen v oblasti prevence 
návykových látek, alkoholu a 
kouření. Za neméně důležité 
považujeme i nekompromisní 
postoj k šikaně, vandalizmu, 
násilí a rasové nesnášenlivosti. 
V rámci vyučování, při besedách 
a ostatních aktivitách, chceme 
všem předat dostatek informací o 
těchto tématech. Učíme je znát 
všechna rizika i následky. Pomů-

žeme orientovat se v nich a 
správně se rozhodovat. Vedeme 
studenty ke spolupráci ve skupi-
ně, k vnímání nejen sebe sama, 
ale i svého okolí. Součástí naší 
snahy je vždy i jejich motivace 
ke zdravému způsobu života. 
Toto vše není možné bez podpo-
ry a spolupráce celého pedago-
gického sboru s rodiči, školním 
psychologem a výchovnou po-
radkyní. Velkou oporou je úzká 
spolupráce s Pedagogicko-
psychologickou poradnou Prahy 
6, Městskou policií, Prev-
centrem, sdružením Acet, zaříze-

ním Drop in Praha 1 a celou 
řadou přizvaných odborníků a 
osobností veřejného života. 
Preventivní program pro letošní 
školní rok bude čerpat finanční 
podporu ze dvou grantů přiděle-
ných Městskou částí Praha 6. 
První část bude využita na zážit-
kový kurz „Odyssea  2010“ pro 
žáky 6. ročníku. Druhá část, 
„Droga zvaná zdraví“, umožní 
organizaci odborných besed 

 
Kateřina Štanclová 
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6.  9.  2010 

      

Během ledna či února proběhne 
na naší škole poprvé zápis prv-
ňáčků.☺ 

     Na jaře po přijímacím řízení 
na střední školy budou mít mož-
nost vyjet naši „skoroabsolventi“ 
na zkušenou za oceán do USA. 
Ti, kterých se to týká, obdrží 
informace právě na prvních 
třídních schůzkách. 

     Tímto náš bohatý program 
nekončí, ale samozřejmě naší 
prioritou je, aby všichni žáci 
zvládli probrat učivo, a to co 
nejlépe. 

     Přeji nám všem klidný a 
příjemný nový školní rok! 

 

Marcela Pácalová 

 ředitelka školy 



Školní rok 2010/2011 v datech 
Anglický jazyk: 
 
Velká Británie - Barnstaple 
Pro velký zájem se letos uskuteční dva zájezdy do Barn-
staplu. Od 25.9. do 8.10.2010 se tradičního jazykového 
pobytu zúčastní přes 40 dětí ze 7.C a 8.A,B,C. Doprovo-
dí je paní učitelky K. Prokopová, M. Tučková, S. Žeko-
vá a jako zdravotní doprovod MUDr. Květa Štaifová. 
Žáci 7.A a 7.B odjedou hned v následujícím termínu od 
9.10. do 22.10.2010. Doprovodí je paní učitelky M. 
Blažková, K. Čermáková a I. Chasanovitisová. 
 
Dánsko - Ringe 
Na jaře příštího roku se žáci 8. tříd zúčastní již tradiční-
ho výměnného pobytu s jejich vrstevníky z dánského 
městečka Ringe. Ve dnech 26. - 30. dubna 2011 navštíví 
Prahu dánské děti a skupina našich žáků se vydá za po-
znáním Dánska v termínu 23. - 28. května. 

USA - New York 

Novinkou mezi zájezdy bude letos nabídka dvoutýdenní-
ho jazykového pobytu v New Yorku. Žáci 9. ročníku 
dostanou na druhou polovinu května možnost zdokonalit 
svou angličtinu „za oceánem“. Bližší informace předá 
případným zájemcům paní učitelka Tazeem Perná.  

 

Německý jazyk: 

 

Norimberk a Regenstauf 
Dvoudenní předvánoční zájezd do Norimberka se prav-
děpodobně uskuteční v termínu 2. - 3. 12.! 
 
V červnu 2011 plánují němčináři výměnný pobyt žáků 7. 
ročníku se školou v Regenstaufu. Detaily budou upřes-
něny v průběhu následujících měsíců a včas budete in-
formováni. 
 
Francouzský jazyk: 
 
Štrasburk a Francie/Švýcarsko/Belgie 
Vybraní žáci 9. ročníku navštíví ve dnech 20. - 22. září 
Evropský parlament ve Štrasburku. 
 
V druhé polovině školního roku vyjedou francouzštináři 
vyzkoušet své znalosti do Francie či jiné frankofonní 
oblasti. 
 
Španělský jazyk: 
 
Španělsko 
Pro velký úspěch nabídneme i v letošním školním roce 
poznávací, případně výměnný pobyt ve  Španělsku. Kdy 
a kam tentokrát španělštináři vyrazí se dozvíte v násle-
dujících měsících. 
 
Dějepis: 
 
Krakov a Osvětim 
Žáci devátého ročníku vyjedou v rámci projektové výu-
ky do Krakova a na prohlídku koncentračního tábora v 
Osvětimi. 
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Travel agency „Pod Marjánkou“ 

INFOSTRÁNKY Z PODMARJÁNKY 

ZÁŘÍ 

1. 9.   třídní schůzky pro 3. třídy 

 6 . 9.  schůzka rodičů účastníků zájezdu do Velké Británie (17.15 hod.) 

          zahajovací třídní schůzka 4. - 9. tř. (od 18.00 hod.) 

13. - 15. 9.  6.A  zážitkový kurz Odyssea  

15. - 17. 9.  6.B,C zážitkový kurz Odyssea 

20. - 22. 9. návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku (žáci 9. roč.) 

25. 9. - 8. 10.  jazykový zájezd do Velké Británie (žáci 7.C a 8.A,B,C) 

29. 9.   slavnostní stužkování třeťáčků v Břevnovském klášteře 

 ŘÍJEN  

9. - 22. 10.   jazykový zájezd do Velké Británie (žáci 7.A a 7.B) 

27. a 29. 10.   podzimní prázdniny  (28.10.  státní svátek) 

 LISTOPAD 

15. 11.   třídní schůzky (od 18.00 hod.) 

do 30. 11.   termín pro odevzdání přihlášky do oborů s talentovou zkouškou 

 PROSINEC 

3. 12.   Mikuláš přijde do školy 

13. 12.  konzultační den  (17.00 - 19.00 hod.) 

23. 12. - 31. 12. 2010   vánoční prázdniny (vyučování začne v  pondělí 3.1.2011) 

 LEDEN  

15.1. - 15.2.  ZÁPIS do 1. ročníku!!! 

2. 1. - 15. 1.  talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 

14. 1.   uzavření klasifikace za 1. pololetí 

15.1. - 31.1.  talent. zkoušky do osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře 

31. 1.   ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení 

 ÚNOR 

4. 2.  pololetní prázdniny 

7. 2. - 13. 2.  jarní prázdniny 

 BŘEZEN 

od 21. 3.   termín pro odevzdání přihlášek do 3. třídy 

17. 3.   Den otevřených dveří 

do 15. 3.   termín odevzdání přihlášky na střední školy 

 DUBEN 

21. a 22. 4.   velikonoční prázdniny (25.4. Velikonoční pondělí) 

do 8. 4.   termín pro odevzdání přihlášky do 3. ročníku 

18. 4.   - přijímací řízení do 3. ročníku 

            - třídní schůzky (od 18.00 hod.) 

od 22. 4. do 7. 5.   přijímací zkoušky na střední školy (stanoví ředitel školy) 

11. 4. - 29. 4.   termín pro odevzdání přihlášky do 6. ročníku 

 KVĚTEN 

4. 5. - náhradní termín přijímacího řízení do 3. ročníku 

       - řádný termín přijímacího řízení do 6. ročníku 

do 7. 5.   přijímací řízení na střední školy (stanoví ředitel školy)  

23. - 28. 5.  zájezd do Dánska (pro žáky 8. roč.) 

26. 5.   školní zahradní slavnost 

30. 5.  konzultační den  (17.00 - 19.00 hod.) 

 ČERVEN 

1. 6.   náhradní termín pro přijímací řízení do 6. ročníku 

2. 6.   sportovní den: 2. stupeň (MDD) 

3. 6.   sportovní den: 1. stupeň (MDD) 

6. - 10. 6.   obhajoby absolventských prací 

22. 6.   uzavření klasifikace za 2. pololetí 

29. 6. - slavnostní stužkování deváťáků v Břevnovském klášteře 

30. 6. - ukončení 2. pololetí, vydání vysvědčení  (1.7. - 31.8.  hlavní prázdniny)  



lostech mají žáci i v rámci výuky dru-
hého cizího jazyka. Této možnosti vyu-
žily děti, které se učily německy a v 
červnu opět úspěšně složily zkoušku Fit 
in Deutsch 2 na Goetheho institutu v 
Praze. Jednotlivé části zkoušky testova-
ly, zda základní jazykové dovednosti 
(poslech, čtení, psaní a mluvení) zájem-
ců o osvědčení jsou na úrovni B1. 

Věříme, že ostatní cizí jazyky vyučova-
né na naší škole nezůstanou pozadu a 
brzy se pochlubí mezinárodním certifi-
kátem i někdo z francouzštinářů či špa-
nělštinářů. 

Všem loňským úspěšným držitelům 
certifikátů gratulujeme!!! 

Kateřina Prokopová 

Mezinárodní certifikáty 

Třídní učitelé 
 1. I.  stupeň – L. Pavlíčková + vyučující I. st. 

 2. Čj  - M. Tučková +  M. Ferechová, E. Kašparová 

 3. Aj  - I. Svobodová + M. Pácalová, N. Pavlišová, K. Prokopová, M. Křížová,  

 D. Lodinová, I. Chasanovitisová,  S. Žeková, M. Blažková,  

 T. Perná, L. Pavlíčková 

 4. Nj, Fj, Šj  – I. Urbanová + V. Vojtášková, V. Sováková, M. Blažková, 

     A. Fernández 

 5. M, F - K. Mošová + T. Horáková, L. Šrollerová, P. Macáková 

 6. D, Z, Vo  - M. Ferechová + I. Urbanová, E. Kašparová, V. Sováková, D. Lodi- 
                      nová, K. Kimáková, D. Dürrová, K. Štanclová 

 7. Př, Ch, Vz  – L. Šrollerová + P. Macáková, J. Štercl, K. Čermáková, E. Kašparová,  

            K. Kimáková 

 8. Vv, Hv - J. Vápeníková + K. Čermáková, K. Štanclová, K. Stejskalová 

 9. Tv – K. Štanclová + D. Dürrová, T. Horáková 

10. Pč, ICT  – P. Macáková + K. Čermáková, L. Šrollerová, K. Kimáková 

naplněný spoustou zajímavých aktivit, 
sportem a hrami. Hlavní důraz je kladen 
na spolupráci dětí ve skupině, vzájem-
nou pomoc, uplatnění každého jedince 
mezi vrstevníky podle jeho možností a 
poznání sebe sama a svých spolužáků 
v netradičních situacích. Tuto akci po-

1/2010/2011 

3.A (uč. 209) – B. Kotvová 

3.B (uč. 109) – L. Pavlíčková 

3.C (uč. 104) – S. Žeková 

4.A (uč. 210) – L. Gálová 

4.B (uč. 107) – H. Hlaváčková 

4.C (uč. 211) – M. Blažková 

5.A (uč. 307) – J. Vápeníková 

5.B (uč. 108) – I. Sladká 

5.C (uč. 105) – I. Štěpánová 

6.A (uč. 308) – K. Čermáková 

6.B (uč. 409) – T. Horáková 

6.C (uč. 407) – K. Kimáková 

7.A (uč. 311) – I. Urbanová 

7.B (uč. 306) – L. Šrollerová 

7.C (uč. 405) – P. Macáková 

8.A (uč. 406) – K. Mošová 

8.B (uč. 309) – K. Štanclová 

9.A (uč. 305) – E. Kašparová 

9.B (uč. 408) – V. Sováková 
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MENU předmětů: 

Odyssea 2010 

Již tradičně v září vyjíždí žáci 
šestého ročníku na zážitkový kurz. 
Smyslem této akce je pomoci žákům 
šestých tříd při přechodu na druhý stu-
peň, kde je čeká řada změn. Přichází 
noví spolužáci, noví učitelé, jiný způ-
sob práce. Několikadenní program je 

řádá škola ve spolupráci s občanským 
sdružením Odyssea. Pevně věříme, že i 
tentokrát celá akce splní očekávání nás 
všech a přispěje k příjemné pracovní 
atmosféře ve škole.  

 
Kateřina Štanclová 

Jako každoročně, i letos začíná praco-
vat náš školní parlament. V prvním týdnu 
si každá třída zvolila své dva zástupce 
(člena a jeho zástupce), kteří tvoří školní 
parlament ZŠ Pod Marjánkou. V některém 
z následujících týdnů se uskuteční úvodní 
schůzka, na které bude zvolena rada parla-
mentu, budou určeny termíny zasedání a 
vytvořena představa programu pro školní 
rok 2010-2011 – návrhy, náměty, připo-
mínky, žádosti, … 

Podrobnosti o naší práci najdete v 
průběhu roku na webových stránkách ško-
ly, případně v dalších vydáních školního 
bulletinu. 

 
Dagmar Lodinová,  

vedoucí žákovského parlamentu 

Žákovský parlament 

Tradiční nadstandardní nabídkou výuky 
cizích jazyků na naší škole jsou přípravy 
na složení mezinárodních zkoušek. 

Již šestým rokem mají žáci příležitost 
zařadit do svého rozvrhu volitelný před-
mět Příprava na zkoušku Preliminary 
English Test. Zájemci si volí PET v 8. 
ročníku místo konverzace v anglickém 
jazyce. Obvykle skládají tuto zkoušku 
organizovanou Britskou radou  na konci 
9. ročníku. PET je jednou z 
cambridgeských světově a celoživotně 
uznávaných zkoušek z angličtiny. Odpo-
vídá úrovni B1 Společného evropského 
referenčního rámce. I v loňském školním 
roce byli všichni zájemci úspěšní a certi-
fikát jim byl udělen. 

Příležitost získat osvědčení o svých zna-



 
Naše každodenní 

„džinglbels“ 
• Škola se odemyká v 7:55 
• Přípravné zvonění 8:10 
• 1. hodina     8:15 – 9:00 
• 2. hodina     9:10 – 9:55 

Velká přestávka, přípravné zvonění 
10:10 

• 3. hodina   10:15 – 11:00 
• 4. hodina   11:10 – 11:55 
• 5. hodina   12:05 – 12:50 
• 6. hodina   13:00 – 13:45 
• 7. hodina   13:55 – 14:40 
• 8. hodina   14:50 – 15:35 
• 9. hodina   15:45 - 16:30 

 

Adresa : 

                                     ZŠ Pod Marjánkou 

                                     Pod Marjánkou 2/1900 

                                     169 00 Praha 6 – Břevnov 

 

Telefonní čísla:  

Ředitelka (tel./fax) 220 517 292 

Hospodářka 220 513 176-7, 736 646 966 

Výchovná poradkyně 233 351 177 

Vedoucí šk. jídelny 220 513 672, 732 753 403 

Školník 732 231 383 

E-mail vyučujících prijmeni@zspodmarjankou.cz 

E-mail školy sekretariat@zspodmarjankou.cz 

Www http://www.zspodmarjankou.cz 

Zástupce 220 513 694 

Ve školním roce 2010/11 nabízíme přímo na naší škole většinou 
ve spolupráci s dětskou agenturou Kroužky následující aktivity. Přesné 
termíny, data 1. lekcí a přehled všech kroužků, které otevřeme budou 
koncem září vyvěšeny na webových stránkách školy a zároveň na 
www.krouzky.cz! 

AEROBIK A MODERNÍ TANEC 

FLORBAL 

VAŘENÍ 

HIP HOP A MODERNÍ TANEC 

POČÍTAČE A INTERNET 

KERAMIKA 

BOJOVÉ SPORTY A SEBEOBRANA 

 

ŠACHOVÝ KROUŽEK (nabízí Šachová škola Vávra & Černoušek) 

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK pro žáky 1. stupně  

TANEČNÍ ŠKOLA IVY LANGEROVÉ 

 

Nabídka odpoledních kroužků 

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY 

dispozici na webových stránkách školy.  

Částka 200,- Kč měsíčně za ŠD je placena 
vždy do 13. dne v měsíci bankovním pře-
vodem na účet č. 43-7610010267/0100. 
Variabilní symboly budou v nejbližší 
době dětem přiděleny. 

Helena Poláková, vedoucí ŠD  

ŠKOLNÍ DRUŽINKA 
Telefon do školní družiny: 605 762 359 
3 oddělení: 
l. oddělení - vychovatelka Poláková, tř. 
3.A a 4.A 
2. oddělení - vychovatelka Čmelová, tř. 
3.B, C  
3. oddělení - vychovatelka Kvasničková, 
tř. 4.B, C  
 
Každý čtvrtek v měsíci organizuje paní 
vychovatelka Poláková celodružinové akce 
pro všechna oddělení (výstavy, výlety do 
města atd.). 
Na školním hřišti paní vychovatelka Kvas-
ničková připravuje od 14 do 15 hod. spor-
tovní vyžití pro všechny děti. 
Měsíční plány pro rodiče a děti jsou k 

OKÉNKO VÝCHOVNÉ 
PORADKYNĚ 
Přímá linka – 233 351 177 

Konzultační doba: 

Úterý 16 - 17 hod. 

Po předchozí telefonické domluvě i 
v jiném vhodném termínu. Na spolupráci 
se těší Marie Ferechová, výchovná porad-
kyně,  a Marie Kopová, školní psycholož-
ka. 

Školní kuchyně a jídelna byla před 5 
lety kompletně zrekonstruována 
(7/2005-11/2005).      

Při přípravě pokrmů se dodržují přísné 
hygienické předpisy, případné přebyt-
ky a nedojedená jídla se likvidují a 
odvážejí jako biologický odpad. Kaž-
dý den se samozřejmě jídlo připravuje 
čerstvé. 

Školní kuchyně musí dodržovat tzv. 
„spotřební koš“, což znamená, že paní 
kuchařky nemohou vařit např. samá 
sladká jídla (o které je mimochodem 

největší zájem z řad dětských strávní-
ků), ale musí do jídelníčku zařadit ma-
so, hodně ovoce, zeleniny a luštěnin, 
mléko, mléčné výrobky,  též méně oblí-
bené pokrmy z ryb apod. Měsíčně se 
spotřební koš sleduje, strava musí být 
vyvážená. V naší kuchyni se nepoužíva-
jí instantní suroviny, snažíme se vařit 
„podomácku“, a proto do jídelníčku 
zařazují minimálně polotovarů. O pře-
stávkách připravujeme pro zájemce 
plněné rohlíky (šunka,sýr) nebo teplé 
tousty. Není tedy problém, když dítě 
zapomene svačinu. 

V jídelně se stravovalo v uplynulém 
školním roce průměrně 450 dětských 
strávníků. 

Naše školní kuchyně se též v souladu se 
zřizovací listinou v rámci doplňkové 
činnosti zapojila do sociálního progra-
mu MČ Praha 6 a poskytuje obědy se-
niorům (starobním důchodcům) a inva-
lidům.  

Veškeré informace o způsobu platby 
naleznete na webových stránkách školy. 

Dana Popelková 

vedoucí školní jídelny 


