
 

 

Zpravodaj – únor 2015 

Vážení rodiče,  

hlavní náplní února bude ohlédnutí za uplynulým školním půlrokem, tedy konzultace vás 

rodičů s učitelkami, samozřejmě za účasti dětí. To, že jste si přečetli vysvědčení, ještě 

není všechno! Některé věci se do vysvědčení nevešly, jiné tam tak trochu nepatří, zkrátka 

pojďte si udělat čas na shrnutí uplynulého pololetí. Určitě se dozvíte mnoho nového.  

Jedním z aktuálních témat je také chování ve škole. Pracujeme na pravidlech, která by 

platila jak pro děti, tak i pro vás, rodiče, ve vztahu ke škole. V únoru respektive v březnu 

se uvidíme na třídních schůzkách, kde bychom s vámi chtěli některá témata probrat a 

konečně se posunout k jejich ustanovení.  

Pojďme si říct, že si v tomto roce budeme více všímat pozitivních věcí kolem nás, ať už 

jsou to velké činy, nebo jen obyčejnosti. Třeba rozzářený úsměv našich dětí, když se jim 

něco povede. Taková zdánlivá drobnost přece stojí za malé zastavení, nemyslíte?  

S přáním bílé zimy 

Martina Štanclová  

Konzultace k vysvědčení 

Na rozdíl od minulého roku, jsme se rozhodli, že letos uděláme konzultace až po 

vysvědčení, abychom se neopakovali a hlavně, abychom měli v ruce konkrétní informace 

a mohli společně s dětmi hledat cesty, jak v některých oblastech přidat nebo změnit 

přístup. Proto vás žádáme, abyste si e-mailem sjednali termíny osobních konzultací 

s učitelkami. Vždy je nutné, aby se schůzky účastnily i vaše děti, bude stačit půlhodina. 

Prosím neodkládejte to na později, některé věci je dobré řešit takzvaně za tepla, takže se 

na vás těšíme v průběhu února!  

 

Třídní schůzky 

Společné setkání rodičů se zástupci školy, jsme se rozhodli tentokráte rozdělit po 

trojročích, protože jednak je nás hodně a ani jídelna už nebyla moc komfortní a pak se 

také ukazuje, že čtvrťáci a páťačky mají už trochu jiná témata, než mladší spolužáci. 

Žlutá a modrá třída bude mít třídní schůzku 9. března od 17 hodin. Zelená třída 

bude mít třídní schůzku 16. února v 16 hodin. Obě se odehrají v hudebně. Na 

programu budeme mít organizační záležitosti, včetně připravované školy v přírodě. Jen 

připomínáme, že nejde o konzultace nad výsledky dětí! 



 

 

Druháci budou chodit plavat 

Jak jsme vás již informovali e-mailem, od února začne dětem druhé třídy povinný 

plavecký výcvik. Počínaje středou 4. 2. do 23.6 budou druháci chodit každý týden od 

10.30 do 11.15 hodin plavat na bazén SK Slavia. Učitelky děti odvedou na bazén, kde si 

je převezmou školení instruktoři plavecké školy Jany Balbínové. Děti by měly s sebou mít 

plavky, plaveckou čepici (nepotřebují kluci s krátkými vlasy), ručník, mýdlo, pantofle 

k bazénu. Přibalte jim i větší svačinu a lahvičku s pitím, po plavání vyhládne. Na oběd se 

pak už budou normálně vracet do školy. Čtvrteční tělocvik bude pro druháky jednou za 14 

dní (dle časových dotací stanovených zákonem) a adekvátně se upraví rozvrh. 

Omluvy jednotlivých lekcí při akutním onemocnění či při rekonvalescenci je třeba řešit e-

mailem s učitelkou, nejlépe v předstihu. Pokud by děti měly nějaký zásadní zdravotní 

problém, který je neslučitelný s pravidelným výcvikem, je nutné před započetím kurzu 

přinést potvrzení od lékaře.   

Nástěnka rodičů 

Možná jste si už všimli, že na chodbě u modré třídy (vedle skleněných dveří) je umístěna 

nástěnka, která by měla sloužit především vám, rodičům. Bude fungovat jako jakási 

platforma komunikace. Není v našich silách být prostředníkem ve vaší komunikaci e-

mailem, proto jsme zřídili tento prostor, který můžete sdílet. Dozvíte se tam mimo jiné i 

informace od Kateřiny Šorejsové z jejích každoměsíčních schůzek s rodiči v kavárně 

Králík v rádiu.  

Kroužky 

Minulý týden jsme posílali tabulku s kroužky. Ve všech stávajících kroužcích budeme 

pokračovat v nezměněném čase a náplni. Jak už jsme vás informovali, přibyl nám nový 

kroužek Šikovné ruce s paní Adamovskou a bude probíhat v pátek od 13.30 a 14.30 

hodin. Na ten je nutné se přihlásit. Pokud chcete, aby vaše dítě chodilo na stejné kroužky 

jako v prvním pololetí, nic neměňte. Kroužky končí dle náhrad lektorů, zpravidla 

v polovině června, posléze vytvoří účtárna faktury, které je nutné do konce února uhradit. 

Supervize u nás ve škole 

Jistě víte, že Martina Štanclová je lektorkou Společnosti  Montessori. Přináší to naší 

škole mnoho pozitiv. Vzhledem k tomu, že jsme vyhledávaným a doporučovaným místem 

pro praxi stážistů diplomového kurzu, podléháme také supervizi Společnosti Montessori. 

Proto se k nám 9. března přijde na jeden den podívat Kamila Randáková. V branži 

vnímaná jako „guru“ Montessori pedagogiky a specialista na výuku jazyka českého. Rádi 



 

 

bychom tuto aktivitu podporovali, a to především kvůli načerpání nové inspirace našich 

učitelek. Paní Randáková bude nejen aktivně přítomna v naší výuce, ale bude se snažit 

společně s našimi učitelkami najít další možnosti, jak rozvíjet prostředí, pomůcky a hlavně 

kreativitu výuky.  

Docházka do školy 

Začínáme výuku v 8.30 hodin a ze zákona nemůžeme za děti nést zodpovědnost dříve, 

než 20 minut před začátkem vyučování. Vyšli jsme některým rodičům vstříc a snažíme 

se, aby někdo z pedagogů byl ve škole přítomen od 8 hodin. Proto neposílejte děti do 

školy dříve než v 8 hodin!  

Mnohem častěji se však stává, že děti nestihnou přijít včas do výuky do 8.30 hodin. Děti 

obvykle doprovázíte do školy vy, rodiče, proto apelujeme na vás, abyste si naplánovali 

ranní logistiku tak, abyste byli nejpozději v 8.25 v budově školy a děti se mohly v klidu 

přezout a dojít do třídy. Pozdní příchod pak ruší začátek výuky.  

Chtěli bychom vás zároveň vyzvat, abyste mnohem přesněji dodržovali odpolední 

vyzvedávání dětí z družiny. Družina je otevřena do 17 hodin, a pokud by se nadále 

opakovala půlhodinová, ale dokonce i hodinová zpoždění, budeme nuceni toto chování 

postihovat.  

Organizace ve zkratce 

- Připomínáme, že jarní prázdniny máme poslední týden v únoru, stejně jako 

všichni školáci z Prahy 1 – 5, přesněji 23. 2. – 27. 2. 2015. Škola bude zavřená.  

- Jak jsme vás již informovali, učitelku Lenku v lednu nahradila 3 dny v týdnu Bc. 

Veronika Malá, mladá paní učitelka navazujícího magisterského studia pro 1. 

stupeň ZŠ (v příloze najdete její krátký medailonek). Lenka Svobodová by se 

měla 9. února vrátit zpátky do školy. 

- Pokud máte zájem dát své předškolní ratolesti do naší Kouzelné školky, zápis 

bude probíhat v dubnu. Informujte se na konkrétní termín. 

- Celé společenství škol, tedy Vysoká škola finančně-správní, Bankovní akademie 

a naše Kouzelné školy pořádají v sobotu 14. 2. a 18. 4. od 9 do 13 hodin Den 

otevřených dveří. Jste srdečně zváni! 

 

V Praze, 4. 2. 2015 

 

 


