
 

 

Zpravodaj – květen 2016 

Vážení rodiče a přátelé školy,  

do konce školního roku zbývá něco málo přes 40 dní. Čeká nás kromě těch zábavných 

aktivit, jako jsou škola v přírodě nebo výlet do Techmánie v Plzni, taky třeba uzavírání 

klasifikace a psaní vysvědčení. Určitě se už chystáte na poslední letošní konzultace 

v tripartitě, tedy setkání rodič – dítě – učitel. Nezapomeňte, prosím předem připravit 

formulář, který popisuje uplynulé období z pohledu dítěte (najdete ho v příloze k e-mailu 

se Zpravodajem). 

V předposledním týdnu června, konkrétně 23. 6., se tradičně uvidíme na Zahradní 

slavnosti, která se po loňském úspěšném konání v aule VŠFS opět odehraje na stejném 

místě. Vyhneme se tak stresu z počasí a složitostem s pronájmem prostoru dvorečku.  

Už teď se na vás všechny těšíme. 

Martina Štanclová  

Fotografování školy  

V nejbližších dnech vám paní učitelky opět pošlou odkaz na interaktivní tabulku, do které 

si budete moci zapisovat počty fotografií vašich dětí, které chcete nechat udělat. Platba 

pak proběhne při předání fotografií ve škole. Prosím neposílejte peníze bezhotovostně na 

účet školy!    

Tady malá ochutnávka z focení: 

 



 

 

 

Páťáci odcházejí  

Pro naše nejstarší děti je letošní školní rok přelomový. Nejenže se většina z nich 

zúčastnila své první větší zkoušky – přijímacích testů na gymnázia, ale brzy také opustí 

naše třídy. Jsou to děti, které tak nějak rostly s naší školou, protože nastoupily do prvního 

ročníku při jejím založení. Rádi bychom se s nimi slavnostně rozloučili, proto pro ně 

chystáme takový malý ceremoniál právě na Zahradní slavnosti. Nebudeme zatím nic 

prozrazovat, aby to pro nás všechny bylo opravdové překvapení.  

Rodiče mladších dětí jistě zajímá, jak páťáci uspěli u příjímacích zkoušek na gymnázia a 

kam vlastně odchází. Návazné studium na státních základních Montessori školách 

bohužel není z jejich kapacitních důvodů leckdy možné, a tak některé naše děti dokončí 

základní vzdělání například na ZŠ Klíček, ZŠ Eden s rozšířenou výukou tělocviku nebo 

v domácím vzdělávání. Montessori gymnázium je zde zatím jen jedno (Duhovka) a 

někteří naši žáci zde byli přijati. Úspěšní byli také ti, kteří se hlásili na Gymnázium 

Evolution Sázavská, Bankovní akademii a Gymnázium Budějovická. Děti se také 

zúčastnily přijímaček na  Mensa gymnázium, nebo Arcibiskupské gymnázium. Myslím, že 

jsou naše děti úspěšné a ve světě, kam je s těžkým srdcem vysíláme, se neztratí . Od 

dětí zazněla také myšlenka, zda škola bude pořádat třídní srazy 

Organizace ve zkratce 

- Dne 24. 6. se vydáme celá škola do Techmánie v Plzni, sraz je v 8.30 u školy, 

pojedeme pronajatým autobusem, vrátíme se kolem 14. hodiny. 



 

 

- Blíží se nám pobyt na farmě, aktuální informace posílá Tereza Kubátová, první 

pobyt je v termínu 30. 5. až 3. 6. a druhý termín pak 6. 6. až 10. 6. 2016. 

- Druhé ročníky se mohou těšit 21. 6. na anglické divadlo „Little Red Riding Hood“. 

- Zelená třída pak půjde 22. 6. na anglickou operu „Opera English“ 

-  28. 6. proběhne společný piknik celé školy na Ladronce. Podrobnosti ještě 

upřesníme.    

V Praze, 20. 5. 2016 


