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Vážení rodiče, milí žáci, vážení přátelé, 
 
 zdá se, že před pár týdny začal 
nový školní rok… Ve skutečnosti  zde 
máme Vánoce a blížící se pololetí. 
Využívám této příležitosti, abych Vám 
mohla těchto několik měsíců, které nám 
utekly jako voda, trochu přiblížit, sdělit 
Vám alespoň část  toho, co jsme se 
všichni společně snažili pro Vaše děti, 
naše žáky, zlepšit a čeho Vaše děti 
dosáhly, jak byly úspěšné.  Podělíme se 
s Vámi o to, z čeho máme opravdovou 
radost, a rádi bychom tím udělali radost 
i Vám právě teď v čase adventním. 
 V září jsme odjeli s žáky 8. třídy na výměnný zájezd na předměstí Kodaně 
Broendby na Multi Culti Festival, který jsme přichystali s partnerskými školami 
z Dánska, Německa a Estonska v rámci projektu EU Socrates Comenius. Program 
byl velkolepý, děti hovořily po celou dobu střídavě anglicky a německy, poznaly 
kulturu jiných zemí, pracovaly společně na workshopech, bydlely v rodinách. 
V červnu se těšíme na návštěvu dánských dětí u nás. V říjnu jsme poprvé ve škole 
přivítali děti z německé školy v Backnangu u Stuttgartu a zahájili jsme tak 
spolupráci s další německou školou. Tentokrát naše projekty budou propojeny 
s dramatickou činností, děti budou společně hrát divadlo.  Rovněž již proběhla 
první část výměny dětí z německého Delmenhorstu. V listopadu jsme byli 
hostitelskou stranou my a v červnu odjedou naši žáci do rodin  
v  Delmenhorstu. Výměny se školou na ostrově Norderney v Severním moři  pro  
7. třídy  proběhnou na jaře 2007. Paní učitelka Faltová byla díky grantu od British 
Council dojednat kontakt se školou v Anglii, aby si již v počátcích výuky 
angličtiny mohly děti dopisovat se svými vrstevníky. Naše jazykové a zahraniční 
pobyty jsme před týdnem završili poznávacím zájezdem do Vídně.  
 Během podzimních měsíců jsme pro žáky připravili i několik projektů. 
Prvním byl pilotní projekt  s Národním technickým muzeem, který měl 2 části: 
Kolo a Balóny. Žáci si vyzkoušeli jízdu na historickém vysokém jízdním kole, 
zpracovávali pracovní listy a naučili se mnoho nového netradičním způsobem. 
V listopadu jsme měli tzv. Projektový den, tentokrát na téma „ZOO“. Každý 
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vyučující si přichystal svůj projekt a žáci se sami zapsali na dvě témata dle svého 
zájmu. Výsledné práce jsou vystaveny v budově školy v rámci stonožkové 
výstavy do února 2007. Vernisáž výstavy se konala 14.12. za účasti prezidentky 
hnutí Na vlastních nohou Běly Gran Jensen, náčelníka generálního štábu AČR 
Pavla Štefky, vedoucí školského odboru MČ Prahy 2 Ing. Zuzany Folprechtové, 
zástupce pražské ZOO RNDr. Františka Šusty,  České školní inspekce a mnoha 
dalších hostů. Výtěžek z prodeje dětských obrazů činí 18 549.- Kč a půjde  
do Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech, dále pořídíme školní vybavení pro 
děti v Bosně a vodovod do školy v Afganistanu. Tímto Vám děkujeme  
za podporu této akce!  
 Dalším projektem, kterého jsme se v rámci protidrogové prevence 
zúčastnili, byl Revoluční vlak. Tento pilotní projekt byl letos jen ukázkou 
možného budoucího velkého projektu, všechny nás velice zaujal a na děti značně 
zapůsobil. V rámci prevence se naše škola zapojila do projektu proti šikaně, 
kterou iniciovala v létě MČ Praha 2. Třídní učitelé se účastní školení v PPP a ve 
třídách probíhají třídnické komunikační hodiny. Ve druhém pololetí bude  
ve škole za pomoci skupiny odborníků v čele s PhDr.Michalem Kolářem probíhat 
projekt Prevence šikany. Cílem je rozpoznat a čelit již prvotním projevům 
v dnešní době tak rozšířeného jevu. 
 Během listopadu jsme ve škole měli návštěvu České školní inspekce, která 
byla zaměřena především na využití ICT ve výuce.   
 V listopadu proběhlo testování žáků 6. tříd společností Scio a bylo 
zaměřeno na český jazyk, matematiku a všeobecné studijní předpoklady. 
Testování proběhlo ve 349 základních školách a gymnáziích v ČR. Z výsledků 
jsme  měli velikou radost, a tak se o ni s Vámi rádi podělíme. Výsledné grafy jsou 
otištěny níže. Naše 6. třídy jsou znázorněny  tučnou černou čarou. Naši žáci se se 
svými znalostmi a schopnostmi umístili naprosto skvěle! 
 Pracujeme na vlastním Školním vzdělávacím programu tak, abychom  
na jeho základě mohli  v září 2007  zahájit výuku ve všech třídách. Zaměřujeme 
se na podporu výuky cizích jazyků a na propojování jednotlivých předmětů. 
 Jako  novinku od letošního školního roku bychom rádi nabídli žákům  
9. tříd zakončení studia na naší škole možností složit mezinárodní jazykovou 
zkoušku z německého jazyka. Na přípravě spolupracujeme s Goethe Institutem. 
Po dohodě se zástupci KRPŠ budeme dvěma nejlepším absolventům tuto zkoušku 
hradit – 1x hradí škola, 1x KRPŠ. Do budoucna uvažujeme i o mezinárodní 
zkoušce z angličtiny.   
 Od října probíhají v počítačové učebně kurzy počítačů pro seniory. 
Vzhledem k velkému zájmu počítáme s otevřením nových kurzů na jaře 2007. 
 Z rozpočtu školy jsme nechali zrenovovat podlahy ve dvou třídách, pořídili 
nové CD přehrávače pro učitele jazyků, novou HIFI aparaturu do učebny HV, 
interaktivní tabuli včetně dataprojektoru do učebny zeměpisu, dvě nové tabule, 
obchůdek na prodej školního mléka, novou recepci u vchodu do budovy a nyní 
připravujeme kamerový systém na chodby a před budovu školy. 
 Právě probíhá rekonstrukce školní družiny. Stavební práce se bohužel 
prodloužily, ale věříme, že od druhého pololetí budou nové prostory již plně 
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sloužit Vašim dětem. Současný provoz ŠD je  pro vychovatelky velice náročný, 
zvládají vše s naprostou profesionalitou a patří jim za to velké poděkování. 
 Ráda bych poděkovala všem rodičům, kteří nám poskytli sponzorské dary – 
2 počítače, HIFI věž do 5. třídy, finanční dar na pořízení vybavení do 3. tříd, 
fasádní barvu  na odstranění stop sprayerů a další věcné dary. Rovněž  velice 
děkuji všem rodičům, kteří s nesmírnou ochotou pracují v KRPŠ. Setkáváme  
se každé první pondělí v měsíci se zástupci rodičů všech tříd.  Všem rodičům, 
kteří  zaplatili příspěvek KRPŠ, děkujeme. Vaše děti tak mají přístup do školního 
klubu po celý školní rok zdarma a finanční částku využijeme na pořízení nového 
nábytku a vybavení do zrekonstruované družiny. Vyúčtování proběhne na konci 
školního roku na valné hromadě KRPŠ.  
 Dvakrát týdně pro Vás aktualizujeme webové stránky školy 
www.kladska.cz. Budeme rádi, naučíte-li se je pravidelně navštěvovat. Dozvíte 
se zde o veškerých novinkách, akcích, úspěších a dění ve škole. 
  A na závěr bych ráda poděkovala všem kolegyním a kolegům za jejich 
nadstandardní práci pro naše žáky a školu, které věnují rozhodně více práce  
a úsilí, než za kterou jsou finančně ohodnoceni. Velice si cením našeho skvělého, 
pracovitého a vstřícného pedagogického sboru. 
 Přeji Vám všem klidné a radostné Vánoce,  hodně zdraví – to je 
nejdůležitější - , ale i lásku, štěstí, pohodu a úspěchy v novém roce 2007. 
          

  Kateřina Vávrová 
 
 

Úspìchy našich āákùÚspìchy našich āákùÚspìchy našich āákùÚspìchy našich āákù    
 
Stolní tenis - obvodní kolo,  16. listopad 2006 
 kategorie starší žáci 
1. místo - Tomáš Bezstarosti 8.A Michal Dvořák 8.A Vojtěch Kotek 8.A  

       a Jiří Skřivánek 8.A 
                  
Výtvarná soutěž Jeden svět dětem - Společnost Člověk v tísni ve spolupráci  
s ČT, září 2006 
ocenění ČT získali Antonín Wingender 4.B a Tomáš Zelený 4.B  
 
Výtvarná soutěž "Karel IV." po řádaná MČ Praha 2, září 2006 
 kategorie druhého stupně ZŠ - trojrozměrná díla 
1. místo: Adéla Dvořáková a Kateřina Mirovská 
Čestné uznání: Adéla Márová 
 
Výsledky všech loňských soutěží na   www.kladska.cz 
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Plánované akcePlánované akcePlánované akcePlánované akce a termíny a termíny a termíny a termíny    
 
3.-10.1.2007  Lyžařský pobyt Benecko 5.A,B,C a 9.A 

10.1.2007    Konzultační hodiny 17:00 

10.-12.1.2007  Sběr papíru 

13.-20.1.2007  Lyžařský pobyt Benecko - 4.A,B 

20.-27.1.2007  Lyžařský pobyt - Benecko 3.A,B,C 

24.1.2007   Pedagogická rada 

31.1.2007   Pololetní vysvědčení, Bruslení na Štvanici všech tříd a učitelů 

7.2.2007   Den otevřených dveří 

12.-16.2.2006 Jarní prázdniny 

24.2.-3.3.2007  Lyžařský pobyt Albrechtice 6.A,B 

6.-12.3.2007  Lyžařský pobyt Lechtal, Rakousko - 7.,8. třídy 

11.4.2007   Pedagogická rada, třídní schůzky - 1. stupeň 17:00, 2.st. 18:00 

11.-13.4.2007  Sběr papíru 

17.-22.4.2007  Mezinárodní konference učitelů v Berlíně – Sokrates 

23.4.2007   Přijímací řízení do 3. ročníků - ředitelské volno 

30.4.2007   Ředitelské volno (prodloužený víkend – státní svátek) 

7.5.2007   Ředitelské volno (prodloužený víkend – státní svátek) 

10.5.2007  Fotografování tříd 

11.-18.5. 2007  Výměnný pobyt dětí do Norderney 

28.5.2007   Přijímací řízení do 3. ročníků – 2. kolo 

30.5.2007   Konzultační hodiny 

31.5.2007   Sportovní den 

jaro 2007   Výměnný pobyt dětí z Norderney (termín bude upřesněn) 

10.-15.6.2007  Výměnný pobyt dětí z Dánska 

17.-23.6.2007  Výměnný pobyt dětí do Delmenhorstu 

20.-22.6.2007  Sběr papíru 

25.6.2007   Pedagogická rada 

27.6.2007   Závěrečná akademie a stužkování 9. tříd 

29.6.2007   Závěrečné vysvědčení 
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Výsledky SCIO testù – 6. roèníkVýsledky SCIO testù – 6. roèníkVýsledky SCIO testù – 6. roèníkVýsledky SCIO testù – 6. roèník    
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Zde uvádíme část výsledků testování 6. ročníků ZŠ (světlejší barva svislých čar) 
nebo prim víceletých gymnázií (tmavší barva svislých čar), které proběhlo 
v rámci projektů Komplexní evaluační analýza a Srovnávací testování, do kterých 
jsou zapojeny školy z celé ČR, a také v rámci projektu Evaluace, který probíhá na 
školách na území hl.m. Prahy. Výsledky našich žáků 6. tříd jsou pod označením 
„vaše škola“ mezi třídami gymnázií. Testování se zúčastnilo 349 škol. 
 
 

SeniSeniSeniSenioøi vykroèili s internetem za hranice všedních dnùoøi vykroèili s internetem za hranice všedních dnùoøi vykroèili s internetem za hranice všedních dnùoøi vykroèili s internetem za hranice všedních dnù    
 

Díky pochopení vedení úřadu městské části Praha 2 a ředitelství školy  
v Kladské ulici, mohli senioři učinit první krok s cílem se naučit spolupracovat  
s jedním z největších vynálezů všech dob. tj. se samočinným počítačem  
a zejména pak s důmyslným společníkem, kterým je internet. 

Tajemství a kouzlo novodobé komunikace objevují senioři, kteří  
se přihlásili do základního několikatýdenního kurzu nebo do kurzu pro pokročilé. 
V této škole se setkávají každý týden s obětavými instruktory, kteří spolu  
s ochotnými žáky se snaží doslova ze všech sil naučit a poznávat seniory něco 
úplně nového. Pojmy, jako jsou např. kurzory, programy, Windows, webové 
stránky nebo ovládací myši, atd., to vše byly dosud pro mnohé seniory zcela 
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neznámé pojmy. Někteří ze seniorů, jako např. autor těchto řádek, mají z toho 
zatím asi “v hlavě včelín“, někteří naopak brzy pochopili všechny souvislosti, 
které sebou poznávání tohoto zázraku přináší. A již se těší, jak budou moci 
komunikovat prakticky s každým doma v republice, Evropě i v celém světě. 
Vždyť to co je dnes již zcela běžné pro mladou generaci, se pro zvídavé seniory 
stává postupně také nezbytnou součástí jejich každodenního života. Vždyť dnes  
i pro budoucnost je již zřejmé, že Internet pomáhá snadno a rychle získávat 
všechny potřebné informace např. o zdraví, o vědění, historii, kultuře, 
společnosti, atd. atd. 

Je např. jistě velmi záslužný záměr vedení městské části Praha 2 umožnit  
v dohledné době každému svému obyvateli se zdarma připojit do obvodní, 
republikové a světové sítě internetu tak, aby život každého byl pestřejší, 
příjemnější a bohatší o získávání nových poznatků, informací a zkušeností. 

Nám seniorům, kteří neváhali a účastní se tohoto kurzu jak zacházet  
s počítačem a internetem nezbývá, než vyslovit poděkování všem, kteří  
se o rozšíření obzorů seniorů postarali a starají. 

JUDr. Miroslav Novotný 
 

ZZZZahranièní kontaktyahranièní kontaktyahranièní kontaktyahranièní kontakty 

 
V červnu 2006 jsme oslavili slavnostní školní akademií v Městské 

knihovně v Praze 40-letou existenci výuky cizích jazyků na škole. Ve školním 
roce 1965-66  začalo ve třídách pravidelné vyučování povinnému cizímu jazyku, 
a to výuka německého jazyka.  

Od té doby výuka nebyla přerušena. Kvalitní výuku zajišťovali aprobovaní 
učitelé a podíleli se spolu s vedením školy na přípravách a organizaci výměnných 
zájezdů pro žáky. Žáci jsou ubytováni v rodinách, stejná situace je i při 
recipročním pobytu v Praze. 

Začalo se s německou školou v Lipsku. Po roce 1989 vystřídala lipskou 
školu za pomoci rodičů  rakouská škola v Paschingu nedaleko Lince, pak škola 
v Leondingu, též u Lince. 

Koncem 90.let byly zahraniční kontakty přerušeny a škola vyhledávala 
další možnosti. Kolem roku 2003  získala škola příznivé nabídky se dvěma 
školami v severním Německu. Od tohoto okamžiku probíhají a pokračují 
výměnné pobyty v Delmenhorstu u Brém a na východofríském ostrově 
Norderney v Severním moři. Obě školy s námi aktivně spolupracují a výměny  
se setkávají s velkým ohlasem nejen ve školách, ale i mezi rodiči.  
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Znalosti anglického jazyka mají žáci možnost rozvíjet při pobytu 
v dánském městě Broendby nedaleko Kodaně. Velký podíl na zprostředkování 
této výměny má MČ Praha 2.  

V závěru uplynulého školního roku navštívili žáci Francii. Pobývali 
v Normandii v La Ferté Macé. 

Škola se snaží o navazování další spolupráce se školou v Backnangu  
u Stuttgartu a příležitostnými kontakty v anglickém Rochdale u Manchesteru. 
V zahraničí pobývají žáci nejen při výměnných akcích, ale i v rámci lyžařských 
kurzů (rakouské Alpy) a účastí na jednodenních poznávacích zájezdech do Vídně  
Berlína, Drážďan, Salcburku. 

O hlavních prázdninách se několik žáků účastní letního tábora  
u Hamburku, kde mají děti skutečně možnost komunikace v němčině  
či angličtině.  
Celá práce je velice náročná, zejm. organizačně a společensky. Ale, když vidíme 
výsledky v rámci komunikace našich žáků jak hovoří, jak přemýšlí v cizím jazyce 
–  máme dobrý pocit, že se děti něco naučily. A o tom to právě je.  

Ladislav Bošek 
 

Školní jídelnaŠkolní jídelnaŠkolní jídelnaŠkolní jídelna    
 
Rok 2007 přinese pro strávníky školní jídelny některé novinky. Od ledna bude 
zprovozněn slíbený samoobslužný salátový vozík. Celý stravovací systém bude 
zkvalitněn novým programem, díky kterému bude možné objednávat obědy na 
celý týden dopředu. 

Zdena Konečná, vedoucí ŠJ 
 
 
 

Zveme Vás naZveme Vás naZveme Vás naZveme Vás na    

Den otevøených dveøDen otevøených dveøDen otevøených dveøDen otevøených dveøíííí    
dnednednedne 7777.2.200.2.200.2.200.2.2007777 14:00 – 18:00 hodin 14:00 – 18:00 hodin 14:00 – 18:00 hodin 14:00 – 18:00 hodin    
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