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 Ročník XI, číslo 2                                                                               Duben 2007 
 Informace o ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škole PedF UK  Praha 2, Kladská 1              
 
 
Vážení rodiče, 
 
dovolte mi, abych Vám napsala několik novinek ze života školy. Na jednu stranu  
se nám zdá, že školní rok začal před chvílí, ale dnešní třídní schůzky nám 
naznačují, že se již přiblížilo  hodnocení za 3. čtvrtletí.  

Nejvíce nás potěšilo 
dokončení rozsáhlé rekonstrukce 
školní družiny. Cesta ke 
zdárnému konci byla trnitá. 
Zpočátku jsme doufali  
v otevření  do konce října, pak 
do Vánoc a nakonec to byl 
kýžený konec března. Děkuji 
všem vychovatelkám ŠD, které 
s naprostou profesionalitou 
zvládly tuto situaci a provoz ŠD 
nebyl narušen. Vybavení 
družinových prostor nábytkem 
jsme z části uhradili z Vašich příspěvků KRPŠ, za které jsme velice vděčni. 
Dětem jsme zakoupili nové hry, jsou objednány dva nové stoly na stolní tenis a 
družina má i nový digitální fotoaparát, abyste mohli na webových stránkách školy 
sledovat záznamy z různých akcí a soutěží. Díky sponzorskému daru z České 
pojišťovny mají děti v družině i tři počítače. V době konání třídních schůzek Vás 
srdečně zveme k prohlídce nových prostor ŠD v suterénu školy. V letošním 
školním roce plánujeme rekonstrukci odborné učebny chemie a případná finanční 
pomoc ve formě příspěvků KRPŠ by nám opět velmi pomohla. 

V letních měsících plánujeme rekonstrukci zbylé části suterénních prostor 
včetně sanačních opatření. 

Jako novinku jsme během školního roku pořídili interaktivní tabuli  
do učebny zeměpisu, obnovili několik školních tabulí a renovovali podlahy ve 
dvou učebnách.  

Co se výuky týká, po celý rok všichni pilně pracujeme na Školním 
vzdělávacím programu, který jsme nazvali Evropská škola. ŠVP obsahuje cca 500 
stran a je k radosti celého pedagogického sboru již dokončen. Koncem dubna jej, 
jak pevně věříme, schválí školská rada a od 1. 9. 2007 bude závazným 
dokumentem pro  výuku ve všech třídách naší školy.  
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Jednou z priorit naší školy je rozvoj výuky cizích jazyků. Rádi bychom 
proto nabídli našim žákům možnost složit mezinárodní jazykovou zkoušku 
z němčiny. Ve spolupráci s Goethe Institutem nabízíme tuto možnost žákům  
8. a 9. tříd. O podrobnostech budete informováni na třídních schůzkách. Prvním 
dvěma nejlepším žákům uhradí zkoušku škola, třetímu KRPŠ a polovinu částky 
čtvrtému v pořadí uhradí náš německý lektor Frank Penzhorn. Cena zkoušky je 
1000.-Kč. 

V současné době jednáme s jedním pražským gymnáziem o možnosti 
návaznosti studia ve výuce jazyků, zejména němčiny ve čtyřletém studiu. Rádi 
bychom tuto možnost nabídli našim žákům devátých tříd příští rok . 

Jsme rádi, že u nás od ledna letošního roku vyučuje anglickou konverzaci  
a španělštinu rodilá mluvčí Alisa Linarejos Jimenez. Jedná se o projekt Socrates 
Comenius II hrazený z prostředků EU. 

Letošní lyžařské zájezdy, 
které se již tradičně konaly pro 
všechny třídy, byly mírně 
narušeny nedostatkem sněhu. 
Pro příští rok proto nabídneme  
opět od 7. ročníku zájezd do 
Alp. Podrobnosti budou řečeny 
na třídních schůzkách. Již 
dvanáct učitelů složilo 
instruktorské zkoušky na výuku 
lyžování či snowboardu a příští 
rok opět nabídneme ve všech 
třídách týdenní pobyt na lyžích. 

V únoru 2007 jsem byla pozvána do naší partnerské školy v Delmenhorstu  
na slavnostní předávání titulu Europaschule, který Realschule an der 
Königsbergerstrasse získala také díky naší spolupráci. Při této příležitosti jsem 
navštívila i druhou partnerskou školu na ostrově Norderney. Obě školy 
v Německu si stejně jako my velice váží tohoto našeho partnerství, společně jsme 
ocenili přínos výměnných pobytů a připravili plán pro další léta spolupráce.  

Se školou z Backnangu připravujeme divadelní projekt, kterého by  se měli 
od září naši žáci sedmých ročníků aktivně zúčastnit. Pod odborným vedením 
nastuduje během září  německo – českou hru nejprve každá skupina samostatně, 
při výměnném pobytu (říjen, listopad) hru secvičíme a následně bychom Vás 
rodiče rádi pozvali na společné divadelní představení v Theatre Illusion.  

Příští školní rok by se opět po 2 letech měla konat výměna žáků 
s francouzskou školou z Normandie. Žáci, kteří navštěvují kroužek francouzštiny, 
se již velice těší.  

V červnu 2007 budou našimi hosty děti z dánského Broendby. Je to 
reciproční výměna za náš pobyt v září, kdy jsme se s žáky 8. ročníku zúčastnili 
Multi Culti Festivalu. Plakát z tohoto festivalu si můžete prohlédnout vedle 
recepce u hlavního vchodu do školy. Věřím, že příští rok budou mít žáci 8. tříd 
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opět zájem o výměnný pobyt v Dánsku u Kodaně. Také doufám, že nás Městská 
část opět podpoří finančně tak, aby mohla vyjet celá třída. 

Letošním rokem končí náš tříletý projekt Socrates Comenius – spolupráce 
škol ze čtyř zemí EU. Již nyní plánujeme další a hledáme partnery z anglicky  
a německy mluvících zemí. 

Závěrem bych ráda  poděkovala žáku 8. třídy Martinu Zajícovi za vzornou 
reprezentaci školy a pogratulovala mu ke skvělému úspěchu, kterým je 3. místo 
v celorepublikovém kole konverzační soutěže v německém jazyce! 

Zajímá-li vás dění ve škole, sledujte prosím pravidelně naše webové 
stránky www.kladska.cz, které pravidelně 2x týdně aktualizujeme. 

Jsem ráda, že se škole daří realizovat cíle, které si vytýčila, a chtěla bych se 
s vámi prostřednictvím tohoto vydání Aktualit podělit o radost z některých 
výsledků. 

        Kateřina Vávrová 
           ředitelka školy 

Úspìchy našich āákùÚspìchy našich āákùÚspìchy našich āákùÚspìchy našich āákù    
 
Celostátní kolo soutěže v konverzaci v německém jazyce 
3. místo Martin Zajíc 8.A 
 
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo - březen 2007 
kategorie A:  3. místo Blažková Gabriela 6.B 

4. místo Váňová Michaela 6.B 
kategorie B:  3. místo Brejla Ondřej 7.A 

4. místo Cizlová Adéla 7.B 
 
Recitační soutěž Pražské poetické setkání - obvodní kolo - 26.3.2007 
I. kategorie: 
Klečková Tereza 3.B - čestné uznání 
II. kategorie: 
Soukupová Soňa 5.A - postupuje do dalšího kola 
III. kategorie: 
Vácha Dominik 6.B - čestné uznání 
IV. kategorie: 
Cox Oliver 9.A - postupuje do dalšího kola 
Bartošová Dominika 9.A - čestné uznání 
 
Recitační soutěž Sněženka - školní kolo - 15.3.2007 
Z každé kategorie postupují první dva do obvodního kola. 
 
I. kategorie (3.třídy): 
1. místo  Klečková Tereza 3. B 
2. místo  Vaněčková Nikola 3. C 
3. místo  Slánská Kateřina 3. B 
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II. kategorie (4. a 5. třídy) 
1. místo  Malaska Kvido 4. A 
2. místo  Soukupová Soňa 5. A 
3. místo  Taněvová Pavla 5. C 
 
III. kategorie (6. a 7. třídy) 
1. - 2. místo  Vácha Dominik 6. B 
1. - 2. místo Bakošová Veronika 6. B 
3. místo  Myslivec Tomáš 7. A 
 
IV. kategorie (8. - 9. třídy) 
1. místo  Ernest Adam 8. A 
2. - 3. místo  Bartošová Dominika 9. A 
2. - 3. místo  Cox Oliver 9. A 
 
Divadelní soutěž Otvírání 2007 - obvodní kolo - 9.3.2007 
Děti z dramatického kroužku se zúčastnily přehlídky dětských divadel Otvírání 
2007 v divadle Radar. Umístily se na 2. místě s pohádkou Rozum a štěstí a  
3. místě s Popletenou pohádkou. Postoupily do krajského kola, které se koná 
31.3.2007 a 1.4.2007 v Karlínském Spektru. 
 
Konverzační soutěž v NJ - krajské kolo - 7.3.2007 
Žák 8.A Martin Zajíc zvítězil v městském kole konverzační soutěže v německém 
jazyce (kategorie II.B) a postupuje do celostátního kola! Gratulujeme a držíme 
palce! 
 
Konverzační soutěž v AJ - obvodní kolo - 20.2.2007 
1. místo  Votrubová Klára 9.B 
2. místo  Krutská Kristýna 9.B 
3. místo  Zajíc Martin 8.A 
4. místo  Michal Jiří 9.A 
 
Obvodní kolo Matematické olympiády, kategorie Z5 - únor 2007 
1. místo Mládek David 5.B 
2. místo  Cermanová Lucie 5.C 
3.-4. místo  Šach Marek 5.A 
3.-4. místo  Teršová Kateřina 5.A 
 
Obvodní kolo soutěže v německém jazyce II. kategorie - 23.1.2007 
1. místo Martin Zajíc 8.A (postup do regionálního kola) 
2. místo  Klára Votrubová 9.B 
3. místo Kateřina Sadilová 8.A 
6. místo  Eva Hojková 9.B 

Divadelní soutěž Otvírání 2007 
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Plánované akce a termínyPlánované akce a termínyPlánované akce a termínyPlánované akce a termíny    
 
11., 12.4. návštěva hvězdárny 5.třídy 

11. - 13.4. sběr papíru 

18. - 22.4. mezinárodní konference Socrates pro učitele Aj, Nj v Berlíně 

23.4.  přijímací řízení do 3. tříd a na střední školy 

25., 26.4. testování 5. tříd Cermat 

25.4.  KMD Zpívání v dešti 

2.5. - 4.5. třídní výlet 6.B 

3.5.  třídní výlet 6.A 

3.5.  sociometrie 3.A 

11. - 18.5. výměnný pobyt našich žáků v Norderney 

14.5.  návštěva divadla 4. třídy 

15.5.  exkurze Coca Cola 9. třídy 

18.5.  návštěva divadla 3. třídy 

26.  29.5. třídní výlet 7.A 

28.5.  II. kolo přijímacího řízení do 3. tříd 

22. - 30.5. škola v přírodě Benecko 5.C 

30.5.  konzultační hodiny pro rodiče (17:00 – 18:00 hod.) 

31.5.  sportovní den školy 

2. - 8.6. výměnný pobyt žáků z Norderney v Praze 

5.6.  Národní divadlo – Rusalka pro II.st. + uč. 

9. - 16.6. škola v přírodě Benecko 5.A,B 

10. - 15.6. výměnný pobyt žáků z dánského Brøndby v Praze 

17. - 23.6. výměnný pobyt našich žáků v Delmenhorstu 

19., 20.6. návštěva divadelních představení 1. stupeň 

20. - 22.6. sběr starého papíru 

25.6.  závěrečná pedagogická rada – IV. čtvrtletí 

27.6.  závěrečná školní akademie se stužkováním 9. tříd 17:00 – 19:00 

Výlety jednotlivých tříd budou ještě upřesněny. 
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Školní druāinaŠkolní druāinaŠkolní druāinaŠkolní druāina 

 
29. 3. 2007 jsme slavnostně otevřeli 

prostory školní družiny a též keramickou 

dílnu. Děkujeme všem za finanční 

pomoc a dárky. 

  

Sběr starého papíru 

11.4.     17:00 -18 :00hod. 

12.4.  7:20 - 8:00 hod. 17:00 - 18:00hod. 

13.4.  7:20 - 8:00 hod. 

Prosíme o dodržování stanovené doby. Děkujeme. 

 

Kroužek keramiky  jsme zahájili 2. 4. 2007 a máme ještě několik volných míst. 

Po  15:00 - 16:30 hod. 

Út   15:00 - 16:30 hod. 

Cena 500,- Kč (duben - červen)  

Informace: pí. uč. Palečková nebo pí uč. Máslová 

Pletení nebude celý duben (ze zdravotních důvodů). 

    
StonoākaStonoākaStonoākaStonoāka 
 
14. prosince 2006 se konala Stonožková vernisáž výstavy ZOO v Kladské. 

Děkujeme všem návštěvníkům za podporu naší akce. Děti získaly za své obrazy 

18.549 Kč. Peníze pomohou částečně dětem v Dětské psychiatrické léčebně 

v Opařanech. Druhá část finančního daru bude využita v Afganistánu, kde díky 

pomoci našich vojáků postavíme v jedné škole vodovod na pitnou vodu. Svojí 

přítomností na vernisáži nás velice potěšili prezidentka hnutí Na vlastních nohou 

Běla Gran Jensen, armádní generál Ing. Pavel Štefka, zástupce ZOO  

RNDr. František Šusta Ph.D., za MČ Praha 2 Ing. Zuzana Folprechtová. 
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Mezinárodní zkouška Fit in Deutsch IIMezinárodní zkouška Fit in Deutsch IIMezinárodní zkouška Fit in Deutsch IIMezinárodní zkouška Fit in Deutsch II    
 
 

Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že prvním cizím jazykem na této škole je němčina, 

myslíme si, že by bylo dobré nejstarším žákům (8. a 9. ročník) zprostředkovat 

mezinárodní jazykovou zkoušku pro děti a mládež Fit in Deutsch II, která je 

doporučována pro žáky 2. stupně ZŠ. Zkouška má komplexní charakter a zjišťuje 

různé kompetence, kterých žák v německém jazyku dosáhl – umožňuje tudíž 

zpětnou vazbu a má motivační význam. 

Zkoušku pořádá Goethe-Institut v Praze, obsahuje písemnou část (písemný 

projev, poslech, porozumění čtení) a ústní část (konverzační charakter). Zkouška 

stojí 1000 Kč, koná se v červnu a podle počtu přihlášených žáků se uskuteční buď 

ve škole, nebo v Goethe-Institutu (doprovod bude zajištěn). 

 

3 nejúspěšnějším žákům bude poplatek za zkoušku plně uhrazen školou  

a KRPŠ, 4. nejúspěšnějšímu přispěje polovinou částky náš německý lektor, 

pan Frank Penzhorn. 

 

Vašim dětem přejeme mnoho štěstí při zkoušce! 

Divadelní představení Sindibádovo dobrodružství 



 8 

Organizace školního roku 2007/2008Organizace školního roku 2007/2008Organizace školního roku 2007/2008Organizace školního roku 2007/2008    
 
Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2008. Období 
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2007. 
 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007. 
 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22.prosince 2007 a skončí  
ve středu 2. ledna 2008. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008. 
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2008. 
 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:  
18. - 24. února 2008. 
 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března 2008. 
 
Hlavní prázdniny  budou trvat od pondělí 30. června 2007 do neděle 31. srpna 2008. 
Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne v pondělí 1. září 2008.  

 
 

 
 

 
Vydává  ZJŠ Kladská 1,  120 00 Praha 2,  tel.: 222 520 079,  fax: 222 523 522,  www.kladska.cz,  email : info@kladska.cz 

Dětský sportovní tábor v Led či nad Sázavou  ve „Foglarově“ 

Sluneční zátoce v termínu 30. 6. – 14. 7. 2007 pořádá občanské 

sdružení  

AZ HUJER. Malé děti  jsou  ubytovány  ve čtyřlůžkových  pokojích   

v  objektu,  větší  ve  stanech. O děti se starají zkušení vedoucí. O 

zdraví dětí pečují zdravotníci. Stravování je zajištěno 6x denně, 

doprava autobusem z Prahy. V programu tábora jsou zastoupeny 

sportovní hry, atletika, plavání, pěší i vodní turistika, celotáborová 

hra, výlet s přenocováním mimo tábor. Informace a přihlášky: 

telefon 603 763 237, e-mail: info@taborvledci.cz. 

Informace a přihlášky též na www.taborvledci.cz  nebo v kanceláři 


