ZPRAVODAJ
PRO RODIČE
JARO 2018
Vážení rodiče,
Zpravodaj pro rodiče shrnuje informace za poslední půlrok pro ty z Vás, kteří nemáte
dostatek času na pravidelné sledování mnoha novinek na našem školním webu.
Pevně doufám, že Vaše děti uzavřely 1. pololetí ke své i Vaší spokojenosti a těším se na další
spolupráci. Věřím totiž, že dobrou školu dělá mimo jiné i spolupráce a komunikace mezi
učiteli, žáky a jejich rodiči. Jednou z jejích forem je práce Školské rady a Rady rodičů, velmi
důležité je zapojení žáků do samosprávy školy prostřednictvím Žákovského parlamentu.
Všem dospělým i dětem patří velký dík za energii a čas, které nezištně do této práce vkládají.
Přeji Vám i Vašim dětem pohodové druhé pololetí a zajímavé čtení.

PaedDr. Blanka Janovská, ředitelka školy

- plánovitá hospitační činnost poskytující
metodické vedení učitelů
- efektivně nastavený systém motivace
učitelů podporující profesní růst a
týmovou spolupráci
- pestrá škála metod a forem práce,
účelné využití moderních forem učení,
podpora komunikativních dovedností i
pravidelného sebehodnocení a
vzájemného hodnocení
- podnětná pracovní atmosféra
- účinná podpora všestranného rozvoje
žáků prostřednictvím účasti v rozmanitých
projektech a školních i mimoškolních
aktivitách
- široké spektrum realizovaných forem
podpory žáků (doučování, reedukace,
čtenářský klub, projekt Duhová čeština)
- návaznost zájmového vzdělávání ve ŠD
na základní vzdělávání, akce ŠD, pestrá
nabídka zájmových aktivit podporující
rozvoj kompetencí

1. Inspekce ČŠI
Na konci listopadu jsme prošli po šesti
letech celkovou inspekcí ČŠI s výbornými
výsledky. Inspektoři i zástupci MŠMT, kteří
ve škole strávili 4 dny, byli naší školou
doslova nadšeni. Ti z Vás, kteří si budou
chtít zprávu přečíst celou, najdou ji na
našem školním webu v sekci O škole –
Výsledky vzdělávání.
Jako velmi pozitivní bylo shledáno to, že
se škole stále lépe daří naplňovat svoji
vizi – být školou aktivního učení a šancí
pro každého. Pozitivních a silných stránek
školy je ale ve zprávě zmíněno tolik, že
vybereme jen ty uvedené jako závěry
zprávy:
- koncepční řízení školy projevující se
v kvalitě výchovného procesu
- četné formy spolupráce a komunikace
se zákonnými zástupci žáků umožňují
jejich včasnou informovanost, participaci
na životě školy i identifikaci se
vzdělávacími strategiemi
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A navíc několik postřehů z části Výsledky
hodnocení sledované výuky:

poznámka, že tato skutečnost „neměla
zásadní vliv na kvalitu výuky“. To ale
samozřejmě neznamená, že bychom se
nesnažili najít plně kvalifikované
pedagogy, kteří jsou ochotni se dále
vzdělávat a rozvíjet vizi naší školy. Víme, že
dobrou školu dělají dobří učitelé, a proto
je to i v době, kdy se do školství lidé
nehrnou, naší prioritou.

- často zařazovaná skupinová práce či
práce ve dvojici umožnila žákům
překlenout případné problémy
- učitelé příkladně využívali motivační a
formativní funkci hodnocení
- přínosné působení asistentů
- vzdělávání na 1. stupni má velmi dobrou
až výbornou úroveň
- učitelé byli často pouze průvodci, žákům
nechávali dostatečný prostor pro jejich
iniciativu
- výukové postupy vedly k rozvoji
klíčových kompetencí, zejména
kompetencí k učení, komunikativních,
sociálních a personálních i k řešení
problémů
- žáci prokazovali dostatečné vědomosti a
zažité pracovní návyky
- ve výuce na 2. stupni byli žáci cíleně
vedeni k odvozování nových poznatků,
logickému myšlení, samostatnosti při
řešení problémů, týmové spolupráci,
prezentaci názorů i věcné argumentaci
- vyučující kladli důraz na pochopení učiva
v širších souvislostech
- efektivně byly využívány principy
kritického myšlení, činnostního učení,
demonstrativní postupy i práce
s uměleckým textem
- ve většině hodin převažovala aktivita
žáků nad aktivitou vyučujících
- ŠVP vhodně doplňují různé projekty,
programy, školní i mimoškolní aktivity, jež
přispívají k všestrannému rozvoji žáků a
prosociálních vztahů

2. „Šablony“
Letos v únoru završíme první rok čerpání
prostředků z tzv. Šablon – zjednodušeného
čerpání evropských fondů pro školy. Projekt
běží bez problémů a umožňuje nám
zkvalitnit péči o žáky.
Z těchto peněz financujeme:
a. Plný úvazek školní psycholožky
b. Poloviční úvazek speciální pedagožky
c. Práci malých skupin žáků z 1. i 2. stupně,
kteří potřebují podporu
d. Práci Kroužku logiky a deskových her
e. tzv. Kavárny pro rodiče - setkání
s odborníky na nejrůznější témata, která
zajímají rodičovskou veřejnost.

3. Kavárny pro rodiče

Zatím se uskutečnila čtyři setkání s rodiči
na témata, která navrhla jak škola, tak
rodičovská veřejnost. V roce 2017 jsme
besedovali na téma Matematika
profesora Hejného, písmo Comenius
script a Bezpečný internet.

Jedinou slabší stránkou je podle ČŠI to, že
nemáme plně kvalifikovaný pedagogický
sbor. U toho ale připomínáme, co ve
zprávě chybí, a sice že jde o 3-5 %
z celkového počtu 73 pedagogických
pracovníků, navíc je přímo ve zprávě
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První letošní kavárnou byla 13.2. 2018
beseda na téma Co je inkluze. Hostem
byla ředitelka SPC Klíč Dr. Měchurová.
V rámci setkání měli rodiče možnost
zhlédnout film s názvem Mám asistenta,
no a co?, který natočila skupina žáků 2.
stupně z naší školy pod vedením pí
učitelky a koordinátorky práce parlamentu
Petry Rajtrové. Žáci film vytvořili v rámci
projektu Kdo jiný? programu Jeden svět
na školách. Tématem byly děti, které
pracují s pomocí asistenta u nás ve škole.
Zkušenosti žáků i paní učitelky byly
vybrány do dvou příruček projektu
určených žákům a učitelům, kteří o
zapojení do projektu zatím jen uvažují.

jaké byly v jednotlivých třídách kreativní
nápady. 25 osobností na návštěvě na naší
škole, 25 nej z ČR, 25 receptů na úsměv,
báseň na číslo 5, 5x5 zajímavostí z roku
1993 a mnoho dalších. Na
konci tematického týdne vždy vzniká
výstava.

4. Testování Cermat

Tentokrát jsme vytvořili síť 5x5 z 25
pětiúhelníků, kde každý pětiúhelník
prezentuje práci jedné ze tříd. K vidění je
jako ještě stále ve vestibulu naší školy.

V loňském školním roce se poprvé konaly
jednotné přijímací zkoušky na střední
školy, a to jak z 9. třídy, tak na gymnázia
osmiletá (z 5. ročníku) a šestiletá (ze 7.
ročníku) CERMAT. V září 2017obdržely
školy výsledky svých žáků s porovnáním s
celorepublikovými výsledky.
Jak v českém jazyce, tak v matematice
jsme v 5. i 9. ročníku byli nad celostátním
průměrem, v 7. ročníku jsme byli nad
průměrem v matematice, v Čj byly
výsledky průměrné (výsledky v 7. ročníku
odpovídaly tomu, že z 20 žáků, kteří dělali
zkoušky, byli na šestiletá gymnázia přijati
pouze tři).
Pro nás obzvláště potěšující zprávou je,
že mezi základními školami na Praze 13
jsme se umístili přesvědčivě na 1. místě.

5. Tematický týden
Každý rok na podzim se na naší škole
věnujeme nějakému tématu, kterým žije
společně celý 1. stupeň. Letos jsme díky
25. výročí založení naší školy zvolili téma
5x5=25. Opět nás samotné překvapilo,
z kolika úhlů bylo možné téma pojmout a
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které tyto akce připomínají a v době oslav
vytvoří výstavu o činnosti školy.

6. Oborové dny
Na druhém stupni patří jeden z podzimních
týdnů zase tradičně Oborovým dnům.
Celkem 308 žáků mělo možnost se zapsat
do 12 různých oborů, převážná většina dětí
byla přijata do prvního nebo druhého
zvoleného oboru. Témata byla jako vždy
různorodá. Děti mezi nimi našly jak
oblíbené obory jako Survival, Olympijské
sporty, Výtvarná dílna či rukodělný obor,
tentokrát Vánoční patchwork, tak i obory
nové - Jak se žilo za první republiky, Stavby
z vody, Svatý Václav, Po stopách zmizelých
sousedů (Židovství), Integrovaný záchranný
systém, GEO-laboratoř, Chci létat a
Migrace. Na konci ledna jsme práci
v oborech ukončili dvoudenní konferencí
oborových dnů, při které jednotlivé obory
představily výsledky své práce. Některé
z nich jsou vystaveny ve vestibulu školy.

8. Lítačka
Jak už určitě všichni víte, naše škola bude

první pilotní školou v ČR, kde budou žáci
mít v rámci školní identifikační karty
zároveň i tzv. Lítačku na hromadnou
dopravu. V pátek 15.12. 2017 naši školu
navštívily primátorka Prahy Mgr. Adriana
Krnáčová a místostarostka MČ Prahy 13
RNDr. Marcela Plesníková, které se přišly
podívat na předávání prvních "Lítaček".
Zajímalo je, jak se identifikační kartou platí
v bufetu, ve školní jídelně i další využití
karty, a ve škole se jim velmi líbilo.
V současné době dostávají nové Lítačky i
všechny další děti. Informace o Lítačce
najdete ve Zpravodaji pro rodiče na
školním webu (včetně nejčastějších
dotazů).

7. Oslavy 25. výročí školy
Zdá se to skoro neuvěřitelné, ale letos
oslaví naše škola 25. výročí své
působnosti. Tento milník oslavíme ve
čtvrtek 14.6. 2018 odpoledne a následně
v pátek 15.6. 2018 dopoledne.
Oslavy ale již začaly krátkými "vstupy"
jednotlivých ročníků ve vestibulu školy.
Září tak odškrtli námořníci z 1. tříd, říjen
kapela z 5. tříd, listopad Afričani ze 7.
ročníku, s prosincem se rozloučili zástupci
různých tříd Louskáčkem a na odškrtnutí
ledna si děti chystají skladby Vivaldiho.
Postupně ve vestibulu přibývají panely,

9. Soutěže
V prvním pololetí stačily děti z naší školy
získat několik skvělých umístění ve vyšších
kolech vědomostních soutěží.
V obvodním kole Matematické olympiády
v kategorii 9. tříd vybojovala 1. místo
Adéla Kraklová s postupem do krajského
kola. Na 3. místě se umístil Petr Pavlín, 6.
skončil Jiří Křeček a sedmý byl Vojtěch
Votruba.
V kategorii 5. tříd se umístila na 1. místě
Magdaléna Cincibuchová.
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Úspěšnými řešiteli byli dále Klára
Janoušková, Prokop Sušický, Rebecca
Lokvencová, Marek Novák, Natálie
Šrámková a Filip Prokop.
V obvodním kole Dějepisné olympiády
získal 1. místo David Pokorný a postupuje
do krajského kola. 8. místo obsadil Ondra
Krajsa a na 16. místě skončila Aneta
Cerovská.
V obvodním kole olympiády v Českém
jazyce se mezi 33 účastníky ze škol v Praze
13 (včetně osmi a šestiletých gymnázií)
umístila na 3. místě Amélie Sikorska a 6.
místo obsadila Anna Jílková.
Úspěšní jsme byli také v obvodním kole
Zeměpisné olympiády. Vít Stružka se
umístil na 1. místě a postupuje do
krajského kola. V kategorii 7. tříd
obsadila Klára Maxová 4. místo.
V nejstarší kategorii je Adéla Kraklová na
2. místě.

Vědomostní kvíz
4. třídy
1. Aldrovandi Claudia 4. D 71 bodů
2. Chráska Jonáš 4. D 70 bodů
3. Blažková Alžběta 4. D 67 bodů
5. třídy
1. Hluchý Nicholas 5. D 69 bodů
2. Baláková Viktorie 5. B 66 bodů
3. Wolná Aimée 5. A 64 bodů
Úspěchy v obvodních soutěžích slavili i
naši sportovci.
Chlapci z 8.-9. tříd vybojovali 3. místo
v turnaji v košíkové. Dívky z 8.-9. tříd byly
v turnaji volejbalistek na 2. místě.
Tradičně se také konal školní Vánoční
florbalový turnaj, který pro 130 žáků v 10
smíšených družstvech připravili vyučující
Tv za vydatné pomoci žáků z 8.A a 9.C.

Zároveň jsme také uzavřeli 1. pololetí
našich školních soutěží.
Matematická olympiáda
2. třídy
1. Rybářová Běla 2. B 54 bodů
2. Lacman Jakub 2. D 51 bodů
3. Molnár Ondřej 2. D 48 bodů
3. třídy
1. Knappová Klára 3. A 34 bodů
2.-3. Caithaml Lukáš 3. B 33 bodů
Dračínská Marie 3. A 33 bodů

Po 33 celkově odehraných
zápasech vzešel vítěz celého turnaje družstvo ve světle modrých dresech
vedené Adamem Řeřichou a Davidem
Pokorným (9.C). Růžové dresy loňských
vítězů skončily na 2. místě (ved. Anička
Krejčíková a David Helebrant z 8.A). Na 3.
místě se umístil tým v tmavě modré
barvě, který vedl František Nevosad a
Jáchym Kusala(oba 8.A).
Složení vítězného družstva: Koleška
Filip(1.A), Porubský Maty(1.B), Zlatník
Jáchym(2.A), Dřevínek Filip(2.C), Svoboda
Dan(2.E), Nemeshegyi Adam(3.A), Kubát

4. třídy
1.-2. Budošová Nicol 4. C 45 bodů
Chráska Jonáš 4. D 45 bodů
3. Pišťáková Johana 4. D 38,5 bodů
5. třídy
1. Baláková Viktorie 5. B 89 bodů
2. Wolná Aimée 5. A 68 bodů
3. Pištělák David 5. D 61 bodů
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David(3.B), Jebousková Julie(4.A), Wehbe
Hamza(4.C), Chráska Jonáš(4.D), Novák
Marek(5.A), Šorban Dan(5.C),Dudová
Dominika(5.D).

Letos měli žáci možnost besedovat
s panem Jůzou, kterého v 70.-80. letech
pronásledovala STB. Děkujeme moc za
zajímavé vyprávění.

10. Aprica

12. Vagonáři

Zimní škola v přírodě pro žáky 2. stupně
se konala 5.-12.1 2018 již potřetí v Aprice
v Itálii. Bydleli jsme v hotelu Italia, který je
krátce po rekonstrukci, jídlo bylo skvělé!
Sjezdovky byly parádně vysněžené a
upravené, některé dny dokonce
„vykouklo“ i sluníčko! Děkujeme pí
ředitelce a panu Mansfeldovi za organizaci
zájezdu a p. učiteli Petrovi, pí uč.
Mariašové a Sachové za doprovod a péči.

V pondělí 11.12. 2017 navštívila naši
školu Simona Riedlová – ambasadorka
projektu Vagonáři (Jedna blbá fotka).
http://www.vagonari.cz . Simona si v
citlivém adolescentním věku prožila
traumatický zážitek, po kterém zůstala
těžce zraněná – popálená elektrickým
proudem. Její ve všech směrech náročná
léčba trvala dlouho, ale Simona se z těchto
strašlivých událostí spojených s léčbou
dokázala dostat, a dnes se snaží šířit
informace podložené její osobní
zkušeností o rizicích riskantního chování a
jeho důsledků mezi mladými lidmi. Besedy
se zúčastnili žáci a žákyně sedmých tříd.

13. Burza dětských potřeb
Zveme vás opět na burzu oblečení a
potřeb pro dvojčata, vícerčata i všechny
ostatní děti
KDY: v neděli 25. března 2018, 14 – 16
hodin
KDE: v tělocvičně FZŠ prof. Otokara Chlupa
Přezůvky s sebou – NUTNÉ !!!
Pokud máte zájem na burze prodávat,
rezervujte si prodejní místo na e-mailu:
centrum@dvojcata.org
Více informací na: www.dvojcata.org
Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a
vícerčaty, Matoušova 18, 150 00 Praha 5
tel. 251 680 151, 721 250 242

11. Příběhy bezpráví
Každoročně se zapojujeme
do projektu Příběhy bezpráví, který se
věnuje novodobým dějinám. Žáci tak mají
možnost zhlédnout některý z
dokumentárních filmů spolu s hostem a
poté s ním besedovat o jeho
zkušenostech. Navštívili nás již např. paní
Libuše Šilhánová, signatářka Charty 77
nebo pan Petr Uhl, člen petičního výboru
Charty 77 a spoluzakladatel Výboru na
obranu nespravedlivě stíhaných. V roce
2013 jsme přivítali pana
J.G.Havla, hokejistu, který se nebál
vyjádřit nesouhlas s okupací spojeneckými
vojsky.

Mnoho dalších zpráv z dění v naší škole
najdete na našem školním webu www.fzschlupa.cz
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Zástupci tříd v Radě rodičů
2017/18

Školská rada 2017/18
Zástupci školy
Mgr. Lucie Kráčmarová, vyučující M, Zem
Mgr. Michaela Patočková – vyuč.1. stupeň
Zástupci rodičů
Ing. Martin Rejzl - předseda
Andrea Stoklásková
Zástupci zřizovatele
Doc.Ing.Petr Praus, Cs.
Ing.Bc. Pavel Vondrovic

Předsedkyně: Martínková Květuše
1.A Malínský Lukáš, Rybár Milan
1.B Vacková Michaela, Pašmik Jaroslav
1.C Kramlová Veronika, Neuvirtová Lenka
1.D Puškařová Hana, Andrejsková
Helena
2.A Matějek Radek, Škardová Veronika
2.B Makovcová Marie
2.C Hodík Karel, Rejzlová Petra
2.D Loudová Lenka, Lacmanová Zdena
2.E Svoboda Lubor, Pitelová Jitka
3.A Hála Vojtěch, Šeplavá Hana
3.B Dezortová Iva
3.C Ctiborová Veronika, Tótová Lucie
3.D Rejzl Martin
4.A Caithamlová Eva, Pitel Petr
4.B Vacková Michaela, Routová Hana
4.C Nagy Lenka, Sodomková Dana
4.D Škáchová Tereza, Svobodová
Markéta
5.A Lapihusková Hana
5.B Tótová Lucie
5.C Stoklásková Andrea, Čihák Radim
5.D Pištěláková Monika, Hluchá Lenka
6.A Oplištilová Klára
6.B Hroňková Milada, Lánová Hana
6.C Korček Martin
7.A Fingrová Iva
7.B Martínková Květuše, Puflerová,
Gabriela
7.C Škodová Monika
8.A Nová Jitka
8.B Kotová Karolína
8.C Benešová Kamila, Schoberová Lucie
9.A Martínková Květuše
9.B Pavlínová Romana, Bláhová Alžběta
9.C Pištěláková Monika, Jurič Pavel

Vyučující 1.stupeň
1.A Miriam POKORNÁ, 2. patro O
1.B Barbora COUFALOVÁ, přízemí O
1.C František ŽÁK, 2. patro M
1.D Sylva VAVRUŠKOVÁ, 2. patro M
2.A Kateřina ŠMÍDOVÁ, 2. patro Z
2.B Hana ŠKORPILOVÁ, 1. patro O
2.C Michaela PATOČKOVÁ, 1. patro O
2.D Dana HOLEČKOVÁ, 2. patro O
2.E Anna KARČOVÁ, 1. patro O
3.A Jana HROMÁDKOVÁ, přízemí O
4.A Marie NEDVĚDOVÁ, 2. patro Z
4.B Andrea VEVERKOVÁ, přízemí O
4.C Hana SRDÍNKOVÁ, přízemí O
4.D Dana BAZIKOVÁ, přízemí Z
5.A Eva BEZOUŠKOVÁ, 2. patro O
5.B Vladimira STRCULOVÁ
PROCHÁZKOVÁ, přízemí O
5.C Kristýna PUČÁLKOVÁ, 2. patro M
5.D Věra MATZENAUEROVÁ, 2. patro O
O-oranžová chodba, M- modrá chodba, Zzelená chodba

Vyučující Aj na 1.stupni
Andrea BĚHALOVÁ, Milena MARIAŠOVÁ,
Marcela KLOUDOVÁ, Monika KRŠKOVÁ,
Veronika SANTANA, Monika OTRUBOVÁ
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Vyučující na 2. stupni

Školní poradenské pracoviště

Třídní učitelé
6.A Lucie KRÁČMAROVÁ (1. patro Z)
6.B Marcela KLOUDOVÁ (2. patro nová
chodba)
6.C Irina SHEVKUNOVÁ (1.p Ž - Fy)
7.A Milena MARIAŠOVÁ (2. patro nová
chodba )
7.B Hana PEVNÁ (2.patro nová chodba)
7.C Jana HORÁLKOVÁ (2.patro Ž)
8.A Ivan PETR (2. patro Ž)
8.B Martina DĚDOURKOVÁ (1. patro Z)
8.C Sabina PEJSAROVÁ (2.patro Ž)
9.A Margita BALHAROVÁ (2.patro Ž)
9.B Petra RAJTROVÁ (2. patro Ž )
9.C Leoš TUČEK (1.patro M)

Školní psycholožka
Petra CHVOJKOVÁ (práce s třídními
kolektivy a individuální pomoc dětem,
rodičům i učitelům)
Školní speciální pedagožka
Radmila POKORNÁ (pomoc dětem se
speciálními potřebami v rámci vyučování –
individuální práce a práce v malých
skupinách)
Výchovné poradkyně pro 1. stupeň
Libuše CHARVÁTOVÁ (výchovné a
vzdělávací problémy žáků na 1. stupni,
přijímací řízení na osmiletá gymnázia)
Výchovné poradkyně pro 2. stupeň
Andrea KROFTOVÁ (výchovné a vzdělávací
problémy žáků na 2. stupni, přijímací řízení
na šestiletá gymnázia, přijímací řízení na
střední školy po 9. roč., kariérní
poradenství)

Z- zelená chodba, Ž – žlutá chodba, M –
modrá chodba,
Vyučující Aj na 2. stupni
Kateřina DAVIDOVÁ, Marcela KLOUDOVÁ,
Monika KRŠKOVÁ, Lucie KŘÍŽOVÁ, Zuzana
MAJSTROVÁ, Milena MARIAŠOVÁ, Sabina
PEJSAROVÁ

Koordinátor prevence patologických jevů
Jolana KOHOUTOVÁ (šikana, kouření,
drogy…)

Další vyučující na 2.stupni
Eliška ČERMÁKOVÁ Vv
Kateřina DOLEŽALOVÁ Fj
Aneta DORDOVÁ Čj
Jolana KOHOUTOVÁ Př
Andrea KROFTOVÁ HV, VZ, PČ
Michaela LIMBERKOVÁ Ov
Jan HELIKAR ICT, PČ
Kateřina MALCOVÁ Čj

Všichni učitelé mají emailovou adresu
jmeno.prijmeni@fzs-chlupa.cz

Důležité termíny
Velikonoční prázdniny: čtv 29. března
(pát 30. 3. 2018 a pon 2.4. svátek)
Ředitelské volno: pon 30.4.2018 (út
1.5.2018 státní svátek) a pon 7.5.2018
(8.5.2018 státní svátek)
Oslava 25. výročí školy: 14.-15.6. 2018
Rozloučení s žáky 9. tříd: 27.6. 2018
Konec školního roku: pát 29. června 2018
Vyučování začne v pon 3. září 2018

Koordinátor ICT
Jan HELIKAR (EŽK - elektronická žák.
knížka, přístupy do Bakalářů, Office 365…)
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