
Přijímačky se kvapem blíží! 

Podmínky přijetí ke 
vzdělávání ve střední 
škole 

Uchazeč musí mít splně-
nou povinnou školní do-
cházku. 

Uchazeč musí splnit pod-
mínky přijímacího řízení 
vyhlášené jednotlivými 
školami. 

O přijetí uchazeče rozho-
duje ředitel této školy. 

Přijímání do prvního 
ročníku vzdělávání ve 
střední škole 

Pokud ředitel střední školy 
rozhodne o konání přijí-
mací zkoušky, stanoví v 
tomto případě pro první 
kolo přijímacího řízení 
nejméně dva termíny pro 
konání zkoušky. 

Rozhodnutí o konání 
zkoušky, termíny konání 
přijímací zkoušky, stano-
vená kritéria a předpoklá-
daný počet přijímaných 
uchazečů zveřejní ředitel 
střední školy pro první 
kolo do 31. ledna 2010, 
pro další kola nejpozději k 
datu vyhlášení příslušného 
kola. 

Přihlášky 

Pro první kolo přijímací-
ho řízení může uchazeč 
podat tři přihlášky, v dal-
ších kolech neomezený 
počet. 

Přihlášku podává zákon-
ný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli vybrané 
střední školy na tiskopisu 
předepsaném minister-
stvem do 15. 3. 2010 

Přijímací zkouška 

První kolo přijímacího 
řízení, pokud bude ředite-
lem školy vyhlášeno, se 
bude konat v pracovních 
dnech v termínech od 22. 
dubna do 7. května 2010. 

Ředitel školy může vyhlá-
sit další kola přijímacího 
řízení, zkouška se pak 
bude konat v termínech 
stanovených ředitelem 
školy, nejdříve však 14 
dní po vyhlášení přísluš-
ného kola přijímacího 
řízení. 

Zápisový lístek 

Každý uchazeč o vzdělá-
vání ve střední škole obdr-
ží od výchovného poradce 

jeden zápisový lístek. 

Pokud uchazeč splní krité-
ria a přijde mu oznámení o 
přijetí, musí zákonný zá-
stupce nezletilého uchaze-
če potvrdit odevzdáním 
zápisového lístku úmysl 
studovat na příslušné 
střední škole, a to nejpoz-
ději do pěti pracovních 
dnů ode dne, kdy mu bylo 
doručeno rozhodnutí. 
Nepotvrdí-li, ztrácí právo 
být přijat. 

O zpětné vydání zápisové-
ho lístku (a přesunutí na 
jinou školu) může požádat 
zákonný zástupce pouze 
jednou. 

Nabídka školy 

Výchovná poradkyně na-
bízí vytisknout přihlášky. 

Podklady musí žáci ode-
vzdat nejpozději do 23. 2. 
2010, tj. IZO školy, na 
kterou se uchazeč hlásí a 
jméno zákonného zástup-
ce (blíže na informačních 
schůzkách a letácích) 

 

Marie Ferechová 

výchovná poradkyně 

Vážení rodiče, 

     zdravím Vás v novém roce 2010 a přeji 
Vám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

     V prosinci loňského roku jsme obdrželi 
téměř 900 tisíc Kč od MŠMT na nákup učeb-
nic a učebních pomůcek. I když celá akce pro-
běhla na poslední chvíli, jsme za tyto peníze 
ministerstvu vděčni. Díky nim se nám podařilo 
zakoupit nejenom učebnice, které jsme potře-
bovali vyměnit spoustu let, ale i učební po-
můcky jako např. model lidské kostry  či tělo-
cvičné nářadí, které bylo dokonce ještě původ-
ní. V neposlední řadě jsme obnovili celou po-
čítačovou učebnu včetně nábytku a několik tříd 
jsme vybavili dalšími interaktivními tabulemi.  

     V tuto chvíli si troufám říci, že máme školu 
nejenom krásně opravenou, ale i moderně vy-
bavenou. Proto bych Vás chtěla požádat, abys-
te svým dětem občas připomněli, že i věcí, 
které nejsou jejich, by si měly vážit a neničit 
je. Bohužel tomu tak ne vždycky je. 

Marcela Pácalová, ředitelka školy 
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24. listopadu 2009 proběhlo setkání 
žáků osmého ročníku se zástupcem 
společnosti ACET International na 
téma vznik a šíření AIDS. V jednot-
livých třídách byly diskutovány 
rizikové způsoby chování, cesty 
přenosu viru HIV s důrazem na 
bezpečné chování a plánované rodi-
čovství. Otevřená atmosféra besedy 
dávala možnost odpovědět na jaký-
koliv dotaz. 

Kateřina Štanclová 

Dne 12. prosince 2009 se naše škola opět 
stala adoptivním rodičem koně Převalského. 
Celkem se nám podařilo vybrat 14 818,- Kč, 
což jsou 2/3 z potřebné částky!! Znovu jsme 

tak získali dvě volné 
celoroční vstupenky, 
které mohou děti 
kdykoliv v průběhu 
roku 2010 využít. 
Největší dík patří 

třídám 5.A, 4.A a 3.B, které přispěly nejvíce.  

Daniela Dürrová 

V rámci prevence proběhly během 
listopadu a prosince interaktivní 
besedy pro 6. a 7. ročník s výmluv-
ným názvem Típni to. Lektoři Čes-
ké koalice proti tabáku s dětmi dis-
kutovali o faktech, mýtech a názo-
rech na kouření. Doufáme, že všich-
ni přítomní slyšeli dostatek informa-
cí o jeho škodlivosti, zdravotních 
následcích i ekonomických dopa-
dech… 

Kateřina Štanclová 

Když jsme letos poprvé vstoupily na 
práh klubu Hvězda, byl prázdný par-
ket a jen hrstka deváťáků tancovala. 
Nejspíš všichni seděli v baru, kde se 
mohli zadarmo občerstvit. Jen my 
jsme šly tančit na staré hity i moderní 
rytmické písničky. Zazněla tam i po-
malá hudba. Tančily jsme, až nás pí-
chalo v boku. Nikdo se k nám nechtěl 
přidat, tak jsme šly poprosit pana DJ o 
píseň Michaela Jacksona. Skoro 
všechny to vytáhlo k tanci a my jsme 
si mohly dát konečně oddech. Když 
jsme šly na záchod, kde byl klid, šu-
mělo nám v uších. Moc se nám líbilo 
prostředí a světelné efekty klubu. Na 
cihlové stěně bylo velké plátno, kde 
se promítaly videoklipy a vzkazy, 
které si každý mohl objednat opět u 
DJ. Před plátnem bylo vystouplé podi-
um, kde si každý mohl sólově zatan-
čit. Přišli tam i bývalí deváťáci, kteří 

se ke konci také přidali. Na poslední 
píseň deváťáci udělali kroužek a požáda-
li nás, abychom my, mladší žáci, uvnitř 
tančili. Už se těšíme na příští zimu! 

 

Anička D., Kačka N. a Adélka P., 6.C 

 

Ve čtvrtek 3. 12. 2009 se kona-
la ve školní jídelně tradiční 
mikulášská diskotéka pro děti 
1. stupně naší školy. Akci po-
řádala Obecně prospěšná spo-
lečnost ve spolupráci se školní 
družinou, žáky 2. stupně a vyu-
čujícími 1. stupně. Hudbu a 
moderování besídky vzali na 
svá bedra Jana Matznerová, 
Robin Horňák, Jakub Němeček 
a Martin Šťastný. Program se 
skládal z tanečních soutěží, her 
a hádanek. Každý účastník 

obdržel mikulášský dárkový balíček. 
Malí tanečníci odcházeli domů spokoje-
ní a jen litovali, že Mikuláš přijde zase 
až za „nekonečných“ 12 měsíců! 

Všem, kteří se na organizaci podíleli, 
moc děkujeme! 

Kateřina Prokopová 

V předvánočním týdnu si žáci 6.C 
a 6.B vyzkoušeli na vlastní kůži 
to, o čem se učí. V rámci projektu 
„Život v pravěku“ musely třídní 
„tlupy“ přežít v drsných podmín-
kách, obstarat si potravu, rozdělat 
oheň a vybudovat přístřeší. 
V druhé části pak naši „pralidé“ 
vyráběli sošky, šperky a zbraně a 
provedli obřadný rituál. 

Ivana Urbanová 

Poté, co byla zvolena rada parla-

mentu, začaly ihned vznikat nápady na 
projednání různých akcí. Mezi prvními 
byl nápad o fotbalovém turnaji se ZŠ 
Marjánka, kde ale bohužel neměli čas. O 
tomto zápase se bude znovu jednat na 
jaře. Na další schůzi jsme mluvili o 
„Halloween party“ pro první stupeň naší 
školy, kterou jsme my, jako parlament, 
měli ve spolupráci se školní družinou 
organizovat. Párty proběhla dobře a děti 
z prvního stupně ji chválily. Dále vznikl 
návrh  na  spec iá ln í  ka r t ičky 
tzv.,,červenáčky“, které by měly storno-
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„Típni to“           „Aids a vztahy“        Kůň Převalského 

Mikulášská diskotéka ve Hvězdě        Mikulášská 1. stupně 

„Život v pravěku“     Práce školního parlamentu v prvním pololetí 

DĚKUJEME! 

INFOSTRÁNKY Z PODMARJÁNKY 

vat jednu známku za určité období. Ne-
platily by však na velké písemky. Projed-
návání tohoto návrhu je ale velice zdlou-
havé. Jestli budou platit, tak asi až od 
příštího roku. Na poslední schůzi jsme 
hovořili o tom, jak budeme vybírat peníze 
na Edwarda a že by se žáci naší školy 
měli o něm dozvědět více. Poslední věc, 
která nás v prvním pololetí napadla, je 
překvapení, které se žáci dozvědí na za-
čátku pololetí druhého. 

David Makovský, 7.C 
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V posledním předvánočním 
týdnu se již tradičně konalo 
bruslení pro zájemce z 1. i 2. 
stupně na stadionu Hvězda ve 
Vokovicích. Během dopoled-
ne 14. prosince se na ledě 
vystřídali bruslaři všech kate-
gorií. Všichni účastníci měli 
možnost vyzkoušet své do-
vednosti na ledu, provětrat se 
a načerpat vánoční atmosféru 
ve společnosti svých kamará-
dů. 

Kateřina Štanclová 

Ve čtvrtek 10. prosince 
vystoupil pěvecký sbor naší 
školy ve vánočním stanu 
Prahy 6 na Vítězném ná-
městí v Dejvicích. I když 
nám počasí nepřálo, přišlo 
početné publikum. Sbor 
složený z žáků prvního i 
druhého stupně vedla paní 
učitelka Stejskalová, se 
kterou jsme pilně cvičili již 
od září. Doprovod tvořily 
flétny, saxofon, klavír, kla-
rinet a housle. Vánoční 
písně zazněly ve všech ja-
zycích, které se na naší 

škole vyučují (Aj, Nj, Fj, Šj). 
Celým pásmem úspěšně pro-
vázela členka sboru Angeli-
ka. Doufáme, že všem divá-
kům, mezi nimiž byli zástup-
ci různých věkových katego-
rií, navodilo naše vystoupení 
vánoční pohodu a prožili 
příjemné vánoční svátky, jak 
i závěrem všem popřála paní 
ředitelka. 

 

Anička Průšová  

Angelika Sbouli, 9.B 

3. prosince němčiná-
ři naší školy již tra-
dičně vyjeli na výlet 
do Drážďan. V krás-
ném sluníčku jsme si 
prohlédli město, 
navštívili obrazovou 
galerii a zbrojnici ve 
Zwingeru a nedaleký 
Frauenkirche. Na 
závěr jsme si užili 
vánoční atmosféry 
na adventních trzích. 

 

Ivana Urbanová 
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Vánoční bruslení                                         Adventní pletení věnců  

Vánoční koncert v Dejvicích 

Vánoční zájezd do Drážďan 

Pletení adventních věnců probíhalo ve třídách 
6.B, 8.A a 7.B. Celý projekt propojil několik 
předmětů dohromady. Jednak přírodopis, kdy 
paní učitelka Šrollerová pomohla dětem určit 
jehličnaté stromy a pověděla jim i o dalších 
stromech, které se nachází v daleké cizině. Dále 
pak občanskou výchovu paní učitelky Kašparo-
vé, kde si společně připomněli vánoční zvyky. 
V neposlední řadě výtvarnou výchovu, při které 
paní učitelka Čermáková dětem vysvětlila a 
ukázala, jak se věnce pletou a zdobí. Adventní 
věnce se moc povedly, děti pracovaly pilně a 
svědomitě a ve třídě byla moc příjemná atmo-
sféra. 

Klára Čermáková 

Wir sind am 3. Dezember nach Dre-
sden gefahren. Wir haben Zwinger 
besucht. Dort ist die bekannte Sixti-
nische Madonna von Rafaelo Santizo 
da Urbino, und viele andere Bilder. 
Dann sind wir durch die Stadt gegan-
gen, und haben viele Sehenswürdig-
keiten gesehen. Zum Beispiel Frauen-
kirche. Uns haben die lebenden Sta-
tuen interessiert. Dann sind wir zum 
Weihnachtsmarkt gegangen, und ha-
ben viele Weihnachtsgeschenke ge-
kauft. Wir sind nach Hause glücklich 
zurückgefahren. 

Karel Hynek a Daniel Rödig, 9.B 



Florbal 

Žáci osmých a devátých tříd se probojo-
vali ve florbalovém turnaji ze své skupi-
ny do finále Prahy 6, které nakonec 
skvěle vyhráli. Postupují dále do celo-
pražského kola, kde změří síly s vítězi 
jednotlivých obvodů Prahy.  

Držíme palce !!! 

Zeměpis 

Andrea Špičáková a Dominika Hlaváč-
ková z 9.A zvítězily v zeměpisné soutěži 
„Cestuj“! Podařilo se jim porazit soutě-
žící z 15 zúčastněných škol! 

Olympiáda v Aj 

Ve dnech 7. a 10. prosince 2009 se ko-
nalo školní kolo Olympiády v anglickém 
jazyce. Ve dvou kategoriích se  jej zú-
častnilo celkem 25 žáků. 

V kategorii I.B (žáci 7. tříd) se nejlépe 
umístili tito žáci : 1. místo - David Švr-
ček, 7.A 2. místo Jonáš Gürtler, 7.C 3. 
místo -  Albert Japanský, 7.B 

V kategorii II.B (žáci 8. a 9. tříd) byli 
nejúspěšnější: 1. místo - Jana Burya-
chek, 9.B 2. místo - Nicoletta Obradovi-
čová, 9.A 3. místo - Šimon Dušek, 9.B 

Čapka a novou budovu Národní technické knihovny.       
Listopadový program začal halloweenskou párty ve školní 

jídelně, v krásném počasí 
jsme se byli podívat, jak 
zimují zvířata v ZOO a na 
hřišti pouštěli draky. Pro-
sinec byl plný vánočních 
příprav, vyráběli jsme 
adventní věnečky, tančili 
na mikulášské zábavě, 
vyráběli a kupovali dáreč-
ky, fandili našim spolužá-
kům při vystoupení ve 
vánočním stanu v Dejvi-
cích a nakonec si udělali 
krásné zvykoslovné pose-
zení u rozsvíceného druži-
nového stromečku. 

Helena Poláková 

vedoucí školní družiny 

 

Také školní družina za první čtyři měsíce školy podnikla 
několik pro děti zajímavých akcí. Pravidelně každý měsíc 
chodíme do Bio 
OKO na pohádky, 
jednou týdně do 
tělocvičny, kde 
kluci hrají florbal, 
zatímco děvčata 
cvičí na nářadí. V 
září jsme ještě 
stihli koupání na 
Petynce, interak-
tivní výstavu Hry 
a klamy, výstavu 
rybiček v botanic-
ké zahradě a vel-
kou koloběžkiádu. 
V říjnu jsme na-
vštívili Zeměděl-
ské muzeum, nád-
hernou výstavu 
obrazů Josefa 

První pololetí ve školní družině                             

28. 1.  předání pololetního vysvěd-
čení 

29. 1.  pololetní prázdniny 

únor - lyžařské zájezdy, Horský 
domov, Strážné v Krkonoších 

6. 2. - 13. 2.  7.A, doprovod Taťána 
Horáková 

13. 2. - 20. 2.  7.C, doprovod Kateři-
na Štanclová 

20. 2. - 27. 2.  7.B, doprovod Danie-
la Dürrová 

8. 3. - 14. 3.  jarní prázdniny 

do 15. 3. odevzdání přihlášky pro 
přijímací řízení na střední školy 

18. 3.  Den otevřených dveří 

1. 4. - 2. 4.  velikonoční prázdniny 

5. 4.  Velikonoční pondělí 

19. 4. přijímací řízení do 3. tříd    
(22. 3. - 9. 4. termín odevzdání při-
hlášky) 

12. 4. - 30. 4. termín odevzdání při-
hlášky pro přijímací řízení do 6. 
ročníku konaném 5. 5. 

26. 4.  třídní schůzky 

Co nás čeká…             Soutěže a olympiády 

Všem statečným děkujeme za účast,  
vítězům blahopřejeme a budeme jim 
držet palce v obvodním kole této soutě-
že!   

Olympiáda v Nj 

16. 12. se konalo školní kolo Olympiády 
v Nj. I tato soutěž má své vítěze ve dvou 
kategoriích: 

kategorie I.A (6.-7. tř.) – medailisté: 1. 
Tomáš Vondráček, 7.C 2. Martin Pavlí-
ček, 7.B 3. Tereza Dvořáková, 7.B 

kategorie II.A (8.-9.tř.) – medailisté: 1. 
Magda Filková, 9.A 2. Anna Průšová, 
9.B 3. Rail Khamidullin, Ondřej Špolc, 
Pavel Fábera, 9.B 

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí 
v obvodním kole! 

Olympiáda v D 

V pátek 11. 12. proběhlo školní kolo 
Olympiády v dějepise. Zúčastnilo se ho 
20 žáků osmých a devátých tříd. Téma 
„Od pěstního klínu k Zlaté bule sicilské“ 
nejlépe zpracoval Alex Czapek z 9.B, 
stal se tak vítězem školního kola a po-
stupuje do kola obvodního, které se bu-
de konat 26. 1. 2010. Blahopřejeme a 
těšíme se na úspěch i v kole obvodním. 


