
Školská rada 
Školská rada existuje při naší 

škole od roku 2002. 
Je prostředníkem komunika-

ce mezi rodiči, školou a zřizova-
telem. 

Schvaluje rozpočet školy, 
výroční zprávu, zprávu o hospo-
daření. Mimo jiné se vyjadřuje k 
návrhům na nové formy nebo 
obory vzdělávání, ke koncepč-
ním záměrům rozvoje školy, ke 

jmenování a odvolání ředitele. 
Od posledních voleb v roce 2006 
pracuje v tomto složení: 
předseda 
Pavla Vaculíková, zástupce 
rodičů 
místopředseda PaedDr. Hana 
Hlaváčková, zástupce pedagogů 
ostatní členové 
Ing. Marie Kousalíková, zástup-
ce zřizovatele 

Ing. Jiří Vihan, zástupce zřizova-
tele 
Mgr. Kateřina Štanclová, zástup-
ce pedagogů 
Ing. Milan Živec, zástupce rodi-
čů 

Zápisy z jednání školské 
rady jsou zveřejňovány na webo-
vých stránkách naší školy. 

Hana Hlaváčková  

OPS 
Na naší škole byla před 

několika lety založena Obecně 
prospěšná společnost. Jedná se 
o sdružení rodičů, které má za 
úkol spravovat příspěvky, které 
činí 400 Kč na žáka za školní 
rok. Tyto finance slouží ke 
zlepšení materiálního zázemí 
školy, využívá se jich zejména 
pro výuku cizích jazyků 

nou s nadílkou pro 1. i 2. stu-
peň, podílí se na nákupu cen 
pro soutěže sportovního dne, 
při zahradní slavnosti aj. 

 Všem, kteří tuto společnost 
podporují a starají se tak o 
zkvalitnění výuky i mimoškolní 
činnosti, děkujeme. 

Naďa Pavlišová  

(jazykové zájezdy do Velké 
Británie, Dánska…, nákupy 
slovníků, papíry, atd.) a pomá-
hají zajistit výuku konverzace v 
Aj, kterou vede rodilý mluvčí. 
Zároveň přispívá žákům ze 
sociálně slabších rodin na 
lyžařský výcvik a školy v příro-
dě. OPS také každoročně pořá-
dá mikulášskou zábavu spoje-

Milí rodiče, 

vítám vás v novém školním roce, který nám letos 
začíná bez rekonstrukce v klidu a pohodě. 

Ráda bych vás tímto seznámila s některými změnami 
či novinkami, které pro letošní rok chystáme. V prvé řadě 
jsme rozšířili vedení školy o dalšího pana zástupce, kte-
rým je Mgr. Jaroslav Štercl a bude mít na starosti přede-
vším vše, co souvisí s prvním stupněm. Pan zástupce je tu 
i pro vás, proto neváhejte a s důvěrou se na něj rovněž 
obracejte. 

Další novinkou je výuka výchovy k občanství v ang-
ličtině i v sedmých třídách, takže v letošním školním roce 
bude probíhat již ve dvou ročnících, tj. šestém a sedmém. 

Kromě toho jsme rozšířili nabídku týkající se mož-
nosti složení mezinárodních zkoušek z druhého cizího 
jazyka, tj. němčiny, francouzštiny a španělštiny. V rámci 
německého jazyka mají žáci možnost získat zkoušku Fit 
in Deutsch 2, ve francouzštině Delf A 2 a ve španělštině 
Dele Inicial. Všechny výše uvedené zkoušky odpovídají 
úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce. 
Příprava na tyto zkoušky bude probíhat při výuce a týká 
se žáků 9. ročníku. 

Na závěr mi dovolte, abych vám i vašim dětem po-
přála klidný a úspěšný školní rok.         Marcela Pácalová 

Pod Marjánkou – bez marjánky 
primární protidrogová prevence 2008/2009  

Naším hlavním cílem je 
pomoci všem žákům školy před-
cházet problémům, které může 
přinést současná doba. Snažíme 
se na ně pravidelně a dlouhodobě 
působit nejen v oblasti prevence 
návykových látek, alkoholu a 
kouření. Za neméně důležité 
považujeme i nekompromisní 
postoj k šikaně, vandalizmu, 
násilí a rasové nesnášenlivosti. 
V rámci vyučování, při besedách 
a ostatních aktivitách, chceme 
všem předat dostatek informací o 
těchto tématech. Učíme je znát 
všechna rizika i následky. Pomů-

žeme orientovat se v nich a 
správně se rozhodovat. Vedeme 
studenty ke spolupráci ve skupi-
ně, k vnímání nejen sebe sama, 
ale i svého okolí. Součástí naší 
snahy je vždy i jejich motivace 
ke zdravému způsobu života. 
Toto vše není možné bez podpo-
ry a spolupráce celého pedago-
gického sboru s rodiči, školním 
psychologem a výchovnou po-
radkyní. Velkou oporou je úzká 
spolupráce s Pedagogicko-
psychologickou poradnou Prahy 
6, Městskou policií, Prev-
centrem, společností Gemini, 

sdružením Acet, zařízením Drop 
in Praha 1 a celou řadou přizva-
ných odborníků a osobností 
veřejného života. Preventivní 
program pro letošní školní rok 
bude čerpat finanční podporu ze 
dvou grantů přidělených Měst-
skou částí Praha 6. První část 
bude využita na zážitkový kurz 
„Lyceum PM“ 2008 pro žáky 6. 
ročníku. Druhá část, „Droga 
zvaná zdraví“, umožní organizaci 
odborných besed. 

Kateřina Štanclová 
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Školní rok 2008/2009 v datech 
 Velká Británie 
 Jako první se za hranice podívají žáci 7. tříd. Od 20.9. 
do 3.10.2008 se tradičního jazykového pobytu v Barn-
staplu letos zúčastní 40 dětí ze 7.A a 7.B. Doprovodí je 
paní učitelky K. Prokopová, M. Tučková, S. Žeková a 
jako zdravotní doprovod MUDr. Květa Štaifová. 
Přejeme příjemný pobyt a šťastný návrat! 

 Dánsko 
 Na jaře příštího roku se žáci 8. tříd zúčastní již tradiční-
ho výměnného pobytu s jejich vrstevníky z dánského 
městečka Ringe. Po Velikonocích Dánové navštíví Pra-
hu, v průběhu května odjede na oplátku skupina našich 
žáků poznat jejich školu a tradice. 

 Německo 
 Předvánoční Drážďany budou letos nahrazeny dvouden-
ním prosincovým výletem do Vídně. 
 V druhém pololetí budou mít němčináři možnost zúčast-
nit se poznávacího nebo výměnného pobytu do Němec-
ka. Detaily budou upřesněny v průběhu následujících 
měsíců a včas budete informováni. 

 Francie, Španělsko 
 Ani zbývající vyučované jazyky nezůstanou pozadu a 
připraví na druhou polovinu školního roku zájezd za 
poznáním malebných krajů Francie a Španělska. Kdy a 
kam se vydají, vám dají včas vědět.  

K. Prokopová 

Již tradičně v září vyjíždí celý šestý ročník na 
zážitkový kurz do Českého ráje, letos proběhne jeho 
devátý ročník. Smyslem této akce je pomoci žákům 
šestých tříd při přechodu na druhý stupeň, kde je čeká 
řada změn. Přichází noví spolužáci, noví učitelé, jiný 
způsob práce. Pětidenní program je naplněný od rána 
do večera spoustou zajímavých aktivit, sportem, hra-
mi, plaváním. Hlavní důraz je kladen na spolupráci 
dětí ve skupině, vzájemnou pomoc, uplatnění každé-
ho jedince mezi vrstevníky podle jeho možností a 
poznání sebe sama a svých spolužáků v netradičních 
situacích. Tuto akci pořádá škola ve spolupráci 
s Občanským sdružením dětí a mládeže Gemini. Na 
letošní ročník se přihlásilo 70 dětí. Pevně věříme, že i 
tentokrát Lyceum 2008 splní očekávání nás všech a 
přispěje k příjemné pracovní atmosféře ve škole.  

K. Štanclová 
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ZA HRANICE všedních dnů 

INFOSTRÁNKY Z PODMARJÁNKY 

ZÁŘÍ 
1.9. - zahájení školního roku 
- třídní schůzky pro 3. třídy 
 8.9. - schůzka rodičů účastníků zájezdu do Velké Británie (17.15 hod.) 
- zahajovací třídní schůzka 4., 5., 7.- 9. tř. (18.00 hod.) 
10.9.- třídní schůzky pro 6. třídy + inform.schůzka před Gemini (17.30 hod.) 
15.9. - 19.9. – Gemini Lyceum pro 6. třídy 
20.9. - 3.10. – jazykový zájezd do Velké Británie (pro žáky 7. ročníku) 
26.9. - slavnostní stužkování třeťáčků v Břevnovském klášteře 
- Evropský den jazyků – celoškolní projektový den 
 ŘÍJEN 
3.10. - návrat žáků 7. roč. z Velké Británie 
27. a 29.10. - podzimní prázdniny 
 LISTOPAD 
do 15.11. - termín pro odevzdání přihlášky do oborů s talentovou zkouškou 
24.11. - třídní schůzky (18.00 hod.) 
 PROSINEC 
5.12. - Mikuláš přijde do školy 
22.12. - 2.1.2009 – vánoční prázdniny (vyučování začne v  pondělí 5.1.2009) 
 LEDEN 
12.1. - třídní schůzky (18.00 hod.) 
12.1. - 16.1. – talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 
20.1. - uzavření klasifikace za 1. pololetí 
29.1. - ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení 
30.1. - pololetní prázdniny 
 ÚNOR 
2.2. - začátek 2. pololetí 
27.2. - termín pro odevzdání přihlášek na střední školy 
 BŘEZEN 
2.3. - 8.3. - jarní prázdniny 
od 23.3. - termín pro odevzdání přihlášek do 3. třídy 
24.3. - Den otevřených dveří 
 DUBEN 
9. a 10.4. - velikonoční prázdniny (13.4. Velikonoční pondělí) 
do 14.4. - termín pro odevzdání přihlášky do 3. ročníku 
20.4. - přijímací řízení do 3. ročníku 
od 20.4. do 24.4. - přijímací zkoušky na střední školy 
8.4. - 24.4. - termín pro odevzdání přihlášky do 6. ročníku 
27.4. - třídní schůzky (18.00 hod.) 
 KVĚTEN 
6.5. - náhradní termín přijímacího řízení do 3. ročníku 
- řádný termín přijímacího řízení do 6. ročníku 
28.5. - školní zahradní slavnost 
 ČERVEN 
1.6. - třídní schůzky (18.00 hod.) 
2.6. - sportovní den: 1. stupeň (MDD) 
3.6. - náhradní termín pro přijímací řízení do 6. ročníku 
4.6. - sportovní den: 2. stupeň (MDD) 
16.6. - uzavření klasifikace za 2. pololetí 
22.6. - 29.6. – období školních výletů 
25.6. - slavnostní stužkování deváťáků v Břevnovském klášteře 
30.6. - ukončení 2. pololetí, vydání vysvědčení 
1.7. - 31.8. - hlavní prázdniny  

Lyceum Gemini 2008 

T a k 
jako loni, i letos začíná pracovat náš školní parlament. V 
prvním týdnu si každá třída zvolila své dva zástupce 
(člena a jeho zástupce), kteří tvoří školní parlament ZŠ 
Pod Marjánkou. V druhém týdnu se uskuteční úvodní 
schůzka, na které bude zvolena rada parlamentu, budou 
určeny termíny zasedání a vytvořena představa progra-
mu pro školní rok 2008-2009 – návrhy, náměty, připo-
mínky, žádosti, … 

Podrobnosti o naší práci najdete v průběhu roku na 
webových stránkách školy. 

Žákovský parlament 



školy nebo při hledání zaměstnání v ČR i 
v zahraničí. 

Zkoušky, které zajišťuje The British 
Council v Praze, testují nejen všechny 
čtyři základní jazykové dovednosti – 
čtení, psaní, poslech a ústní projev, ale i 
znalost gramatiky, slovní zásobu a schop-
nost komunikovat s anglickými rodilými 
mluvčími i cizinci v běžných každoden-
ních situacích. 

Jsme velice rádi, že všichni žáci, kteří 
se v minulých letech k vykonání této 

Příprava na PET slaví 4. narozeniny 

Pozor změna! 
Půvabnou lektorku Amelii Nallamilli nahradí po dvou letech v hodinách anglické konverzace její krajan Roy Calver! I v letošním školním 
roce bude výsledná známka z Aj ve většině ročníků společným hodnocením vyučujícího anglického jazyka a lektora konverzace. Neplatí to 
pouze pro žáky 8. ročníku, ve kterém žáci získají známky z daných předmětů odděleně. 

Před tabulí najdete 

 Již počtvrté si žáci osmých a devá-
tých tříd mohou vybrat volitelný předmět, 
ve kterém se dva roky připravují na slože-
ní zkoušky z angličtiny Preliminary Eng-
lish Test (PET). 

Tato zkouška patří mezi zkoušky 
Cambridge ESOL, které jsou celosvětově 
nejuznávanější kvalifikací pro studenty 
angličtiny. Úspěšní kandidáti získávají 
certifikát s mezinárodní (a celoživotní) 
platností, který je v budoucnu může zvý-
hodnit při přijímacím řízení na vysoké 

I. stupeň: J. Vápeníková, I. Sladká, I. Štěpánová, B. Kotvová, L. Bartošová Hot 
News!, S. Žeková, E. Chalupová, H. Hlaváčková, S. Andršová 
Čj: M. Tučková, M. Ferechová, E. Janáková 
Aj: I. Svobodová, M. Pácalová, N. Pavlišová, K. Prokopová, M. Křížová, D. Lodino-
vá, J. Koběrská Hot News!, T. Furmaňská Hot News!, S. Žeková, Roy Calver Hot 
News! 
Fj: V. Sováková Hot News! 
Šj: A. G. Agoitia-Gil Hot News! 
Nj: V. Vojtášková, I. Urbanová 
M: K. Mošová, T. Horáková, S. Kořisková 
F: K. Mošová, S. Kořisková, D. Růžičková 
D: M. Ferechová, I. Urbanová, V. Sováková 
Ov: I. Urbanová, D. Dürrová, D. Lodinová, S. Kořisková, V. Sováková 
Rv: T. Furmaňská, J. Vlasáková Hot News! 
Př: J. Vlasáková Hot News! 
Ch: J. Štercl Hot News! 
Vv: J. Vápeníková, K. Štanclová, D. Dürrová, E. Janáková, T. Furmaňská 
Hv: K. Stejskalová, V. Vojtášková, J. Štercl Hot News! 
Tv: K. Štanclová, D. Dürrová, T. Horáková 
ICT: D. Růžičková 

1/2008/2009 

Třídní učitelé: 
3.A (307) J. Vápeníková 
3.B (108) I. Sladká 
3.C (105) I. Štěpánová 
4.A (209) B. Kotvová 
4.B (109) L. Bartošová 
4.C (104) S. Žeková 
5.A (210) E. Chalupová 
5.B (107) H. Hlaváčková 
5.C (211) St. Andršová 
6.A (406) T. Furmaňská 
6.B (407) K. Mošová 
6.C (309) K. Štanclová 
7.A (306) J. Vlasáková 
7.B (305) E. Janáková 
8.A (410) V. Vojtášková 
8.B (409) T. Horáková 
9.A (311) I. Urbanová 
9.B (308) D. Dürrová 
9.C (405) S. Kořisková  

Stránka 3 

MENU předmětů: 

zkoušky přihlásili, uspěli, přestože patřili 
mezi stovkami kandidátů mezi nejmladší (v 
červnu 2008 byla mezi těmito úspěšnými 
odvážlivci z devátých tříd dokonce i žáky-
ně o rok mladší - z osmé třídy). Věříme, že 
tato hezká tradice bude pokračovat i v příš-
tích letech. 

Irena Svobodová 

doucím učitelům osnovu své práce, 
v březnu odevzdají první, rozpracovanou 
verzi své práce a ve třetím květnovém 
týdnu odevzdají dokončenou práci 
k hodnocení. 

Obhajoby proběhnou ve druhém červ-
novém týdnu. Hodnotit se bude věcná 

Absolventské práce 
V letošním školním roce došlo 

k úpravě organizačního schématu vypra-
cování absolventských prací. 

Na začátku října budou vyhlášena 
letošní témata absolventských prací. 
V průběhu října se žáci 9. tříd k tématům 
zapíší, do poloviny ledna odevzdají ve-

správnost, uplatnění mezipředměto-
vých vztahů, využití více informačních 
zdrojů a jejich přesné uvedení a úroveň 
prezentace. Úroveň zpracování absol-
ventské práce bude součástí hodnocení 
v jenom, předem stanoveném, předmě-
tu. 

D. Růžičková 



Naše každodenní 
„džinglbels“ 

 

• Škola se odemyká v 7:55 
• Přípravné zvonění 8:10 
• 1. hodina     8:15 – 9:00 
• 2. hodina     9:10 – 9:55 

• Velká přestávka, přípravné zvoně-
ní 10:10 

• 3. hodina   10:15 – 11:00 
• 4. hodina   11:10 – 11:55 
• 5. hodina   12:05 – 12:50 
• 6. hodina   13:00 – 13:45 
• 7. hodina   13:55 – 14:40 
• 8. hodina   14:50 – 15:35  

Již dávnou minulostí je doba, kdy 
školní jídelny vařily pouze jeden druh jídla, 
ať strávníkům chutnalo nebo ne. 

V naší školní kuchyni se připravují 
denně 3 jídla, pomocí čipového systému si 
lze vybrané jídlo na následující den objed-
nat přímo na objednávkovém boxu ve škole 
nebo přes internet.Stejně tak odhlašovat. 

V jídelně lze o přestávkách koupit 
čerstvou svačinu, např. plněné rohlíky (sýr, 
šunka, okurka) nebo velmi žádané teplé 
tousty (sýr, šunka, kečup). 

 Jídelna je po kompletní rekonstrukci, 
nově je v provozu od listopadu 2005. Jídel-
na je útulná, obložená světlým dřevem a 
vybavena barevně sladěným nábytkem. 

ŠKOLNÍ DRUŽINKA 
Telefon do školní družiny: 605 762 359 
3 oddělení: 
l. oddělení - vychovatelka Poláková, tř. 3.A 
a 4.A 
2. oddělení - vychovatelka Kvasničková, tř. 
4.B, C a 5. třídy 
3. oddělení - vychovatelka Čmelová, tř. 
3.B, C 
Každý čtvrtek v měsíci organizuje vych. 
Poláková celodružinové akce pro všechna 
oddělení (výstavy, výlety do města). 
Na školním hřišti vych. Kvasničková při-
pravuje od 14.00 do 15.00 sportovní vyžití 
pro všechny děti. 
V blízké budoucnosti připravujeme měsíční 
plány pro všechny rodiče a děti. Bližší 

OKÉNKO VÝCHOVNÉ 
PORADKYNĚ 
Přímá linka – 233 351 177 

Konzultační doba: 

Úterý 16 - 17 hod. 

Po předchozí telefonické domluvě i 
v jiném vhodném termínu. Na spolupráci 
se těší Marie Ferechová, výchovná po-
radkyně,  a Marie Kopová, školní psy-
choložka. 

Adresa : 

                                     ZŠ Pod Marjánkou 

                                     Pod Marjánkou 2/1900 

                                     169 00 Praha 6 – Břevnov 

Telefonní čísla 

Ředitelka (tel./fax) 220 517 292 

Zástupkyně 220 513 694 

Hospodářka 220 513 176-7 

Výchovná poradkyně 233 351 177 

Vedoucí šk. jídelny 220 513 672 

Školník 732 231 383 

E-mail vyučujících prijmeni@zspodmarjankou.cz 

E-mail školy sekretariat@zspodmarjankou.cz 

Www http://www.zspodmarjankou.cz 

Zástupce 220 513 176-7 (zatím přes hospodářku školy) 

Ve školním roce 2008/09 nabízíme přímo na naší škole většinou 
ve spolupráci s dětskou agenturou Kroužky následující aktivity. Přesné 
termíny, data 1. lekcí a přehled všech kroužků, které otevřeme budou 
koncem září vyvěšeny u hlavního vchodu do školy, na webových 
stránkách školy a zároveň na www.krouzky.cz! 

AEROBIK A MODERNÍ TANEC 
FLORBAL 
HRA NA FLÉTNU 
SPORTOVNÍ HRY 
HIP HOP A MODERNÍ TANEC 
POČÍTAČE A INTERNET 
DIVADLO A DRAMATIKA 
KERAMIKA 
BOJOVÉ SPORTY A SEBEOBRANA 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 
ŠACHOVÝ KROUŽEK (nabízí Šachová škola Vávra & Černoušek) 
ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK pro žáky 1. stupně (povede diplomo-
vaná sestra Jaroslava Marková) 

Nabídka odpoledních kroužků 

Důkladnou údržbou vyhlíží kuchyně i jídelna 
stále jako nová. 

 Kuchyně má zaveden systém kritických 
bodů (HACCP), které se denně sledují 
(příprava jídel z kvalitních surovin, čistota 
pracoviště, udržování a výdej pokrmů v tep-
lém stavu, apod.). Pracuje zde 6 pracovnic – 
3 kuchařky a 3 pracovnice provozu. 

Každý den se samozřejmě jídlo připra-
vuje čerstvé, nikdy se nic neschovává na 
druhý den, jak si někteří strávníci někdy 
myslí. Případné přebytky a nedojedená jídla 
se likvidují a odvážejí jako biologický odpad. 

 Školní kuchyně musí dodržovat tzv. 
spotřební koš, což znamená, že paní kuchař-
ky nemohou vařit např.samá sladká jídla (o 

které je mimochodem největší zájem z řad 
dětských strávníků), ale musí do jídelníčku 
zařazovat maso, ovoce, zeleninu, luštěniny, 
mléko, mléčné výrobky, též méně oblíbené 
pokrmy z ryb apod. Měsíčně se spotřební koš 
sleduje, strava musí být vyvážená. Nepouží-
váme instantní suroviny, paní kuchařky se 
snaží vařit „podomácku“, a proto do jídelníč-
ku zařazují minimálně polotovarů. 

 Přesto všechno ale rádi vyslechneme 
připomínky a náměty strávníků (např. ve 
školním parlamentu), rodičů na třídních 
schůzkách nebo přímo u vedoucí školní jídel-
ny. Největším oceněním nás všech je, když 
strávníkům chutná. 

 Dana Popelková, vedoucí školní jídelny 

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY 

informace budou k vyhledání na webo-
vých stránkách školy. 
Připomínám rodičům platby za ŠD vždy 
do 13. dne v měsíci. Děkuji. 

Helena Čmelová  


