
Rodičovská unie 7. 6. 2022
č. účtu: bude změna 



duben 2022
zápisy do 1. roč. - 3 první třídy = 1 x bilingvní + 2 x rozšířená 

výuka Aj 

1. 6. 2022
zápisy žáků z Ukrajiny
škola zaplněna, nemůže přijmout další zájemce

2. 6. 2022
zařazovací řízení do 6. roč.
- doplnění do všech tříd



7. 6. 2022
- jednání ŠR 16:00
- jednání RU 17:00

8. 6. 2022
- setkání se žáky a rodiči budoucích 1. tříd



Šablony III 
1. 8. 2021 - 30. 6. 2023 - ZŠ
pokračují ještě jeden školní rok
- školní psycholog
- školní speciální pedagog
- projektový den ve škole:
IV. C
nadace RSJ foundation -> Dítě Badatel

https://www.youtube.com/watch?v=nVG4QVQoND8

https://www.youtube.com/watch?v=nVG4QVQoND8


čeština pro cizince
- finanční prostředky MHMP
- určitě i od září 2022 bude pokračovat



(SFSN) Projekt na podporu integrace cizinců
- schválen 
- proběhl na 2. st. 31. 5. 2022 jako Poznáváme Česko speciál
- plánuje se na 1. st. 



CO NÁS ČEKÁ



13. 6. - 17. 6. 2022

- závěrečné obhajoby žáků 9. ročníku



30. 6. 2021
Slavnostní rozloučení s 9. roč.
Radnice MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí - Sál zastupitelstva



ZÁJMOVÁ ČINNOST - KROUŽKY
- elektronické předběžné přihlášky na webu školy do 16. 9. 2022:
žáci  zájmová činnost
- po tomto datu - kontaktují  lektory
- kontrola webu školy - článek Zájmová činnost - nutno aktualizovat -
projednat s vedením školy
- ceny zůstávají stejné - uvedeny Průvodce školním rokem



Plánované rekonstrukce - prázdniny 2022
- rekonstrukce sociálních zařízení žáků 13. 6. - 20. 9. 2022 
možné organizační změny ve výuce na konci tohoto (24., 29. a 30. 6.) 
a začátku příštího škol. roku!
- částečně - počítačová učebna 75 
- videotelefony



obědy od 1. 9. 2022 - navýšení ceny

žáci: 
7- 10 let - 28 Kč   (25)
11 - 14 let - 29 Kč (26)
15+ - 30 Kč  (27)



Školní družina od 1. 9. 2022

- 250 Kč - cena zůstává stejná



- celkový počet tříd zůstává stejný (27)
- celkový počet odučených hodin se navyšuje (862 -> 875)
(phmax 993)
- do 1. ročníku 90 žáků - správní řízení běží
- do 6. ročníku - doplněno zájemci z jiných škol 

odchody: 
5. roč.: 12 G
7. roč.: 8 G
z ostatních tříd: 3
přicházejí:
6. roč.: 12 žáků, do ostatních tříd: 6

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023



- Valné shromáždění Sítě přidružených škol 
UNESCO (Liberec)
- adaptační aktivity 6. roč.
- plavecký kurz 
- cyklistický kurz
- lyžařský kurz
- turistický kurz
- Šablony III
- Poznáváme Česko speciál - dokončení

- jarmark
- zahraniční výjezd
- Školní parlament - 2. rok
- participativní rozpočet II
- bilingvní třídy - zahájení
- projekt online rodilých mluvčích

chatENG
- příprava nových Šablon - JAK 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
AM


