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Vážení rodiče,
v dnešním newsletteru najdete fotky z červnového divadelního představení v Paláci Hybernia „Oma, Opa
erzählt mal!“, důležité termíny na školní rok 2016/2017 a plán práce na září.
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INFORMACE
Zahájení školního roku 2016/2017
 Škola začíná pro všechny třídy (kromě prvňáčků) ve čtvrtek 1. září v 8.30 (0. ročník již v 8.00) a trvá

do 9.15 hodin.

 Žáci/žákyně prvních tříd se sejdou před školou až v 9.30 hodin, předpokládaný konec je v 10.30 hodin.
 Družina bude od 1.9.2016 otevřená již do 17:30.
 Výuka v pátek 2. září je do 11.15 + oběd. Poté děti odcházejí domů nebo do družiny.

Vítáme ve škole nové kolegyně
Našim novým kolegyním přejeme, aby se jim u nás líbilo a aby je děti měly rády.

Martina Krejcárková
Třídní učitelka ve 4.A

Petra Novotná
Třídní učitelka ve 4.B

Ivana Kundrátová
Třídní učitelka v 1.B

Hana Šollová
Třídní učitelka v 5.B

Gabriela Krupičková
Družina 4. třídy

Třídní schůzky
Třídní schůzky se konají ve středu 7. září 2016 v 17.30 hodin. Zástupci rodičovské rady se sejdou o hodinu dříve v přízemí v učebně NJ.

Infocentrum
Milé děti, vážení rodiče,
denně Vám bude v infocentru naší školy k dispozici nová kolegyně paní
Miroslava Foldynová. S důvěrou se na ni můžete obracet.
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INFORMACE
Česko-německý školní klub
Od 1. září 2016 je rodičům a dětem k dispozici německý klub – více informací ZDE.

Nová vize školy
Zpracovali jsme pro Vás novou vizi, která bude provázet naši školu v následujících třech školních
letech.
Vize prezentuje především to, co bychom si nyní pro naši školu přáli. Pojmenovali jsme v ní to, čeho bychom chtěli dosáhnout a jakou školu bychom v roce 2019 chtěli mít.
Je to určitá cesta, na kterou se chceme společně od 1.9.2016 vydat.
Nevíme samozřejmě, zda se podaří splnit vše, co je ve vizi uvedeno, možná splníme i něco, co tam uvedeno
není :-). Může se stát, že se během této cesty vydáme i trochu jiným směrem, možná se ukáže, že některé úseky cesty už nejsou důležité a možná na cestě objevíme i nové cíle…
Vize je pro nás ale základní itinerář, díky kterému můžeme společně vykročit do dalších školních let, na
která se těšíme a věříme, že budou pro naši školu úspěšná.
Děkujeme všem za podporu a spolupráci. Vize je ke stažení ZDE.
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TERIBEAR
Teribear hýbe Prahou
Ahoj holky a kluci, vážení rodiče!
Určitě jste po létě ve skvělé kondici. Pokud máte chuť si v týdnu 8.9. – 17.9. společně zasportovat a zároveň pomoci dobré věci – máme pro vás typ!
Zašlete na adresu barankova@gtmskola.cz svoji přihlášku ve tvaru – jméno a příjmení, třída, rok narození, název teamu.
Ve škole budete mít připravený čip a na Letné se Ty a Tvůj team může pustit do běhání nebo rychlochůze. Za každý zdolaný kilometr vyděláte pro nadaci Terezy Maxové 50,- Kč a sami si pak rozhodnete,
kterému projektu peníze pošlete. Pojďte s námi běhat na Letnou!
Uzávěrka přihlášek je 7.9.2016 – po schůzkách rodičů, informaci o připravených čipech dostanete mailem a čipy budou k vyzvednutí u Petry Barankové v infocentru. Děti ze tříd 4.A, 4.B, 5.A a 5.B se běhání
na Letné zúčastní 14. září v rámci hodin tělesné výchovy.
Čipy pro naši ZŠ sponzoruje Porsche Praha
a my už budeme jen běhat a běhat a běhat!
Děkuji všem, kteří se k nám přidají.
H. Nápravníková
P. Spiegelová
P. Baranková a děti z dětských domovů
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MĚSTO JINAK
Neodjíždějte z Prahy a přijďte s námi 17.9. zažít školu jinak...
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ORCHESTR

PÁŤÁCI
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TŘÍDA 1.B

KROUŽEK
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DRUHÁCI

ČTVRŤÁCI
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TŘÍDA 2.A

TŘÍDA 2.A
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TŘÍDA 1.A
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TŘEŤÁCI

ZÁVĚR
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TERMÍNY NA ROK

DATUM

13

2016/2017

www.gtmskola.cz

AKCE

Datum
1. pololetí
1.9.2016
6.9.2016
7.9.2016
17.9.2016
3. – 6.10.2016
3. – 6.10.2016
24. – 25.10.2016

Akce

25. – 28.10.2016
3.11.2016
9.11.2016
18.11.2016
28. – 30.11.2016
14.12.2016
15.12.2016
22.12.2016

Podzimní prázdniny
Den otevřených dveří
Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů 17:30
Ředitelské volno
Adventní projekt – třídy 2.A + 2.B
Vánoční slavnost – 1.A, 1.B, 2.A, 2.B
Vánoční slavnost - 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B
Ředitelské volno

23.12.2016 – 2.1.2017
2. pololetí
14. – 21.1.2017
15. – 22.1.2017
3.2.2017
6. – 12.2.2017
18. – 25.3.2017
19. – 26.3.2017

Vánoční prázdniny

2. – 8.4.2017
10. – 12.4.2017
10. – 12.4.2017
13. – 14.4.2017
3. – 7.5.2017
4.9.2017

Erasmus ve Stubai – 4.A + 4.B (termín v jednání)
Osterprojekt v Německu – 1.A + 1.B
Pirna v Praze – 5.A + 5.B
Velikonoční prázdniny
Školy v přírodě
První školní den 2017/2018

Zahájení školního roku
Informační a koordinační schůzka pro kurz Školička – 13:00
Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů 17:30
Zažít město jinak 10.00 – 13.00
Adaptační kurz 1.A + 1.B
Jazykový projekt SRN – 5.A, 5.B
Ředitelské volno

Hory Oddech 3.B + 1.B
Hory Kolínská bouda 3.A + 1.A
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Hory Oddech 2.A + 2.B
Hory Kolínská bouda 5.A + 5.B + 0.

PLÁN

NA ZÁŘÍ
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DATUM

ČAS

AKCE

1.9.

8:00

zahájení školního roku pro třídu 0, provoz do 17:30

8:30

zahájení školního roku pro třídy 2. – 5. , konec v 9:15

9:30

zahájení školního roku pro třídy 1a + 1b, konec 10:30

11:00

porada pedagogického sboru

2.9.

výuka ve třídách 2. – 5. do 11:15, družina do 17:30

2.9.

11:30

seminář – matematika Dr. Hejného / třídní

6.9.

13:00

zápis dětí do německé školičky – pro předškoláky / Svo, Mat

13:00

zápis dětí do české školičky – pro předškoláky / Náp, Ott, Kra

7.9.

8:30

focení dětí na tablo – 1a + 1b

7.9.

16:30

schůzka se zástupci rodičovské rady – přízemí NJ / D1

7.9.

17:30

schůzky rodičů

8. – 17.9.
17.9.

charitativní akce – www.teribear.cz
9:00

prezentace školy v rámci projektu Zažít město jinak
9:00 – 12:00 / před objektem Chabařovická, srdečně zveme
příznivce školy na multikulturní snídani s tancem a hudbou

13:00

13:00 – 18:00 – park Letná – Teribear
zakončení charitativní akce

21.9.

9:00

28.9.
29.9.

2ab – představení divadla Minor – „Divadlo“
státní svátek – VOLNO

14:30

5ab – Gymnazistou na zkoušku (akce GTM pro budoucí studenty)
Přejeme všem pohodový školní rok a hodně úspěchů!
Vaše paní učitelky

Léto v Čechách 2016
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