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Vážení rodiče, 
 
přejeme Vám i dětem úspěšný nový školní rok 2014/2015 a ve zkratce 
posíláme informace na září.  
  
 
 

Důležité informace na školní rok 2014/2015 

 

 

www.gtmskola.cz  

Rozvrhy 

Rozvrhy tříd na nový školní rok jsou vyvěšené na školním webu u jednotlivých tříd: www.gtmskola.cz  
Zjistěte si nejprve, do jaké skupinky na výuku německého jazyka bylo Vaše dítě zařazeno. Skupinky jsou 
označené barevně a jsou vyvěšené také zde.  Jednotlivým skupinkám odpovídá příslušná barva rozvrhu.  

Začátek školního roku 

Milí rodiče, milé děti, 

školní rok 2014/2015 začíná 1. září 2014 takto: 
v 8:00 – přivítání dětí v 0. ročníku 
v 8:30 – přivítání dětí 2. – 5. třídy před budovou školy, zahájení školního roku – konec v 9:15 
v 9:30 – přivítání prvňáčků před budovou školy – konec v 10:30 

Kroužky školního klubu 

Všechny interní i externí kroužky jsou zveřejněny na webu školy v „aktualitách“:  www.gtmskola.cz 
Najdete tam i celkový přehled všech nabízených kroužků, dále podrobné popisy jednotlivých kroužků a 
přihlášku. Do kroužků je třeba se přihlásit do 8.9.2014 třídní učitelce tak, že jí předáte vyplněnou přihlášku. 
(Pozdější přihlášky nemůžeme akceptovat.) Kroužky začínají v týdnu od 6.10.2014 a končí 5.6.2015 

Nová paní učitelka 

Srdečně na naší škole vítáme novou paní učitelku Janu Kratochvílovou, 
která bude učit v 1.B. Její profil najdete na webových stránkách školy 
www.gtmskola.cz pod „učitelským sborem“. 

 

http://www.gtmskola.cz/
http://www.gtmskola.cz/
http://www.gtmskola.cz/
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 Důležité informace na školní rok 2014/2015 

 
 
 
 
 
 
 

www.gtmskola.cz  

Erasmus+ 

Naše škola uspěla v žádosti o udělení finančních prostředků z programu Erasmus+ v oblasti „Strategická 
partnerství“ s projektem „Wie war es damals? Oma, Opa, erzählt mal.“. 

Tento reminiscenční projekt poběží od září 2014 do srpna 2016 a spolupracovat na něm budeme 
s Europaschule am Fließ z Německa a s Volksschule Neder z Rakouska. 

Na projektu se budou podílet postupně všechny třídy naší školy. 

 

Třídní učitelky a vychovatelky 

Mravenečci Ing. Magdaléna Koubová, Iveta Hasenöhrlová 

1.A Prom. ped. Anna Vlášková, Petra Baranková 

1.B Mgr. Jana Kratochvílová, Barbora Urbánková 

2.A Mgr. Kateřina Fischerová, Jiřina Čehovská 

2.B Mgr. Daniela Sklenářová, Klára Švertšalová 

3.A Mgr. Petra Tomšová, Drahomíra Křížková 

3.B Mgr. Eva Bednaříková, Iveta Hasenöhrlová 

Praktikantky ze SRN 

Od 29. září budou na naší škole čtrnáct dní působit dvě praktikantky z gymnázia Immanuela Kanta 
z Hamburku, Marie-Luise Ude a Smilla Grundwald-Ostermeier. Věříme, že se jim u nás bude líbit. 

Rodičovský dotazník 

Rodičovské dotazníky z loňského školního roku jsou nyní vyhodnocené a zveřejněné na webu školy: 
http://www.gtmskola.cz/aktuality.php?skola=zsncp&jazyk=cz&id=188 

  

Vědecký jarmark v Dejvicích 

Doporučujeme vaší pozornosti Vědecký jarmark 10. září, který pořádá Věda nás baví ve spolupráci s VŠCHT 
Praha, ČVUT v Praze a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR: 
http://www.vedeckyjarmark.cz/  

  

Zažít školu jinak 

Srdečně vás zveme na akci „Zažít školu jinak“, kterou pořádáme 20. září od 10.00 – 14.00 v rámci celostátní 
akce „Zažít město jinak“ ve spolupráci s Auto*Matem. Spolu s naší ZŠNČP se akce zúčastní i Gymnázium 
Thomase Manna, ZUŠ Taussigova, učňovské středisko Chabařovická a kadeřnictví Damarte. 
Více informací na Praha - Ďáblice: http://zazitmestojinak.cz/lokace-praha  

  

       

http://www.gtmskola.cz/aktuality.php?skola=zsncp&jazyk=cz&id=188
http://www.vedeckyjarmark.cz/
http://zazitmestojinak.cz/lokace-praha
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 Plán na školní rok 2014/2015 

 

 

Datum Akce 

10.9. 2014 Rodičovské schůzky 

20.9.2014 Zažít město jinak 

22. – 25.9.2014 Adaptační kurz 1A + 1B 

24. – 27.9.2014 Německý projekt SRN – třídy 3A, 3B, 4, 5 

27. – 31.10.2014 Podzimní prázdniny a ředitelské volno 

5.11. 2014 Rodičovské schůzky + Galerie Babí léto 

13.11.2014 Den otevřených dveří 

16.12.2014 Vánoční slavnost - 1A, 1B, 2A, 2B 

17.12.2014 Vánoční slavnost -  3A, 3B, 4, 5 

22.12.2014 – 2.1.2015 Vánoční prázdniny 

14.1.2015 Rodičovské schůzky 

17.1. – 24.1. 2015 Hory třídy – 5. + 3A + 3B – Oddech 

30.1.2015 Pololetní prázdniny 

2. – 6.3.2015 Jarní prázdniny 

21.3. – 28.3.2015 Hory 1B + 2A + 0.ročník – Oddech 

22.3. – 29.3.2015 Hory 1A + 2B – Kolínská bouda 

2. – 3.4.2015 Velikonoční prázdniny 

12. – 18.4.2015 Hory 4.tř. – Stubai – Rakousko - projekt Erasmus 

22.4.2015 Rodičovské schůzky 

26. – 31.5.2015 Školy v přírodě, orchestr v Heilsbronnu, 4. třída ve SRN 

26.6.2015 Konec školního roku 

 

Změna plánu vyhrazena. 
 
 
 
 

www.gtmskola.cz  

Komunikace se školou 

Prosíme rodiče, aby při komunikaci se školou využívali především elektronickou poštu. Omluvenky a 
provozní věci (úkoly atd.) adresujte, prosím, přímo jednotlivým vyučujícím!!! Děkujeme . 

Adresy na vyučující viz web: http://www.gtmskola.cz/sekce.php?skola=zsncp&jazyk=cz&kat=84  

http://www.gtmskola.cz/sekce.php?skola=zsncp&jazyk=cz&kat=84
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 Naše nová zahrada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.gtmskola.cz  

Děkujeme za sponzorský dar „Zahrada“ a další zájemce o sponzorství ještě vítáme. Zrekultivovaná 
zahrada s houpačkami a prolézačkami udělá našim dětem určitě velkou radost. 
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 Plán na září 

 
 

Datum Akce 

1.9. - 8:00 zahájení školního roku pro 0. ročník – Mravenečkové = Ameise 

  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 

5.9. - focení dětí – 1A + 1B + 0. ročník / 9:00 hod. - tablo 

9.9. - 14:30 – zápis dětí do německé školičky – kurz pro předškoláky/ Lag, Kou 

  14:30 – zápis dětí do české školičky – kurz pro předškoláky/ Náp, Ott, Bed 

10.9. - 16:30 – schůzka se zástupci školské rady – přízemí, nová učebna NJ / D1 

10.9. - 17:30 – schůzky rodičů 

12.9. - sociální projekt – inkluze - Ratolest – 5. tř. / Ott 

18.9. - zasedání Správní rady – 18:00 hod.  

20.9. - prezentace školy v rámci celopražského projektu Zažít město jinak 

  10:00 – 14:00 / před objektem Chabařovická, 

  srdečně zveme příznivce školy  

22. -  25.9. - adaptační kurzy pro 1A + 1B / Vlá, Kra 

24. – 27.9. -  jazykový projekt v Trausnitz – třídy 3A, 3B, 4, 5 / Lag, Mat, Náp, Ška, Ott 

               
 
Přejeme všem pohodový školní rok a hodně úspěchů!  
 

          Vaše paní učitelky  

 

www.gtmskola.cz  

 


