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Vážení rodiče, 

v našem Bezručově zpravodaji opět najdete aktuální termíny a informace o nadcházejícím školním 

roku. Pro rodiče prvňáčků jsou v textu pasáže, které jim umožní zorientovat se v provozu školy. 

Pokud budete potřebovat další informace, nahlédněte do našich webových stránek 

www.bezrucka.cz. 

1/ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

Zahájení:  čtvrtek 1. září 2022 

Ukončení:  pátek 30. června 2023 

Vydání vysvědčení: 1. pololetí úterý 31. 1. 2023 

 2. pololetí pátek 30. 6. 2023 

   

Prázdniny: podzimní st 26. a čt 27. 10. 2022 

 vánoční pá 23. 12. 2022 - po 2. 1. 2023 

 pololetní pá 3. 2. 2023 

 jarní po 13. 2. - ne 19. 2. 2023 

 velikonoční čt 6. 4. 2023 

 hlavní so 1. 7. 2023 - čt 31. 8. 2023 

   

Státní svátky a volné dny:  středa 28. 9. 2022 

  pátek 28. 10. 2022 

  čtvrtek 17. 11. 2022 

  pátek 7. 4. 2023 

  pondělí 10. 4. 2023 

pondělí 1. 5. a 8. 5. 2023 

   

Ředitelské volno:  po 24. 10. a út 25. 10. 2022 

   

Akce školy: Vánoční koncert úterý 13. prosince 2022 

 Den otevřených dveří sobota 25. březen 2023 

 Zápis do 1. tříd 14. – 15. 4. 2023 

 Dětský den pátek 2. 6. 2023 

 Týden výletů 19. – 23. 6. 2023 

 Zahradní slavnost pondělí 12. 6. 2023 

 Situace ohrožení pondělí 26. 6. 2023 

   

Třídní schůzka:  út 6. 9. 2022 v 16:00/ 2. - 9.roč. 

                              v 17:00/ 1.roč. 

Informace o prospěchu 

a chování: 

 úterý 16:00 – 17:30 h. 

8. 11., 10. 1., 18. 4., 30. 5. 

   

Pedagogické rady:  zahajovací porada čt 25. 8. 2022 v 9:00 h. 

 úvodní pdg rada čt 1. 9. 2022 v 9:30 h. 

 1. čtvrtletí út 1. 11. 2022 

 1. pololetí po 23. 1. 2023 ve 14:00 h. 

 3. čtvrtletí út 11. 4. 2023 

 2. pololetí po 26. 6. 2023 ve 14:00 h. 

http://www.bezrucka.cz/


 

 

2/ STATISTIKA 

V letošním školním roce 2022/2023 je v 27 třídách 680 dětí. Průměrná naplněnost tříd na celé škole 

je 25 žáků.  

3/ PREVENCE RIZIK 
V naší škole pracuje školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou kromě vedení školy také výchovná 

poradkyně, školní metodik prevence pro 1. a 2. stupeň, školní psycholožka a speciální pedagožka. 

Podrobnější informace o prevenci a kontaktech na jednotlivé pracovníky najdete také v Preventivním 

programu umístěném na webových stránkách školy. Ve funkci výchovné poradkyně zůstává paní učitelka 

Mgr. Miluše Kornfeldová, kterou najdete v 1. patře v kabinetě číslo 34. Konzultační hodiny má ve středu 

13,45 – 14,30 hodin. Na jiný termín si můžete domluvit schůzku na tel. 495523031-108, 606 037 475 nebo 

na e-mailové adrese kornfeldova@bezrucka.cz. Je také kontaktní osobou na školní psycholožku. Ve funkci 

metodik prevence pro 1. stupeň pracuje Mgr. Jana Řečínská, kterou můžete navštívit v konzultačních 

hodinách ve čtvrtek od 8,00 do 8,40 hodin v kabinetě č. 71 v 1. patře pavilonu U5 nebo kontaktovat na 

mailové adrese recinska@bezrucka.cz a telefonu školy, kde je možné si domluvit jiný termín. Pro 2. stupeň 

tuto funkci metodika prevence zastává Mgr. Kateřina Flosová. Její konzultační hodiny můžete využít v úterý 

13 – 13,45 hodin v kabinetě č. 32 v I. patře pavilonu U12 nebo si domluvit jiný termín na adrese 

flosova@bezrucka.cz a telefonu školy. Šestým rokem bude ve funkci školní psycholožky pracovat Mgr. 

Petra Jendeková. Ve škole bude přítomna opět v pondělí od 7,00 do 11,30 hodin a v úterý od 12,30 do 18,00 

hodin. Kontaktní osobou pro sjednávání schůzek bude výchovná poradkyně Miluše Kornfeldová na telefonu 

606 037 475. Vámi podepsaný „Generální informovaný souhlas rodičů s činností školního psychologa“ platí 

nadále. Rodiče, kteří chtějí svůj postoj změnit, mohou se domluvit s třídním učitelem.  

Všechny učitele je také možné kontaktovat přes Bakaláře. 

V rámci prevence budeme opět spolupracovat s Městskou policií HK a Policií ČR. Besedy pro všechny 

ročníky zajišťuje paní učitelka Jana Řečínská. Ve všech třídách 2. stupně se bude prevenci rizik pravidelně 

věnovat paní učitelka Kateřina Flosová ve spolupráci se školní psycholožkou. Ve 3. třídách bude probíhat 

program na podporu dobrých vztahů ve třídách pod vedením metodičky prevence z Pedagogicko-

psychologické poradny. Pro některé ročníky zajistíme program „Zdravá pětka“, který podporuje zdravou 

výživu. Při řešení závažných problémů využijeme nabídky Školního poradenského pracoviště Mozaika. 

Pokračujeme v programu "Normální je nekouřit" ve všech třídách na 1. stupni. Je to program akreditovaný 

MŠMT a je součástí ŠVP (školního vzdělávacího programu). Dále již tradičně pořádáme adaptační kurzy 

pro 6. ročníky, které proběhnou třetí zářijový týden. 

Naše škola je také zapojena do programu na podporu duševního zdraví žáků a pedagogů pod záštitou 

Pedagogicko-psychologické poradny. 

4/ SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÁ PÉČE 

Výuka předmětu speciální pedagogické péče pro žáky s podpůrným opatřením, kteří mají tuto hodinu 

doporučenu, pokračuje jako v loňském roce v dopoledních hodinách v rámci českého jazyka nebo 

matematiky se speciálním pedagogem Mgr. Sylvou Novotnou v učebně č. 17. Výuka začíná v pondělí 

5.9.2022 podle vytvořeného rozvrhu, na první hodinu si žáky paní Novotná vyzvedne ve třídě. 

Termín konzultace: čtvrtek 7:30-7:50 hodin nebo si můžete domluvit jiný termín na kontaktní adrese 

novotná@bezrucka.cz. 

5/ ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY 
Ve webové aplikaci, kterou naleznete na https://bezrucka.bakalari.cz, máte možnost sledovat aktuální dění 

okolo změn rozvrhu, známek, domácích úkolů, komunikovat s učiteli, ale máte i povinnost zde omlouvat 

zameškané hodiny vašich dětí (sekce Komens). Pro usnadnění lze stáhnout aplikaci pro mobilní telefon či 

tablet, která je funkční na platformách Android, iOS a iPadOS. Rodiče nových žáků získají přihlašovací 

údaje u třídních učitelů. Tyto údaje je třeba si uschovat, neposkytovat dětem! V mimořádném případě, 

ztratíte-li přihlašovací údaje, lze nové vygenerovat v kanceláři zástupců a u správce sítě. Resetované údaje 

není možné předávat skrze žáky, je třeba řešit osobně! 

mailto:novotná@bezrucka.cz
https://bezrucka.bakalari.cz/


 

 

6/ ŽÁKOVSKÉ ÚČTY Microsoft Office 365 
Škola má pro všechny své žáky k dispozici předplatné Microsoft 365 A3 pro studenty. Součástí účtu je 

zabezpečená mailová adresa ve tvaru prijmeni.jmeno@zak.bezrucka.cz, osobní úložiště dat Onedrive pro 

firmy o kapacitě až 5 terabyte a další online služby – MS Teams, kompletní Office Online (MS Word, 

Excel, PowerPoint atd., které se spouští přímo z internetového prohlížeče). Každý žák má právo instalace 

Office 365 ProPlus k použití až na pěti svých soukromých domácích počítačích (mobilních zařízeních). Tato 

verze Office vyžaduje k ověření uživatele připojení k internetu alespoň jednou měsíčně. Školní účet slouží 

výlučně ke vzájemné komunikaci školy se žáky, k vedení online výuky, případně pro využívání dalších 

služeb, které škola bezplatně poskytne žákům školy.  

7/ VÝUKA ANGLIČTINY 

Výuku angličtinu mají žáci od 1. ročníku. V 1. a 2. třídě mají žáci Aj v rozvrhu 1 hodinu týdně, od 3. třídy 

3 hodiny. 

8/ ZÁJMOVÁ ČINNOST 
Také v letošním školním roce chceme žákům nabídnout možnost mimoškolní činnosti.  

Způsob přihlašování do zájmových kroužků organizovaných naší školou bude, stejně jako v minulých 

letech, přes webové stránky školy. Na našich webových stránkách se objeví odkaz na stránky Školního 

internetového registračního systému, kde bude uvedena kompletní nabídka kroužků. Po kliknutí na 

název vybraného kroužku se zobrazí stránka s informacemi o kroužku, kde budete moci zapsat své dítě do 

daného kroužku. Zápis do kroužků bude aktivní od čtvrtka 8.9.2022 16:00 hod. do pondělí 12.9.2022 

12:00 hod. 
 

Mimo tyto školou nabízené kroužky vám předkládáme nabídku kroužku Všeobecná sportovní příprava se 

zaměřením na pozemní hokej. Tento sportovní kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových 

schopností a dovedností. Jeho cílem bude utvářet u dětí vztah k pohybovým aktivitám s postupným 

seznámením s pozemním hokejem. Je určen pro děti 1.- 4. třídy, maximální počet dětí 25. Cena: 500,-/ 

školní rok. 

Čas a místo kroužku: čtvrtek 14,30 - 16,00 velká tělocvična ZŠ Bezručova. 

Vedoucí kroužku: Ostatnická Eva, další informace a přihlášení na kroužek na tel.: 720 575 791. 

Z důvodu stávající rekonstrukce podlahy ve velké tělocvičně budou děti využívat venkovní hřiště školy. 

Ukončení rekonstrukce podlahy je plánováno na konec října. 

9/ PLAVÁNÍ 
V rámci hodin tělesné výchovy budou chodit plavat v letošním školním roce žáci 2. a 3. tříd. 

V 1. pololetí 22/23 se plaveckého výcviku zúčastní 3. ABC, ve 2. pololetí 22/23 třídy 2. ABC. 

- výuka plavání bude probíhat formou intenzivních plaveckých kempů v celkovém rozsahu 15 lekcí po 

60 minutách v Plaveckém bazénu, Eliščino nábřeží 842, HK.  

- Jeden kemp je vždy realizován ve třech dnech (1 den = 5 lekcí po 60 minutách).  

- 3. ABC vždy v pondělí 6.02., 20.02. a 27.02.2023 od 8:00 do 13:00 hod. 

- 2. ABC vždy v pátek 26.05., 2.06. a 9.06.2023 také od 8:00 do 13:00 hod. 

- V zimním období a v případě nepříznivého počasí bude zajištěna doprava žáků do lázní i zpět 

autobusem, jízdné platí škola.  

Další potřebné informace sdělí žákům a rodičům uvedených tříd jejich třídní učitelky. 

10/ ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Denní provoz začíná v 6:15 a končí v 17:00. Z důvodu bezpečného předávání dětí rodičům je nutné dodržet 

stanovený režim: 

- pokud vyzvedáváte dítě hned po skončení vyučování, čekejte před hlavním vchodem školy, 

- při odchodu v době oběda čekejte na své dítě před školní jídelnou, 

- od 14:45 hod. do 17:00 hod. vyzvedávejte děti v mezipatře družiny, použijte video-telefonů, které 

jsou v každé herně.  



 

 

- v době od 13:00 hod. do 14:45 hod. má školní družina program, vycházky mimo budovu a kroužky, 

proto nelze děti vyzvedávat. 

Školní družina je v provozu o všech vedlejších prázdninách a případném ředitelském volnu (kromě hlavních 

prázdnin). Pokud chcete své dítě v tomto období do školní družiny poslat, vyplňte přihlášku, která bude 

umístěna na nástěnce ŠD. Postaráme se i o děti, které normálně do družiny nechodí. V těchto dnech je pak 

nutné, aby děti do školní družiny přišly nejdéle do 8:00 hod, vychovatelky totiž občas plánují činnost mimo 

školu a s dětmi odcházejí. Přihlášky potřebujeme pro přehled, nevylučujeme však možnost poslat dítě v tyto 

dny do družiny i bez předchozího oznámení. O to více je pak nutné zajistit příchod dítěte do 8:00 hod, 

vychovatelka bude v každém případě do této hodiny přítomna, i kdyby nebyl nikdo předem přihlášen. Oběd 

je nutné včas přihlásit ve školní jídelně, v průběhu prázdnin a ředitelského volna je generální odhláška 

obědů. 

Placení poplatku za školní družinu – pozor peníze je třeba poslat na účet 260971292/0300! 

Poplatek na provoz školní družiny je 200,- Kč měsíčně, tak jako v loňském školním roce. Platba proběhne 

ve dvou splátkách. Za období září až prosinec činí platba 800,- Kč, se splatností do 23. září. Za měsíce 

leden až červen činí platba 1200,- Kč, se splatností do 20. ledna 2023. Ve variabilním symbolu každého 

žáka je pro platbu do ŠD první dvojčíslí 10 dále následuje identifikační číslo žáka.  

Stejně jako v uplynulém školním roce chci upozornit, že nebudeme na základě telefonického rozhovoru 

posílat děti domů samostatně ze školní družiny a měnit tak čas uvedený na přihlášce. Změna je možná jen 

v případě osobního převzetí nebo na základě písemného oznámení rodičů. Pokud chcete dítě vyzvednout 

dříve, učiňte tak nejdéle do 13.00 hod. 

Pro komunikaci s vychovatelkami je nejlepší používat přímé telefonické číslo do školní družiny, 

495 523 031 nebo 495 523 032 a následně klapku 121. 

11/ ABSENCE, OMLUVY 
K omlouvání absence slouží žákům elektronická ŽK. Pouze pokud se jedná o jednorázové uvolnění z výuky, 

jako např. návštěva lékaře v průběhu vyučování, zapíše zákonný zástupce dítěte tuto informaci do 

Omluvného listu, který žáci obdrželi od třídních učitelů. 

Při výuce tělesné výchovy nelze uvolňovat žáky v průběhu výuky! 

12/ NABÍDKA PRO ZIMU  
Lyžařský kurz pro žáky 7. tříd se tento školní rok uskuteční v termínech 5.2. – 11.2. 2023 a 5.3. - 11.3. 2023 

(termíny pro jednotlivé třídy budou upřesněny podle počtu přihlášených).               

Místo: chata Bělohradská – Studenov 8. Podrobnější informace k výcviku včetně závazné přihlášky, obdrží 

rodiče 6. 9. 2022 na schůzce rodičů a budou také zaslány v programu Bakaláři v záložce Komens. V případě 

jakýchkoliv nejasností kontaktujte kabinet tělesné výchovy. 

 

13/ ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ  
Cena obědů v novém školním roce zůstává stejná. Dle stravovacích kategorií jsou ceny následující: 6-10 let   

24,- Kč; 11-14 let 26,- Kč; od 15 let 28,- Kč. 

Doúčtování ceny oběda 

Na tomto místě bych opět rád upozornil na doúčtování obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole. V případě 

neodhlášených a vybraných obědů (odnesených v jídlonosiči) od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole, 

jsme nuceni podle platné legislativy doúčtovat režie do plné výše oběda, v současné době 33,- Kč. 

Povinností rodičů je v době nepřítomnosti dítěte obědy odhlašovat. 

Z důvodu hygienických pravidel lze do jídlonosičů odebrat oběd pouze ve stanovenou dobu, a to 

v 10:45 – 11:30 nebo 13:50 – 14:00 hodin. 

POZOR! V úterý 20.9. z důvodu odstávky vody nebude školní jídelna vařit. V nabídce bude náhradní 

jídlo – bulka se sýrem, šunkovým salámem a ledovým salátem. Pokud náhradní jídlo nebudete chtít, 

nezapomeňte si oběd odhlásit. 



 

 

14/ AKCE PRO RODIČE A VEŘEJNOST 
Nabízíme keramiku pro dospělé – tradiční kroužek pod vedením paní učitelky Jany Vitákové bude 

probíhat ve čtvrtek odpoledne od 16:00 do 19:00 hodin. Přihlásit se je možné přímo v určeném čase 

v keramické dílně. 

Letos navazuje úspěšná akce pořádaná Magistrátem města s názvem Internet pro seniory. Kurzy budou mít 

jednohodinové lekce po dobu 10 týdnů. Potřebné informace budou uveřejněné v týdeníku Radnice v září. 

 

15/ SBOROVÝ ZPĚV 
Tento vyučovací předmět je určen pro žáky prvních až devátých tříd. Vedoucím pěveckého sboru je pan 

učitel Martin Černý. Pravidelné zkoušky sboru jsou vždy ve čtvrtek a v pátek ráno od 7,00 do 7,45 

v hudebně školy (učebna č. 76 v přízemí vlevo). Rodiče mohou přihlásit své dítě do tohoto pěveckého tělesa 

osobně u pana učitele Černého (tel. 606 142 386) nebo přes svého třídního učitele. 

 

16/ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁČKY 
Také v letošním školním roce plánujeme Kurz pro předškoláky – „K ZÁPISU BEZ STRESU“, v termínu 

leden–březen 2023. Podrobné informace najdete na školním webu do konce září. 

 
17/ RŮZNÉ 

Informace o rekonstrukci podlahy ve velké tělocvičně. 

13.6. 2022 byla zahájena komplexní rekonstrukce podlahy ve velké tělocvičně. Původní termín dokončení 

byl stanoven na 2.9. 2022.  O prázdninách, z důvodu neoptimální komunikace mezi investorem 

a zhotovitelem, došlo k závažnému pozdržení stavby. Nový termín dokončení stanovuje investor na konec 

října 2022. 

Vedení školy zajistilo bezpečný průchod do horní tělocvičny, která bude předána k používání od 12.9. Po 

dobu uzavření velké tělocvičny budou moci žáci využívat školní hřiště a sportoviště Bavlna. 

Focení žáků 1. tříd do deníku MF DNES proběhlo v pondělí 5. září. Fotografie 1. tříd budou uveřejněny 

v pátečním vydání dne 7. října 2022. 

Také letos na podzim plánuje výbor KPZŠ burzu zimního oblečení a sportovního vybavení. Podrobné 

informace budou uveřejněny na webu školy. 

Nabídka možnosti výuky náboženství. Informace Zdeňka Kůsová, zdenkafma@seznam.cz tel. 731 625 917 

Městská policie zajistila dozor na přechodu u školy v Bezručově ulici, a to ráno, v době před začátkem 

výuky, a odpoledne po ukončení výuky jednotlivých tříd. 

Vážení rodiče, zahajujeme nový školní rok s optimismem, že nebudeme muset vyučovat na dálku. Těším se 

na vzájemnou spolupráci a přeji Vašim dětem mnoho úspěchů ve školní práci. 

V Hradci Králové, 5. 9 .2022     František Obr, ředitel školy 

 

                                                                

mailto:zdenkafma@seznam.cz

