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BEZRUČŮV 

Zpravodaj 



Vážení rodiče, 

 na začátku školního roku  jsem společně s vedením a učiteli školy  pro Vás připravil 

další číslo Bezručova zpravodaje. Chci Vás v něm seznámit s organizací začínajícího školního 

roku, s nabídkou zájmové činnosti a již tradičních lyžařských zájezdů a některými dalšími 

důležitými informacemi. Doufám, že v  textu  naleznete pro Vás zajímavé údaje.  

 

1.Organizace školy ve školním roce 1997/98. 

 

Do školy nastoupilo celkem 725 žáků,  409 na I.stupni a 316 na II.stupni. Pro 

zajímavost chlapců je 366 a děvčat pak 359. Na I.stupni jsou děti rozděleny do 17 tříd,. v I.a 

II.ročníku jsou 4  třídy , ve III. až V.ročníku  po třech třídách. Průměrný počet dětí ve třídě je 

na škole 23,9, na I.stupni 23,5 a u starších dětí pak 24,3. Tyto počty jsou pro práci s dětmi 

výhodné, pro příští školní rok je však hlavně z ekonomických důvodů budeme nuceni o něco 

zvýšit. Jsem přesvědčen, že je seriózní o tom informovat už v této době.  Předpokládám, že 

z letošních čtyř prvních a druhých tříd vzniknou pravděpodobně tři třídy. Rozhodně je však 

příliš brzy uvažovat o tom , která třída se rozdělí. To bude ovlivněno řadou okolností a 

rozhodnutí padne přibližně v květnu. 

 Na I.stupni budeme i nadále učit podle projektu Obecná škola, se slovním hodnocením 

v prvých dvou ročnících. Po čtyřech letech zkušeností se domníváme, že tento program 

vyhovuje dětem i učitelům, rád bych sem zařadil i rodiče. V posledních letech došlo ke 

značnému sblížení existujících projektů na I.stupni a v podstatě jsou učební plány a z nich 

vyplývající nároky na znalosti dětí vzájemně porovnatelné. Tento fakt zmenšuje případné 

problémy při přechodu na jinou školu.   Rozdíly se spíše projeví v používaných metodách a 

formách práce. Každý učitel zejména u nižších ročníků má právo či spíše povinnost 

postupovat tempem, které vyhovuje naprosté většině dětí ve třídě. Z těchto důvodů 

rozdělujeme prvňáky do tříd nikoliv podle abecedy, ale podle data narození.  

Na II.stupni od VI. do VIII.ročníku vyučujeme dle projektu Základní škola, deváté 

třídy mají pak posledním rokem vlastní učební plán. Tento projekt stanovuje minima 

vyučovacích hodin pro jednotlivé předměty, což pochopitelně dodržíme. Vedle povinných 

hodin pak vznikne poměrně značný prostor, postupně od VII.třídy, pro výuku volitelných 

předmětů. Tuto možnost máme v úmyslu od příštího školního roku právě od VII.tříd co 

nejvíce využívat a uvnitř jednotlivých ročníků pak nabídnout dětem možnost diferenciované 

přípravy. Chceme tímto způsobem odlišit přípravu dětí se zájmem o učební obory a o 

studium. V deváté třídě se může jednat až o šest vyučovacích hodin týdně.  

K této diferenciaci přistupujeme i z toho důvodu, že došlo k výraznému poklesu zájmu 

dětí z jiných škol o matematické třídy /v minulém roce pouze dva žáci/, proto s jejich 

otevřením do budoucna nepočítáme. Projevuje se zde konkurenční nabídka hlavně víceletých 

gymnázií.  Protože však chceme naše žáky co nejlépe připravit, volíme tento způsob 

diferenciace uvnitř ročníku. S konkrétní nabídkou budou rodiče včas seznámeni. 

V příloze máte další konkrétní informace o třídách, předmětech a vyučujících, také o 

místnostech, kde Vám učitelé budou k dispozici o informačních dnech. 

 

2/ Termíny pro školní rok 1997/98 

 

prázdniny – podzimní   -  27 a 29.X., mezitím je v úterý 28.X. státní svátek 

         vánoční     -   22..XII. – 2.I. 

         pololetní    -   2.II. 

         jarní           -   9.II. – 13.II. 

         velkonoční -   9.a 10.IV. 

         hlavní    -   I.VII. – 31.VIII. 



informační dny – vždy v úterý 15.45 – 17.00 – 4.XI.,2.XII.,6.I.,3.III.,7.IV.,5.V.a 2.VI. 

třídní schůzka KPZŠ – úterý 23.IX. v 16.30 

týden otevřených dveří  -  27.IV. – 30.IV. 

 

3/ Zájmová činnost  

 

Již třetím rokem v těsné spolupráci s KPZŠ organizujeme vlastní projekt zájmové 

činnosti. Pro Vaši informaci uvádím  celou současnou nabídku zájmových kroužků 

s uvedením konkrétních údajů, pokud jsou již známy. U některých kroužků  bude záležet na 

dohodě vedoucího s dětmi.  Tato nabídka není konečná, sháníme ještě vedoucí pro některé 

útvary. Pokud by náhodou i někdo z Vás měl zájem a chuť část svého volného času věnovat 

dětem, dejte nám vědět telefonicky nebo prostřednictvím dětí, rádi se s Vámi dohodneme.  

Zároveň ještě čekáme na zahájení výuky na VŠP, máme zájem pro práci s dětmi získat 

studenty. Pokud Vám v nabídce nějaký  kroužek chybí, vypište ho na přihlášku. V případě 

většího zájmu se pokusíme o jeho realizaci. 

 Po zkušenostech z minulého roku jsme nuceni provést určité změny v platbách. 

Možná, že se to zdá neuvěřitelné, ale jsou rodiny, které dodnes za své děti nezaplatily. 

Bohužel takových  případů je více. U každého kroužku je v přehledu uveden poplatek za celý 

rok. Pro usnadnění  kontroly dáváme přednost zaplacení této celé částky najednou, ta také 

bude vypsána na pokladní složence. Děti ji dostanou vyplněnou po odevzdání závazné 

přihlášky, která je v příloze zpravodaje. Připouštíme však možnost rozdělení částky na dvě 

pololetní splátky, někomu může jednorázová platba činit problémy. V tomto případě si 

složenku Investiční a poštovní banky musíte vyplnit sami a pečlivě přitom opsat veškeré 

údaje, které nám pak umožňují  kontrolu plateb. U pokladny obdržíte doklad o zaplacení, 

dejte ho dětem, které ho ukáží vedoucímu kroužku. V každém případě jen nutné za kroužek 

zaplatit nejdéle do konce října. Dítě, které nebude mít do tohoto termínu zaplaceno alespoň na 

pololetí, nebude moci dále v kroužku pracovat. 

Podmínkou pro zahájení práce v kroužku je přihláška minimálně 10 dětí. Pokud 

potřebujete jakoukoliv dodatečnou informaci, spojte se s paní učitelkou Raudovou, telefon 

34031 /ve škole je přítomna v úterý,středu a čtvrtek/. 

  

  Přehled kroužků pro školní rok 1997/98 

J 1  Angličtina        1.třídy  Čakányová 

J 2  Angličtina   2.třídy  Raudová úterý, čtvrtek 7.00 – 7.45 

J 3  Angličtina   3.třídy  Houžvičková pon.7.00- 7.45, stř.14.00-14.45 

J 4  Němčina    dle zájmu 

P 1 Chovatelský A  II.stupeň Novák  pondělí 14.00 – 15.30 

P 2  Akvaristický  bez omezení Bláha  úterý 15.30  - 17.00 

P 3  Přírodovědný  I.stupeň Čížek   středa 15.00 – 16.30 

P 4  Chovatelský B  II.stupeň     Novák  středa  14.00 – 15.30 

P 5  Přírodovědný  I.stupeň          Daňková středa 14.00 – 15.30 

P 6  Chovatelský C  II.stupeň Janeczek čtvrtek 15.30 - 17.00 

P 7  Botanický  bez omezení   Berný  čtvrtek 15.30 -17.00 

P 8  Chovatelský  D    II.stupeň  Janeczek pátek 14.00 - 15.30 

S 1  Pohybové hry  I.třídy  Smotlachová   pondělí 12.45 – 13.30 

S 2  Korfbal   IV,V.třídy Rohlenová úterý 14.30 - 16.00 

S 3  Pohybové hry  II.třídy Beranová středa 12.30 – 13.30 

S 4  Míčové hry  IV.třídy Beranová středa 13.30 – 14.30 

S 5  Sport.gymnastika VI. – IX.třídy Konášová středa 14.00 – 16.00 

O 1  Výtvarný              I.stupeň  Sýkorová středa 13.30 – 14.30 



0 2   Moderní šipky  II.stupeň Gubancová úterý 15.30 - 17.00 

C     Počítačové kroužky ve středu a pátek odpoledne, dle zájmu 

 

3/  Akce KPZŠ /Klub přátel základní školy/ 

 

Na poslední schůzce s vedením KPZŠ jsme se domluvili na opětném pořádání lyžařské 

školy formou jednodenních zájezdů s největší pravděpodobností zase do Zdobnice. 

Organizaci školy si vzala na starost  opět paní Hypiusová. Děti budou podle výkonosti 

zařazeni do družstev, které povedou zkušení vedoucí. Protože se jedná o akci spolupořádanou 

školou, vztahuje se na účastníky pojištění. Pro děti bude ve Zdobnici zajištěn oběd, který je 

zahrnut do ceny zájezdu. Vlek, který tradičně  patří k nejlevnějším, si děti hradí samostatně.   

Máme v úmyslu, pokud projevíte dostatečný zájem, uspořádat dvě série, označené A a 

B /po každé se jedná o tři po sobě následující soboty/. Kromě těchto sérií nabízíme 

jednodenní zájezdy na konci prvního pololetí, zde bude každý zájezd samostatně 

organizovaný. Cena jednoho zájezdu byla stanovena na 150,- Kč, série pak 450,- Kč. 

Pro zajištění autobusů potřebujeme znát Váš zájem o lyžařskou školu. Proto je vložena 

předběžná přihláška, kterou v případě zájmu vyplňte a po svých dětech pošlete do 15.října 

třídnímu učiteli. Na jejím základě obdržíte včas podrobné informace. S případnými dotazy  se 

obracejte přímo na paní Hypiusovou, telefon 611330. 

V listopadu počítáme opět s uspořádáním  burzy sportovních potřeb a oblečení, 

podrobnější pokyny včas obdržíte. 

 

4/ Příspěvky KPZŠ 

 

 Na začátku školního roku se na Vás jako obvykle obracíme s prosbou o zaplacení 

dobrovolného příspěvku  na konto KPZŠ. Tyto peníze jsou  dle stanov klubu využívány na 

zakoupení školních potřeb, konkrétně čtvrtek a papírů pro výtvarnou výchovu. Podle zákona 

má dítě nárok na zakoupení školních potřeb a pomůcek v hodnotě 200,- Kč pouze v I.ročníku, 

ostatní musí hradit rodiče. Pochopitelně pro bezproblémový průběh vyučování je výhodné, 

když děti dostanou stejné čtvrtky od vyučujícího a nemusí si je kupovat samostatně. Dále se 

z peněz podporuje zájmová činnost, minulý školní rok byly z prostředků KPZŠ zakoupeny 

magnetofony, které vedoucí používají při výuce. Zároveň je přispíváno na dopravu na 

lyžařský výcvikový zájezd VII.tříd a školy v přírodě. Z prostředků se kupují i odměny pro 

vycházející žáky, vloni byly zakoupeny a potištěny sady  triček  pro reprezentaci školy 

v různých soutěžích. Ve zcela výjimečných případech je z prostředků KPZŠ poskytován i 

příspěvek na účast dítěte ze sociálně slabší rodiny na dlouhodobé společné akci třídy /minulý 

školní rok to byly dva příspěvky/. Peníze jsou poskytovány i na zakoupení knih do školní 

knihovny. 

Z výše uvedeného vyplývá význam finančních prostředků na kontě KPZŠ. Pro 

informaci zvláště „novým“ rodičům uvádím dvě možnosti poskytnutí příspěvku. Tradiční 

způsob je předání částky 100,- Kč, navržené pro tento školní rok Radou KPZŠ, třídnímu 

učiteli. Lze tak učinit na třídní schůzce v úterý 23.IX. anebo poslat po dětechdo konce října.  

Druhou možností, kterou praktikujeme již pátý rok, je jednorázové uložení částky 1000,- Kč 

na konto KPZŠ. Tam zůstane uložena po celou dobu docházky Vašeho dítěte na školu. Po 

jejím skončení, v případě přestěhování či odchodu na jinou školu, ji obdržíte celou zpátky. Na 

kontě KPZŠ přibudou úroky, neboť peníze uložíme na termínovaný vklad. Tuto variantu 

mohou pochopitelně zvolit rodiče nejenom prvňáků 

Pro případ, že zvolíte druhou možnost, uvádím pokyny pro vyplnění složenky spolu 

s číslem konta, které je opět otevřeno u IPB v Hradci Králové. Číslo účtu je 146 798, jako 

variabilní symbol /VS/ zapište rodné číslo dítěte bez lomítka, konstantní symbol /KS/  je 



všude stejný – 1379 a na místě specifického symbolu /SS/ uveďte příjmení Vašeho dítěte a 

třídu. 

 

5.  Sponzorování, nadace 

 

 Pokud hovoříme o penězích, pak ještě jednu prosbu. Obracím se v tomto případě 

k rodičům podnikatelům,  případně členům vedení různých firem. Přes provedené škrty 

v rozpočtové sféře /pro informaci na učebnice a učební pomůcky byl náš původní rozpočet na 

kalendářní rok 1997 zkrácen skoro o 20%/, je škola soběstačná a vedení musí vyjít a také 

vyjde s přidělenými prostředky. Na druhé straně však víme o pomůckách, materiálech, 

případně akcích, které by práci s dětmi velmi prospěly. Na ně ovšem peníze chybí.  

Objevíte-li proto možnost tímto způsobem dětem finančně či materiálově pomoci, 

obraťte se buď na vedení školy či třídní učitele. Je možno samozřejmě po dohodě finance 

směřovat i do jednotlivých tříd, případně předmětů /rádi bychom zakoupili například velké 

gymnastické míče, které jsou výbornou rehabilitační a cvičební pomůckou apod./ V poslední 

době byly také od rodičů finančně podporovány výlety tříd apod. Finanční pomoc od rodičů 

přišla také na dokončované přírodovědné centrum. Velmi bychom přivítali i materiálovou 

pomoc ve formě i odřezků papíru, čtvrtek pro výtvarnou výchovu a pro školní družinu. Děkuji 

Vám předem za děti. 

 

6. Školní družina. 

 

 O pobyt dětí ve školní družině je neustále mezi rodiči velký zájem, celkem je 

přihlášeno 189 dětí z prvních až třetích tříd. Jsou rozděleny dle ročníků a většinou i podle tříd 

do šesti skupin. Jednu z nich mají na starosti paní učitelky z I.stupně.  

Školní družina je v provozu denně od 6.30 do 17.00, funguje také v době vedlejších 

prázdnin, vždy na základě projeveného zájmu rodičů. Na prázdniny však potřebují mít 

vychovatelky písemné přihlášky od Vás předem, aby dle počtu mohly připravit pro děti 

činnost. Je samozřejmě možné, aby v tyto dny přišlo do družiny i dítě předem nepřihlášené. 

V každém případě je však nutný příchod dítěte do školní družiny nejdéle do 8.00 ráno. Často 

se stává, že paní vychovatelky připraví pro děti akci mimo školu a po osmé hodině odejdou.  

 

7. Sběr papíru. 

 

 I v tomto školním roce budeme organizovat pro děti sběr papíru. Kromě vyučujících se 

aktivně na sběru podílí i žáci školy, organizovaní v přírodovědném hnutí BRONTOSAURUS. 

V současné době sháníme solidní firmu, která se sběrem papíru zabývá. Z tohoto důvodu 

oznámíme termíny sběru prostřednictvím dětí později.  

 

8.  Přírodovědné centrum 

 

 V těchto dnech je tento několikaletý, finančně velmi náročný  projekt, dokončován.  

Na jeho realizaci má maximální zásluhu pan učitel Novák. Ten s pomocí ostatních vedoucích, 

dětí a také pochopitelně sponzorů vybudoval v suterénu školy zařízení, které je na základní 

škole ojedinělé. Jeho slavnostní otevření je připravováno na 16.října. Centrum však již 

průběžně slouží jako prostor pro práci volitelných předmětů a hlavně zájmových kroužků. 

Rádi Vám ho při některém z dalších informačních dnů ukážeme.  

 

 

 



9. Počítačové kurzy 

 

 Probíhají pravidelně na škole buď v sobotu dopoledne anebo ve všední dny navečer, 

vedou je naši učitelé informatiky. Můžete se při nich pochopitelně seznámit se základní 

obsluhou počítače. Největší zájem v poslední době je však o výuku Windows 95 a jeho 

aplikací. Pro rodiče žáků naší školy poskytujeme rádi slevu. Pokud máte zájem o některý 

z kurzů, případně o další informace, obraťte se na mého zástupce pana Obra. 

 

10. Miniklub francouzského jazyka 

 

 Paní učitelka Váchová se na Vás obrací prostřednictvím zpravodaje s vlastním 

projektem „miniklubu fracouzštiny“. Tento jazyk se doposud na škole vyučuje jako 

nepovinný. 

V rámci projektu by děti začaly s francouzštinou již dříve, formou kroužku, počínaje 

pátou nebo dokonce třetí třídou. Na II.stupni by pak děti navázaly výukou francouzštiny buď 

ve volitelném nebo nepovinném předmětu.  Navíc by všechny děti učící se francouzsky měly 

jednou týdně možnost navštívit  miniklub, kde by probíhala volná konverzace bez ohledu na 

ročník školní docházky.  

Pro děti na II.stupni se nabízí dosti reálná možnost zúčastnit se výměnných zájezdů 

s dětmi z Francie. Na tyto zájezdy, pokud bude v projektu zapojeno dostatek dětí, přispívá 

nejen Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy , ale i francouzská strana. Náplní zájezdů 

je,  kromě rozšíření základních komunikativních dovedností,  bohatá sportovní a turistická 

činnost. 

Podrobnější informace Vám ochotně podá paní učitelka Váchová po schůzce rodičů 

v úterý 23.záři. Najdete ji v kabinetě tělesné výchovy /vedle zubní ordinace/. Případně se 

můžete domluvit i s příslušnými třídními učiteli pátých a třetích tříd. 

 

11. Školní knihovna 

   

Během prázdnin byla dokončena rekonstrukce školní knihovny, kde byla využita 

dotace Úřadu města k podstatnému vylepšení interiéru. Děti občas chodí společně do 

knihovny  se svými učiteli na hodiny literární výchovy 

 Mají však pochopitelně možnost si samostatně půjčovat knížky, řada jich to také 

využívá. paní vychovatelka Perunová je v knihovně o každé velké přestávce, navíc i v úterý 

odpoledne. 

 

12. Computer klub 

 Kromě organizované zájmové činnosti máme v úmyslu jedenkrát týdně otevřít dětem 

počítačovou učebnu k vlastnímu studiu, rozhodně ne ke hrám.  Nešlo by o řízenou činnost, ale 

o umožnění přístupu k počítačům, o možnost používat  výukové programy a CD-Romy. Na 

škole bychom v dohledné době měli mít kompletní nabídku, která je nabízena na trhu. 

 

V Hradci Králové, 1997-09-21 

        Vladimír SPRINGER 

        ředitel školy 

 

 

 

 

 


