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BEZRUČŮV 

Zpravodaj 



Vážení rodiče, 

 

považuji za potřebné Vás oslovit po ukončení prvního pololetí školního roku. Rád 

bych Vám sdělil některé důležité informace z provozu školy, seznámil s různými nabídkami, 

případně i záměry vedení školy. 

 

1/ Po několika letech, kdy úspěšně proběhly sobotní lyžařské výcvikové zájezdy 

pořádané KPZŠ, došlo vinou počasí k totálnímu výpadku. Velmi nás to mrzí, ale zima nepřála 

nikomu. Považujeme za nutné se s Vámi domluvit na způsobu vrácení Vašeho poplatku. Jako 

obvykle nabízíme všem několik variant na přiloženém lístečku. Můžete si nechat poslat 

peníze zpět na svůj vlastní účet, nabízíme Vám i možnost převodu peněz na konto Vašeho 

dítěte ve školní jídelně. Poslední variantou je osobní vybrání peněz při příštím informačním 

dnu v kanceláři školy, to znamená v úterý 3. III. od 15.30 do 17.00. Žádám Vás proto o 

urychlené vyplnění zvoleného způsobu vrácení na lístečku, který dostanete a jeho navrácení 

prostřednictvím třídních učitelů. 

 

2/ Na základě úspěšného průběhu podzimní burzy sportovní výstroje nabízí KPZŠ její 

jarní variantu. Bude organizována stejným způsobem od čtvrtka 2. dubna do soboty 4. dubna.  

Máme představu, že do burzy bude přijímáno běžné sportovní nářadí a náčiní, jízdní kola, 

kvalitní sportovní oblečení apod. Nedomníváme se  však, že by na burze měla být prodávána 

stará trička, tepláky a jiné obnošené věci. Na tuto akci ještě dostanete pozvánku.  

Při této příležitosti bychom chtěli vyhovět přání paní ředitelky školy při nemocnici, 

která se na nás obrátila s prosbou na obstarání hraček pro malé pacienty. Pokud máte doma 

ještě dobré hračky, se kterými si Vaše děti již nebudou hrát, máte možnost pomoci nemocným 

dětem a přinést je na burzu. 

 

3/ Na základě zkušeností z minulých let jsem se rozhodl zjednodušit způsob dohody  o 

uvolnění Vašich dětí na více dní z nejrůznějších důvodů. Připomínám, že uvolnění na jeden 

den je v kompetenci třídního učitele, na více dní pak ředitele školy. Budete-li mít vážný 

důvod pro uvolnění, předejte velmi stručnou písemnou žádost třídnímu učiteli. Uveďte zde 

jenom jméno dítěte, třídu, termín a stručně skutečný důvod. Pokud třídní učitel bude souhlasit 

a vy se s ním domluvíte na případných úkolech či činnostech, uvolnění odsouhlasím písemně 

bez Vaší osobní návštěvy. Rozhodnutí Vám sdělí třídní učitel prostřednictvím dítěte.  

 

4/  Méně příznivá je zpráva ze školní jídelny. Rada města na svém zasedání dne 17. II. 

rozhodla, že od 1. III. ruší příspěvek na školní stravování dětí základních škol, který doposud 

činil 2,- Kč na jeden oběd. Toto rozhodnutí bylo učiněno v souladu se zněním Vyhlášky 

MŠMT č.313/97. 

Kromě toho jsme po pečlivém zvážení v závislosti na růstu cen potravin byli  nuceni 

upravit výši finanční normy na jeden oběd o 0,50 Kč. Z tohoto důvodu od 1. III. budou o tuto 

částku zdraženy obědy a je nutné s tímto počítat při platbách na konto. Konkrétně děti 1. – 4. 

tříd zaplatí za jeden oběd 13,50 Kč a žáci 6. – 9. tříd potom  15,00 Kč 

 

5/ Na pedagogických poradách se často zabýváme možností diferenciovaného přístupu 

k dětem v jednotlivých předmětech. Tento moment nabývá na významu s faktem, že nadále 

nepočítáme s otvíráním matematických  tříd. 

První variantou je již dříve avizované rozšíření nabídky volitelných předmětů. Během 

několika příštích týdnů se obrátíme na rodiče žáků hlavně ze VII. tříd s kompletní nabídkou, 

která se bude postupně v dalších ročnících rozšiřovat. V VII. třídě budou mít žáci 2 hodiny, o 

rok později 4 vyučovací hodiny a v IX. třídě potom 6 hodin. Tyto předměty se nazývají sice 



volitelné, ale je nutné k tomu přidat slovo povinně. Žák si totiž výše uvedený počet 

vyučovacích hodin musí pro školní rok vybrat. Je v zájmu dětí, abychom nabídli nejen 

předměty rozšiřovacího charakteru náročné na učení, ale i obory zaměřené prakticky.  

Druhým způsobem netradiční diferenciace je občasné přeskupování dětí v rámci 

jednoho předmětu nikoliv podle tříd, ale na základě potřeby. V každé třídě je skupina dětí, 

která bezpečně ovládá základní učivo a může se tedy dozvědět něco navíc. Na druhé straně 

jsou děti, které spíše potřebují zopakovat a procvičit si probranou látku. Mezi ně budou patřit i 

žáci, kteří z důvodu nemoci mají určité mezery. Z toho vyplývá, že skupiny nebudou stále a 

vzniknou na jednotlivé vyučovací hodiny na základě dohody učitelů předmětu. Doufám, že 

z uvedeného jasně vyplývá, že každý žák absolvuje počet hodin předmětu stanovený učebním 

plánem. Prozatím jsme zkusili děti přeřadit při matematice a máme z toho dobrý dojem. 

V nejbližších týdnech chceme si tento způsob ověřit při výuce jazyků na I. stupni. 

 

 6/ Nyní se obracím na rodiče dětí VIII. tříd. V rámci výuky občanské výchovy se nyní 

probírají kapitoly zabývající se sexuální výchovou. Máme v úmyslu s dětmi při hodinách 

otevřeně hovořit a poučit je o antikoncepci, jednotlivých způsobech ochrany, promiskuitě, 

nebezpečí pohlavních chorob a řadě souvisejících problémů. Pokud někdo máte zásadní 

výhrady vůči uvedenému způsobu výuky této problematiky, obraťte se na pana učitele Stašu. 

  

7/ Pro II. pololetí byly domluveny následující termíny pro sběr papíru, jedná se vždy o 

pondělí od 15.00 do 17.00 hodin – 9. III., 6. IV., 4. V. a 1. VI. 

 

 8/ V tomto období začal pravidelný plavecký výcvik dětí II. a III. tříd. Náklady na 

výcvik jsou hrazeny z prostředků školského a městského úřadu, pouze pro rychlejší a 

pohodlnější zpáteční cestu použijí děti  v některých dnech objednaný autobus, tam si musí 

jízdné zaplatit. 

 

9/ Na duben připravujeme opět Týden otevřených dveří. Proti údaji, který je uveden 

v žákovské knížce dochází k posunu o jeden týden dopředu. Z toho vyplývá, že od pondělí 20. 

dubna do pátku 24. dubna Vás zveme na návštěvu kterékoliv vyučovací hodiny. Máte tak 

výjímečnou možnost zhlédnout Vašeho potomka přímo v akci. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 

10/ Ve stejný týden chystáme ve spolupráci s OŠMT MÚ v Hradci Králové a 

některými dalšími organizacemi tradiční výstavu jarní přírody. Během výstavy bude 

pernamentně otevřené přírodovědné centrum školy, které rozhodně stojí za návštěvu.  

Tato stálá expozice je ovšem otevřena průběžně každý čtvrtek, a to od 8.00 do 20.00 

večer.   

 

11/ Rád bych Vás informoval také o zájezdu do Národního divadla na balet 

S.Prokofjeva Romeo a Julie. Děti pod vedením paní učitelky Hanzlíkové odjíždějí v sobotu 7. 

III. ve 14.00 od školy, předpokládaný návrat je asi ve 21.00 

  

12/ Naše škola je spoluvyhlašovatelem soutěže Ukaž co umíš. Jedná se o soutěž, kde 

mají děti možnost se uplatnit v řadě různých disciplin zaměřených na porovnání postřehu, 

obratnosti, zručnosti, dovednosti a vědomostí. První kolo této soutěže, která bude v těchto 

dnech vyhlášena rádiem OK a Hradeckými novinami proběhne na naší škole v sobotu 

dopoledne 18. dubna. Účast v soutěži je vázána na získávání kuponů v některých prodejnách, 

úspěšní účastníci mají možnost získat velmi pěkné ceny. Děti budou o soutěži ve škole 

průběžně informovány.  

  



13/ Pro žáky školy máme novou zajímavou nabídku v oblasti výpočetní techniky a 

informatiky. Každé pondělí ráno, počínaje 9. III., otevřeme pro ně v rekonstruované horní 

počítačové učebně možnost pracovat s mutimediálními programy. Máme jich na škole  řadu, 

jsou mezi nimi kvalitní jazykové, naukové, encyklopedické a jiné programy. Domníváme se, 

že je škoda jich nevyužít. Žáci budou mít prozatím možnost každé pondělí ráno od 7.00 do 

začátku pravidelné výuky s nimi pracovat, bez poplatku. V případě, že bude o tuto nabídku 

zájem, zvážíme její rozšíření. 

 

14/ Ještě asi zajímavější nabídku máme pro rodiče a hlavně mládež. Máme v úmyslu 

zhruba od poloviny března otevřít pro veřejnost INTERNET KLUB. V ní pochopitelně 

v tomto případě za poplatek poskytneme všem zájemcům možnost využít vymožeností 

současného počítačového hitu  – Internetu. Veřejnost bude mít do INTERNET KLUBU 

přístup denně, zatím kromě neděle. Ve všedních dnech bude otevřeno od 16.00 do 20.00, v 

sobotu pak zřejmě od 8.00 do 18.00. Rádi INTERNET KLUBU přivítáme Vás rodiče i naše 

bývalé žáky. O zahájení činnosti budete aktuálně informováni. 

 

15/ V souvislosti s Internetem upozorňuji na trvalou nabídku školy, která se týká 

pořádání kurzů výpočetní techniky. Na nových moderních počítačích ochotně Vás seznámíme 

se všemi základními poznatky používání počítače, ale i s moderními aplikacemi systému 

Windows 95 jako je Word, Excel apod. Připravujeme i kurzy zaměřené na znalosti práce 

s Internetem. Přesnou nabídku našich kurzů dostanete se slíbenou informací o zahájení 

provozu INTERNET KLUBU. Druhou možností je telefonická informace u pana Obra, 

zástupce ředitele školy /34031/. 

 

16/ Poslední informací z oblasti výpočetní technika je záměr školy nabídnout od 

příštího školního roku dětem nadstandardní možnost seznámit se s nejmodernějšími 

počítačovými technologiemi prostřednictvím převzatého amerického výukového programu 

nazvaného Futurekids. Ten je určen pro děti od 4 do 15 let. Velmi stručně řečeno probíhá 

odpoledne vždy jednu hodinu týdně a děti se učí sice zábavnou, ale velmi promyšlenou a 

účinnou formou získat základní počítačové dovednosti. Základní podmínka projektu je 

moderní počítačová učebna, a tu naše škola splňuje. O této nabídce Vás ještě samozřejmě 

budu průběžně informovat.  

 

17/ Na konec školního roku máme v úmyslu ve spolupráci s KPZŠ uspořádat malou 

netradiční zahradní slavnost, na kterou Vás ještě srdečně pozveme. 

 

18 Na závěr několik informací od paní dr. Klimešové, která provozuje ve škole svou 

stomatologickou praxi. Ordinační doba je v pondělí od 7.00 do 15.00, od úterý do čtvrtka pak 

od 7.00 do 15.00 a v pátek od 7.00 do 14.00.  Ve všech těchto dnech je polední pauza od 

11.00 do 11.40.  V současné době  probíhají preventivní prohlídky žáků naší školy.  

V nejbližší době paní doktorka chystá novinku, a to odstraňování pigmentací a bělení 

zubů pomocí speciálního přístroje firmy KAVO. Jde o prověřenou techniku, která zuby 

nepoškodí a v cizině, kde se provádí již řadu let, je velmi žádaná. 

Telefonní spojení do ordinace je 36064. 

 

 

 

V Hradci Králové     Vladimír Springer 

1998-02-26      ředitel školy 

 



 

Vážení rodiče,  

Rada města na svém zasedání dne 17. II. 1998 rozhodla, že od 1. III. ruší příspěvek na 

školní stravování dětí základních škol, který činil 2,- Kč na jeden oběd. Toto rozhodnutí bylo 

učiněno ve smyslu Vyhlášky MŠMT č.313/97. Kromě toho jsme nuceni upravit výši finanční 

normy na potraviny o 0,50 Kč na jeden oběd. Z těchto důvodů bude stát od 2.III. jeden oběd 

pro žáky I. – IV. tříd 13,50 a pro V. – IX. tříd 15,00 Kč 

 

     Vladimír Springer 

     ředitel ZŠ Bezručova ul. 

 

 

 


