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BEZRUČŮV 

Zpravodaj 



Vážení rodiče, 

 

 dostává se Vám do rukou v tomto školním roce poslední číslo Bezručova zpravodaje. 

Jeho obsahem je několik důležitých informací, týkajících se provozu školy o prázdninách a o 

příštím školním roce. 

 

 1/ Na závěr školního roku jsme pečlivě připravovali Zahradní slavnost. Při této 

příležitosti jsme měli v úmyslu důstojně se rozloučit hlavně s vycházejícími žáky a jejich 

rodiči, pozvali jsme ale pro poprvé celý z II.stupně. Náš úmysl pokazilo nestálé a studené 

počasí, i když v plánovaný den to nebylo tak hrozné. Trochu nás pak mrzelo, že jsme akci den 

před jejím konáním odvolali, ale již to nešlo vrátit zpátky. Rozhodně se k myšlence Zahradní 

slavnosti příští školní rok vrátíme. 

 

 2/ V závěru školního roku jsem se na Vás obrátil s nabídkou na obstarání sešitů a 

čtvrtek pro Vaše děti na příští školní rok. To vše je v souladu se současnými předpisy, které 

zajišťují všem dětem bezplatně učebnice a prvňákům navíc učební pomůcky v hodnotě do 

200,- Kč. Upozorňuji, že ve výjimečných případech Vás třídní učitelé mohou /ale jen se 

svolením ředitele školy/ požádat o finanční přispění na doplňkové učebnice či pracovní sešity. 

Povoluji to opravdu mimořádně a navíc to není pro rodiče povinnost. 

Při současných cenových relacích je finančně dosti náročné zajištění čtvrtek pro 

výtvarnou výchovu. Z hlediska bezproblémové výuky výtvarné výchovy je více nežli vhodné 

zajistit čtvrtky centrálně a nespoléhat se na to, že je děti budou přinášet na jednotlivé hodiny 

samostatně. Nedopadlo by to dobře.  

 Vyučující výtvarné výchovy budou průběžně evidovat spotřebu čtvrtek a na konci 

školního roku Vás seznámíme s konkrétním stavem. Pokud čtvrtky ve třídě zbudou, 

objednáme jich pro další školní rok méně. 

  

 3/ Doposud jsme čtvrtky kupovali hlavně z prostředků KPZŠ. Využívali jsme k tomu 

poměrně vysokých úrokových sazeb, neboť peníze byly uloženy na termínovaném vkladu.  

Současné úroky jsou však velmi nízké a celý zvolený způsob ukládání „vypůjčené“ 

tisícikoruny je nevýhodný. Z tohoto důvodu od něho od příštího školního roku ustupujeme a 

zůstaneme u výběru dobrovolného příspěvku ve výši 100,- Kč na školní rok. Samozřejmě 

1000 korunové vklady ponecháme na účtu a se skončením školní docházky Vašeho dítěte 

Vám je vrátíme. I tak je na místě poděkovat všem rodičům, kteří tímto způsobem v minulých 

letech pomáhali vylepšovat finanční situaci školy. 

 

 4/ KPZŠ v posledních letech udělalo podle mínění vedení školy veliký kus práce. 

Uspořádalo řadu prodejních burz, lyžařských zájezdů, letních táborů, finančně podporovalo 

pořádání škol v přírodě, výcvikových lyžařských zájezdů, soutěží v rámci školy apod. 

 Všem členům vedení patří poděkování za vykonanou práci. Mluvím o tom proto, že 

děti většiny z členů vedení končí povinnou školní docházku v tomto nebo příštím školním 

roce. Rádi bychom udrželi vzájemnou velmi dobrou spolupráci. Touto formou vyzýváme 

alespoň několik z Vás, organizačně schopných a hlavně ochotných věnovat trochu volného 

času, se žádostí o zvážení možnosti pracovat ve vedení KPZŠ a navázat tak na dosavadní 

tradici. Oslovíme Vás ještě jednou prostřednictvím třídních učitelů začátkem příštího školního 

roku.  

 

5/ O prázdninách budou úřední hodiny každé pondělí a výjimkou 5.července, kdy je 

státní svátek. V době od  9.00 do 12.00 bude v kanceláři přítomen vždy někdo z členů vedení 

školy. Budete-li mít jakýkoliv problém, můžete se zastavit, případně zatelefonovat.  



V úředních dnech si také můžete vyzvednout vysvědčení, pokud Vaše dítě ho 

z jakéhokoliv důvodu neobdrželo. Tato možnost je ještě dopoledne ve čtvrtek a pátek 1. a 

2.července. 

 

6/ V tomto školním roce pokračovaly děti v práci v jednotlivých zájmových kroužcích. 

Z mého pohledu fungovaly bez vážnějších problémů. Příští školní rok počítáme s jejich 

provozem opět nejdéle od začátku října. Máme v úmyslu celou nabídku rozšířit. Určitě značný 

zájem předpokládáme u keramických kroužků, pro které v současné době připravujeme dílnu. 

 

 7/ V tomto školním roce jsme zahájili povinnou výuku informatiky, která je součástí 

praktických činností. Domnívám se, že průběh výuky potvrdil správnost tohoto postupu. 

V současné době kolegové zpracovávají ucelený systém výuky počítačových dovedností. Na 

podzim Vás s ním seznámíme prostřednictvím dalšího vydání Bezručova zpravodaje. 

 Jiným problémem je výuka programu Futurekids, který na naší  škole běžel v tomto 

školním  roce. Z naší strany splnil očekávání, děti se skutečně zábavnou a zajímavou formou 

učily základům počítačové gramotnosti. Zároveň jsme dodrželi i náročné požadavky na 

vybavení učebny. Z hlediska organizátorů však taková spokojenost nebyla, měli představu, že 

do systému se zařadí více dětí.  

 Z tohoto důvodu navrhli zrušení stávající smlouvy, na což jsme po zralé úvaze 

přistoupili. Je mi to líto, ale z výše uvedeného vyplývá, že se z hlediska pořadatelů nebyl 

zájem v programu pokračovat. Rodičům přihlášených dětí chceme náhradou nabídnout práci 

v některém ze zájmových kroužků v příštím školním roce. V připravované nabídce 

upozorníme na možnost navázání na program Futurekids.  

  

8/ V uplynulém školním roce bylo poprvé v odpoledních hodinách a o víkendech 

otevřeno pro Vaše děti školní hřiště. Jsem upřímně rád, že s podporou Úřadu města se 

takováto akce mohla rozjet. Hřiště bude otevřeno i počátkem a koncem hlavních prázdnin – 

konkrétně do úterý 6.července. 

 

 9/ V posledních dnech školního roku se na naši školu obrátil volejbalový oddíl TJ 

Slavia Hradec Králové s nabídkou na spolupráci týkající se sportovních tříd chlapců. Pokud 

by došlo k realizaci, nemáme v úmyslu otevírat speciální třídy složené pouze z volejbalistů. 

Chceme však dát možnost talentovaným klukům kromě tří hodin povinné tělesné výchovy 

věnovat se sportovní přípravě ještě dvě hodiny týdně v rámci volitelného nebo nepovinného 

předmětu. Tyto hodiny by nebyly poskytnuty na úkor některého z předmětů, učební plán daný 

programem Základní škola by byl ve všech dodržen. 

 

 10/ Nabídku volitelných předmětů jsme uzavřeli. Děkuji za pochopení rodičů VII.tříd, 

kde jsme nabídku opakovali. Nyní čekáme na potvrzení výše učitelských úvazků pro příští 

školní rok. Z tohoto důvodu posouváme nabídku nepovinných předmětů až na den nástupu do 

školy.  Kromě tradičních – sborového zpěvu, sportovních her, francouzštiny chceme i vyhovět 

předem zjištěnému zájmu o výuku ruštiny. 

 

11/ Organizace školního roku 1999/2000 

1.září 1999  středa    nástup do školy 

27. + 29.října  středa, pátek  podzimní prázdniny 28.října – státní svátek 

23. – 31.prosince čtvrtek – pátek vánoční prázdniny 

3.ledna 2000  pondělí  začátek výuky 

31.ledna  pondělí  vysvědčení I.pololetí 

4.února  pátek   pololetní prázdniny 



21.února – 25.února pondělí – pátek  jarní prázdniny 

20. + 21.dubna  čtvrtek, pátek  velikonoční prázdniny  

30.června  pátek   vysvědčení II.pololetí 

3.července – 1.září pondělí, pátek  hlavní prázdniny 

4.září 2000  pondělí   zahájení výuky 

 

 11/ MUDr. Klimešová, zubní lékařka, ordinuje o prázdninách v následující všední dny 

v obdobích: 

1– 13. července, 2. – 6.srpna /tento týden bude vstup do ordinace zadním vchodem od 

tělocvičny/, od 23.srpna bude normální provoz. 

   

 Vážení rodiče, děkuji Vám všem za spolupráci a pochopení v uplynulém školním roce. 

Jsem velmi rád, že je dlouhodobě na dobré úrovni. Prázdniny jsou od toho, abychom si 

všichni odpočinuli a nasbírali síly pro další školní rok. Proto Vám i Vašim dětem přeji 

opravdu hezké prožití celých prázdnin. 

 

       Vladimír Springer 

       ředitel školy 

 


