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BEZRUČŮV 

Zpravodaj 



Vážení rodiče, 

 se začátkem školního roku  jsme společně pro Vás připravili další číslo Bezručova 

zpravodaje. Chceme Vás v něm seznámit s organizací začínajícího školního roku, tradičních 

lyžařských zájezdů a některými dalšími důležitými informacemi. Informace o zájmové 

činnosti jste již obdrželi. V tomto Zpravodaji je hodně informací o organizaci vzdělávacího 

procesu na škole, doufám, že si z nich vyberete to, co Vás zajímá. 

 

1/ Stručné ohlédnutí za minulým školním rokem 

 Na tomto místě bych Vás velmi stručně seznámil s některými důležitými čísly 

vystihujícími situaci na škole v ukončeném  školním roce 1998/99. 

Na škole bylo zaměstnáno celkem 82 pracovníků, z toho 42 učitelů a 7 vychovatelek  

Situace po stránce personální byla stabilní, novými členy učitelského sboru se po 

odchodech do důchodu a na mateřskou dovolenou staly kolegyně Lamichová,  Hofmanová, 

Hurtová a Vychopeňová, na částečný úvazek potom kolega Balda. Ke změně došlo na místě 

zástupkyně ředitele pro I.stupeň, kde paní Polívkovou nahradila  kolegyně Muhlbergerová. 

 Na celé škole bylo aprobovaně odučeno 90,55 % vyučovacích hodin, ve funkci 

fakultních učitelů pracovalo celkem 23 kolegů. 

 V září 1998 jsme měli 708 dětí, do června se jejich počet snížil na 701. Průměrný 

počet dětí ve třídě byl 26,26. Jinou národnost mělo 8 dětí, 44 děti bydlely trvale mimo Hradec 

Králové.  Ve školní jídelně se stravovalo 568 žáků. 

 Na konci školního roku měly na II.stupni vyznamenání 134 děti, jeden žák nemohl být 

hodnocen pro nadměrnou absenci a jeden žák opakuje ročník. Druhým stupněm z chování 

bylo hodnoceno 5 dětí, třetí stupeň dostal 1 žák. 

 Zameškáno bylo celkově 64 637 vyučovacích hodin, což na jedno dítě v průměru  činí  

92,2 hodiny. 

Povinnou školní docházku ukončily 83 děti, na školy či učební obory s maturitou jich 

bylo přijato 63, což je velmi vysoké procento – 80,7.  

 Počet integrovaných dětí se v průběhu školního roku neustále zvyšoval, koncem 

II.pololetí jich bylo více nežli 80. Během školního roku došlo celkem ke 28 úrazům, většinou 

při tělesné výchově. 

 Z technických věcí bych se rád pochlubil tím, že o prázdninách byla ukončena 

rekonstrukce podlahy i vnitřního vybavení tělocvičny. Jsme s ní velice spokojeni. V zimě 

jsme provedli kompletní rekonstrukci chemie, řadí se mezi špičkové učebny. Zároveň jsme 

dokončili rekonstrukci šaten. Na školní družině jsme nechali nainstalovat pro zlepšení 

komunikace s rodiči a k bezpečnějšímu předávání dětí  okruh se snímací kamerou.  

 

2/ Organizace školy ve školním roce 1999/2000. 

Do školy 1.září 1999 nastoupili celkem 692 žáci, což je o 16 méně nežli v loňském 

školním roce. Z toho je 395 dětí na I.stupni a 297 na II.stupni. Na I.stupni jsou děti rozděleny 

do 15 tříd, na II.stupni je tříd celkově 12. V každém postupném ročníku jsou již druhým 

rokem tři třídy. Průměrný počet dětí na třídu ve škole je 25,63, na I.stupni 26,33 a u starších 

dětí pak 24,8.  

Do I.tříd nastoupilo 77 dětí, i když původní zájem o byl o dosti vyšší, k zápisu přišli 

104 zájemci, pro které 14 z rodičů požádalo dodatečně o odklad a 13 dětí nastoupilo na 

sousední školu. Nejvíce dětí máme ve čtvrtém ročníku, celkem 92, nejméně naopak v osmých 

třídách, jenom 65 žáků. 

V minulém školním roce jsme začali s postupným náběhem na učební program 

Základní škola, což Vám bylo tehdy v Bezručově  zpravodaji obšírně zdůvodněno. Z důvodu 

postupné návaznosti budou v tomto školním roce první, druhé a potom šesté až deváté třídy 



pracovat dle projektu Základní škola. Ve třetích až pátých ročnících pokračuje výuka dle 

Obecné školy. 

I nadále trvá, že každý učitel, zejména u nižších ročníků, má právo či spíše povinnost 

postupovat tempem, vyhovujícím většině dětí ve třídě. Z těchto důvodů rozdělujeme prvňáky 

do tříd nikoliv podle abecedy, ale s přihlédnutím k datu narození.  

Na II.stupni projekt stanovuje minima vyučovacích hodin pro jednotlivé předměty, což 

je v učebním plánu dodrženo. Vedle povinných hodin pak počínaje sedmým ročníkem 

existuje v učebních plánech významný prostor pro výuku volitelných předmětů. Tuto možnost 

i nadále  co nejvíce využíváme a výsledkem je u jednotlivých ročníků nabídka možností 

diferenciované přípravy. Tímto způsobem se obvykle odlišuje příprava dětí se zájmem o 

učební obory a o studium. V sedmé třídě se jedná o dvě vyučovací hodiny, v osmé třídě o tři a 

deváťáci mají v tomto školním roce pět vyučovacích hodin týdně volitelných předmětů. Pro 

Vaši představu je dále v textu uveden přehled těchto volitelných předmětů a navíc i předmětů 

nepovinných. 

Z důvodu  trvalého velkého zájmu o výuku informatiky jsme se opětovně rozhodli 

plně využít velmi dobrého vybavení školy v této oblasti a zařadit ji jako součást do povinné 

výuky praktických činností. V praxi to znamená, že každé dítě bude mít v šesté a sedmé třídě 

jednu vyučovací hodinu týdně povinnou výuku informatiky. Navíc v osmých ročnících jsme 

tomu věnovali jednu hodinu volitelného předmětu, protože prakticky všechny děti projevily i 

zde velký zájem o výpočetní techniku. Při těchto dohromady asi 100 vyučovacích hodinách 

po dobu  tří let  se děti naučí základním dovednostem  práce s počítačem a ostatní technikou 

na velmi dobré úrovni. 

Do učebního plánu jsme přidali v šesté a sedmé třídě jednu hodinu tělesné výchovy 

navíc, děti budou mít tři hodiny týdně.  

Ještě jednu změnu jsme zařadili. Netýká se všech dětí, ale jde o danou možnost pro 

chlapce věnovat se intenzivněji volejbalu. Nejedná se o žádné speciální třídy, ale o nabídku 

dalších hodin přípravy v rámci nepovinného předmětu /VI. a VII.ročníky/ a volitelného 

předmětu  v VIII.třídě. 

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

tam jsou uvedeny místnosti, kde Vám učitelé budou k dispozici o informačních dnech.  

 

3/ Přehled volitelných a  nepovinných předmětů 

Toto je kompletní nabídka nepovinných a volitelných předmětů, které jsou na škole 

vyučovány. Zároveň upozorňuji, že pokud žák přinese přihlášku na předmět podepsanou od 

Vás, je jeho účast na výuce povinná. Odhlásit z docházky na nepovinný předmět je možné 

v pololetí, u volitelného tato možnost neexistuje. 

Kromě těchto předmětů je pro žáky zdravotně oslabené /děti zařazené do III.zdravotní 

skupiny by měly chodit povinně/ určena Zdravotní tělesná výchova. Vyučuje ji paní učitelka 

Kornfeldová, dvakrát týdně vždy od 7.00 do 7.45. 

 

Nepovinné předměty  VH třídy   vyučující  

Sborový zpěv     2 6.-9.   Hanzlíková 

Zdravotní tělesná výchova       2 6.-9.   Kornfeldová 

Informatika     2 9.M   Staša 

Sportovní hry      2 6.- 9. dívky  Kornfeldová 

Sportovní gymnastika    2 6.- 9. chlapci  Váchová 

Volejbal 6.třídy     2 6.ABC chlapci Váchová 

Volejbal 7.třídy     2 7.ABC chlapci  Váchová 

Francouzský jazyk    2 6.tř. + 7.B  Váchová 



Volitelné předměty 

 

7.třídy 

Konverzace v anglickém jazyce 2 7 – I.sk.  Nachtigalová 

Konverzace v anglickém jazyce 2 7 – II.sk.  Hurtová 

Technické činnosti   2 7.ABC chlapci  Balda 

Přírodovědná praktika  2 7.ABC   Musilová 

Pohybová výchova   2 7.ABC   Kornfeldová 

 

8.třídy 

Informatika    1 8.A – I.sk  Staša 

Informatika    1 8.A – II.sk.  Kober 

Informatika    1 8.B – I.sk.  Staša 

Informatika    1 8.BC – spoj.  Kober 

Informatika    1 8.C – I.sk.  Staša 

Konverzace v anglickém jazyce 2 8.ABC   Grunerová 

Francouzský jazyk   2 8.ABC   Váchová 

Volejbal 8.třídy   2 8.ABC   Váchová 

Výtvarné činnosti   2 8.ABC   Proboštová 

 

9.třídy 

Informatika    2 9.AB   Staša 

Konverzace v anglickém jazyce 2 9.AB   Nachtigalová 

Přírodovědná praktika  2 9.AB   Novák 

Cvičení z českého jazyka  1 9.A   Kudyvejsová 

Cvičení z matematiky   1 9.A   Hofmanová 

Cvičení z českého jazyka  1 9.B   Šimůnková 

Cvičení z matematiky   1 9.B   Tomešová 

Technická grafika   1 9.AB   Staša 

Základy administrativy  1 9.A   Staša 

Základy administrativy  1 9.B   Staša 

Technické činnosti   1 9.AB   Springer 

Chemická praktika   1 9.AB   Chrpová 

 

4/ Termíny pro školní rok 1999/20000 
Zahájení : středa  1.IX., ukončení pátek 30.VI. 

Vydání vysvědčení : pondělí 31.I., pátek 30.VI. 

Prázdniny :   podzimní 27.a 29.X. 

            vánoční   23.XII. -  31.XII., nástup do školy pondělí 3.I. 

            pololetní 4.II. 

            jarní  21.II. – 25.II. 

            velikonoční 20.IV – 21.IV. 

            hlavní   3.VII. – 1.IX. 

Schůzky KPZŠ  21.IX., 7.III. v 16.30, jindy dle potřeby a dohody 

Informační dny        16.XI., 4.I., 18.IV., 6.VI.- vždy 16.00 – 17.30 

Sběr : 27.IX., 25.X., 22.XI, 20.XII., 17.I., 14.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 5.VI. 

vždy v pondělí 15.00-17.00 

Týden otevřených dveří  17.IV. – 21.IV. 

Nástup do školy  4.IX.2000 

 



5/ Školní družina. 

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

přihlášeny 174 děti z prvních až třetích tříd. Jsou rozděleny dle ročníků a většinou i podle tříd 

opět do sedmi skupin. 

Tak jako každý rok jsme obdrželi několik žádostí o zařazení „čtvrťáků“, bohužel 

z kapacitních, personálních a finančních možností tomu nelze vyhovět. Výjimečně těmto 

dětem umožníme docházku na ranní provoz. 

Školní družina je v provozu denně od 6.30 do 16.30, funguje také ve všechny dny 

vedlejších prázdnin, vždy však na základě projeveného zájmu rodičů. Na každé výše uvedené 

prázdniny musí 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 o prázdninách nutný příchod dítěte do školní 

družiny nejdéle do 8.00 ráno. Stává se totiž, že paní vychovatelky připraví pro děti akci mimo 

školu a po osmé hodině odejdou. Pokud se na některý den žádné z dětí nepřihlásí, je jedna 

z vychovatelek přesto přítomna a čeká do 8.30. 

 Ještě s jednou prosbou se na Vás paní vychovatelky obrací. Pokud máte náhodou 

doma zbytky vlny, bavlnky kůží a podobných materiálů a nepotřebujete je,  pošlete tyto 

materiály po svých dětech. Budou účelně použity při pracovní výchově. Rovněž tak je možné 

poslat starší, ale nerozbité hračky.  

 

6/ Zájmová činnost  

S náplní zájmové činnosti pro tento školní rok jste již byli seznámeni během září. 

Naprostá většina kroužků začala pracovat první říjnový týden, tak jak jsme předpokládali. 

Mám upřímnou radost, že o zájmovou činnost je mezi dětmi i rodiči stále stoupající zájem. 

Svědčí o tom počet kroužků, těch bude letos pracovat minimálně 29. Nejvíce je kroužků 

sportovních – 9, počítačových  - 8 a jazykových  - 6. 

Nezklamal nás i zájem o keramický kroužek, při kterém je využita nová moderně 

vybavená keramická dílna. Budou v ní pracovat celkem 4 kroužky. 

Na tomto místě  je možné ještě Vašim dětem /od V.třídy výše/ nabídnout několik míst  

v přírodovědném kroužku, který pobíhá ve velmi dobře vybaveném přírodovědném centru. 

Vaše děti v těchto dnech obdržely poštovní poukázky, které je nutné do konce října 

zaplatit v pobočce IPB, tak jak jste již zvyklí. Dětem dejte doklad o zaplacení, případně jeho 

kopii, který si zkontroluje vedoucí kroužku. 

 

7/ Školní jídelna 

 V průběhu prázdnin byl nainstalován nový rychlejší program, který eviduje počty a 

platby strávníků. Bohužel  vyšší rychlost neznamenala hlavně zpočátku větší kvalitu, takže 

došlo k několika zbytečným a nepříjemným chybám. V současné době je pravděpodobně již 

vše v pořádku, ale stejně bych se za určitá nedorozumění chtěl omluvit. 

 Koncem roku jsme provedli analýzu pohybu na účtu školní jídelny a došli jsme 

k jednoznačnému závěru, že náklady na současné vysoké poplatky za vklady a pohyby na 

účtu nemohou být pokryty stále klesajícími úroky. Obracím se proto opět na všechny rodiče, 

dávejte do banky takovou částku, aby vystačila alespoň na jeden měsíc.  

 

8/ Akce KPZŠ /Klub přátel základní školy/ 

Na zářijové schůzce s vedením KPZŠ jsme se domluvili již na šestém ročníku 

pořádání tradiční lyžařské školy pro děti opět formou jednodenních zájezdů s největší 

pravděpodobností zase do Zdobnice, případně do Herlíkovic u Vrchlabí. Místo výcviku závisí 

na konkrétních podmínkách jaké na horách budou v plánovaném termínu. Loňská sezóna byla 

v tomto ohledu úspěšná, a tak po roce se podařilo splnit plánovaný program. 



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

výkonnosti zařazeni do družstev, která povedou zkušení vedoucí. Protože se jedná o akci 

spolupořádanou školou, vztahuje se na účastníky pojištění. Pro děti bude v místě lyžování 

zajištěn oběd zahrnutý do ceny zájezdu. Vlek, který tradičně  patří k nejlevnějším, si děti 

hradí samostatně.   

Samostatnou přílohou tohoto zpravodaje je závazná přihláška na lyžařskou školu, 

která je opět organizována ve dvou sériích označených A /proběhne v lednu/ a B /uskuteční se  

v únoru a počátkem března. Zde máte také uveden termín pro odevzdání přihlášky, přesná 

data jednotlivých zájezdů a cenové relace. 

Po odevzdání přihlášky obdrží každé dítě včas předem vyplněnou složenku k zaplacení 

v pobočce Investiční a poštovní banky na Ulrichově náměstí. 

Druhou tradiční akcí, která bude ve škole pod patronací KPZŠ uspořádána od čtvrtka  

11. až do soboty 13.listopadu, je burza  zimního sportovního oblečení, výstroje a výzbroje. 

Podrobnosti jsou opět na vloženém letáčku uvnitř Zpravodaje. Upozorňuji na možnost darovat 

při této příležitosti již nepoužívané hračky dětem do nemocnice a nepotřebné ošacení dětem 

do Dětského domova v Nechanicích. 

Při této příležitosti bych rád poděkoval i za Vaši pružnou reakci při sbírce starého 

šatstva pořádané předminulý týden sdružením Diakonie. Odevzdané věci naplnily zcela 

nákladní automobil Avie. 

 

9/ 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 drobných školních potřeb, her a materiálů pro družinu. Dále se z peněz částečně 

dotuje i zájmová činnost, nákupem dražšího vybavení /např. magnetofony pro výuku jazyků 

apod./, na které nestačí vybírané poplatky. Zároveň je přispíváno na dopravu na lyžařský 

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

žáky, ceny pro průběžné školní soutěže, odměny pro akce ke Dni dětí atd. Peníze jsou 

poskytovány i na zakoupení knih do školní knihovny. 

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 

toho nebylo využito/. 

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

příspěvek ve výši 100,- Kč na školní rok pochopitelně není povinný, ale potřebný. Od tohoto 

školního roku jsme ustoupili definitivně od možnosti  1000,- Kč půjčky z Vaší strany na dobu 

celé školní docházky.  

Vedlo nás k tomu razantní snížení úrokových sazeb u peněžních ústavů, takže se tento 

způsob založený na úrocích přestal zcela vyplácet. Někteří z Vás nás požádali o předčasnou  

výplatu uložených peněz s tím, že dají přednost pravidelnému každoročnímu 100,- Kč 

příspěvku, což jsme pochopitelně obratem provedli. Tato možnost trvá samozřejmě i nadále. 

Zde je na místě poděkovat všem, kteří svou “půjčkou“  pomohli pořídit pro děti řadu 

potřebných pomůcek a materiálů.  

 

10/ Sešity a čtvrtky 

 V tomto školním roce jsme již po několikáté zajišťovali sešity a zcela poprvé čtvrtky 

hromadným způsobem. Vzniklo přitom několik problému, které jsme se snažili pružně 

vyřešit, ale i tak je na místě se některým z Vás omluvit. V současné době nám zbývá ještě 

dořešit reklamaci sešitů  513, u kterých nekvalitní papír zaviňuje prosakování na druhou 

stranu listu. Řešení je domluveno tak, že obdržíme zpět část financí, ze které nakoupíme 

kvalitnější sešity. Vše bude vyřešeno již ze zaplacených peněz. 



 Jsme upřímně rádi, že se Vás zapojilo tolik hlavně z důvodu centrálního obstarání 

čtvrtek. Možnost společného nákupu nevyužilo pouze 14 rodičů. V každém případě splníme 

náš slib a spotřebu čtvrtek v jednotlivých ročnících budeme průběžně sledovat. 

 

11/ Sponzorování 

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

k rodičům podnikatelům,  případně ke členům vedení různých firem. Škola je samozřejmě 

finančně  soběstačná a  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.  

Máte-li proto možnost dětem finančně či materiálově pomoci, obraťte se buď na 

vedení školy či třídní učitele. Je možno samozřejmě po dohodě finance účelově směřovat i do 

jednotlivých tříd, případně předmětů. Nabízí se také možnost finančně podporovat výlety tříd, 

zájezdy, exkurze, školy v přírodě apod. Přivítáme též i materiálovou pomoc jak pro výuku, 

tak i pro školní družinu. Děkuji Vám předem za děti, že budete o svých možnostech v tomto 

směru uvažovat. 

 Jsem velmi rád, že v uplynulém školním roce několik rodičů této možnosti využilo a 

dětem tímto způsoben pomohlo. 

 

12/  Přírodovědné centrum 

Již druhým rokem je v provozu toto ojedinělé zařízení na základních školách. 

V poslední době bylo provedeno ještě několik technických zdokonalení, bylo nainstalováno 

výkonné odsávací a filtrační zařízení. Došlo i k určité obměně „obyvatel“ jednotlivých terárií, 

akvárií a klecí. Přírodovědné centrum průběžně slouží jako prostor pro práci volitelných 

předmětů a hlavně zájmových kroužků. 

 Je ale také otevřeno také pro širokou veřejnost. Zájemci ho mohou navštívit každý 

čtvrtek od 10 hodin do  21 hodin večer. Mají pak možnost za mírný poplatek uvidět řadu 

cizokrajných živočichů,  večer se budí velmi zajímavá noční zvířátka. Vchod do centra je 

z Baarovy ulice. 

 I zde je na místě poděkovat sponzorům, kteří velmi účinně pomohli při financování 

stavby a potom i při vlastní  existenci přírodovědného centra. 

 

13/ 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. 

Přesné termíny sběru papíru máte uvedeny výše v termínovém přehledu pro školní rok. 

 V každém případě je na místě poděkovat všem rodičům, kteří své děti v této záslužné 

činnosti podporují. 

 

14/ Upozornění pro rodiče vycházejících dětí 

 Dohodli jsme se s paní doktorkou Jelínkovou, která na naší škole pracuje externě jako 

psycholožka, na následující nabídce pro rodiče žáků z devátých tříd.  Vaše děti mají možnost 

s paní doktorkou absolvovat testy na měření IQ. Předpokládáme, že by Vám to mohlo 

částečně pomoci při obtížném rozhodování o dalším osudu Vašich dětí. Paní doktorka 

testování již prováděla na několika jiných školách a byl o to značný zájem. Záleží však jenom 

na Vás jestli chcete, aby Vaše dítě testem prošlo.   

Část děti by testy dělala v pondělí dopoledne 26.října a druhá polovina potom 

v pondělí 8.listopadu. Výsledky budou zcela důvěrné, paní doktorka by je sdělila pouze Vám, 

rodičům. Bylo by to v průběhu příštího informačního dne, který se koná v úterý 18.listopadu 

od 16.00 do 17.30.  Paní doktorka Vám bude k dispozici ve sborovně.  



 V tomto týdnu ještě dostanete od třídních učitelů lísteček pro sdělení Vašeho 

stanoviska k testování, které budeme pochopitelně plně respektovat. 

 Zároveň Vás upozorňuji, že po skončení informací v úterý 18.listopadu od 17.30 ve 

školní jídelně proběhne schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní paní 

učitelkou Chrpovou. Při této příležitosti budete informováni o průběhu přijímacích řízení, 

vyplňování a podávání přihlášek ke studiu, termínech  a dalších náležitostech. 

 Pokud potřebujete průběžně informace ke studiu či o učebních oborech, můžete 

navštívit paní učitelku Chrpovou v době jejich konzultačních hodin každé pondělí od 10.00 do 

12.00 v kabinetě chemie. 

 

15/ Počítačové kurzy 

Již šestý rok probíhají organizujeme na škole buď v sobotu dopoledne anebo většinou 

ve všední dny navečer kurzy obsluhy počítače. Vedou je naši zkušení učitelé informatiky. 

Největší zájem v poslední době je o výuku Windows a jeho aplikací, hlavně Word a Excel. 

Pro rodiče žáků naší školy poskytneme rádi 10 % slevu.  

Pokud máte zájem o některý z kurzů, případně o další informace, obraťte se na mého 

zástupce pana Obra prostřednictvím dětí, případně telefonicky na číslo 36740. 

 

16/ Internet klub 

Nadále trvá další velmi zajímavá nabídku pro rodiče, ale i pro bývalé žáky, kteří asi 

k počítačové technice mají o trochu blíže. Každé odpoledne a prakticky celou sobotu máte 

možnost v dolní počítačové učebně pracovat s Internetem. V dnešní době již určitě není nutné 

Vás přesvědčovat o významu tohoto nejmodernějšího způsobu komunikace. O tom, co 

všechno Internet umí, je nejlépe se přesvědčit osobně. 

 Internet klub je denně otevřen od 16.00 do 20.00, v sobotu potom od 9.00 do 18.00.  

Cena za jednu hodinu práce byla stanovena na 40,- Kč, pro stálejší zájemce dáváme 

permanentní vstupenky se slevou. Vchod do Internet klubu je z Baarovy ulice. 

 

17/ Hřiště 

 Tento školní rok je opět pro děti i veřejnost otevřeno školní hřiště a to denně od 16.00 

do 20.00. K tomu ještě můžete přijít se svými dětmi, anebo je poslat, i v sobotu nebo v neděli. 

O hřiště stará správce, který půjčuje míče a další sportovní vybavení. Hřiště bude v provozu 

do konce října a pak zase od začátku dubna. 

   

18/ Mléčné svačinky 

 I nadále existuje možnost zajistit dětem mléčné svačinky ve školním bufetu. Děti 

dostávají denně mléčné výrobky a čerstvé pečivo. Tyto naše svačinky trochu předběhly dobu 

a hlavně současnou akci „Školní mléko“. V tomto případě v současné době přes 80 rodičů 

projevilo zájem o krabičku mléka dvakrát týdně za sníženou cenu. 

 

19/ Školní knihovna 

 Toto zařízení funguje úspěšně i nadále, děti občas chodí společně do knihovny  se 

svými učiteli na hodiny literární výchovy 

 Mají však pochopitelně hlavně 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. 

 

20/ Computer klub 

 Kromě organizované zájmové činnosti budeme i letos jedenkrát týdně umožňovat 

dětem využít počítačovou učebnu k vlastnímu studiu, rozhodně ne ke hrám.  Nejedná se o 



řízenou činnost, ale o umožnění přístupu k počítačům, o možnost používat  výukové 

programy a CD-Romy. Na škole v podstatě máme kompletní nabídku výukových programů 

na současném trhu. 

 

21/  Zájezd do Prahy 

 Pěvecký sbor a ostatní zájemci mají jako každý rok možnost se zúčastnit dne zájezdu 

do Národního divadla . Tentokrát pojedou 28.listopadu na balet P.I. Čajkovského Louskáček. 

 Zároveň členové pěveckého sboru připravují hlavně pro Vás, rodiče, nový program, se 

kterým veřejně vystoupí koncem kalendářního roku. 

 

22/  Klicperovo divadlo  

 I v letošním školním roce mají žáci II.stupně možnost přihlásit se a navštěvovat cyklus 

her Klicperova divadla v rámci předplatného. Jistě jste informováni o tom, že tento soubor 

patří v současné době mezi českou špičku. 

 Během divadelního představení bude vždy přítomen pedagogický dozor. Po skončení 

představení však odpovědnost za děti přebírají rodiče. Není v silách učitelek zajistit doprovod 

všech dětí večer domů. 

 

23/ Upozornění učitelů tělesné výchovy 

 S ohledem na stávající zkušenosti doporučujeme dětem nenosit v den, kdy mají na 

rozvrhu výuku tělesné výchovy žádné cennosti. Věci se nechávají v zamčených šatnách, často 

se však stane, že děti v šatně nějakou cennost zapomenou a odejdou. Za zapomenuté věci, 

které pak většinou zůstanou v šatně ležet, nelze odpovídat. Ve výjimečných případech lze o 

uložení cennosti požádat vyučujícího. 

 

24/ Různé nabídky 

 Občas uvnitř Zpravodaje, případně jinou cestou, Vám prostřednictvím dětí zasíláme 

některé nabídky. Věřte, že vše pečlivě zvažujeme a do Vašich rukou se dostane jen minimum 

těchto materiálů. Většinou jen takové, které by měli přinést určitý prospěch škole a dětem a 

tím pádem i dětem. 

V žádném případě se však nejedná o žádný nátlak a je jen na Vás, jak s kterou 

nabídkou naložíte. 

 

V Hradci Králové, 1999-10-15 

        Vladimír SPRINGER 

        ředitel školy 

 

 
 


