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BEZRUČŮV 

Zpravodaj 



Vážení rodiče, 

  

i v tomto školním roce chci pokračovat v tradici a informovat Vás o dění ve škole 

prostřednictvím Bezručova zpravodaje. Jsou v něm obsaženy jak důležité informace, tak i 

některé další nabídky a náměty, ze kterých si můžete vybrat.  

  

1/ Organizace školního roku  

pro Vaši informaci uvádím přehled důležitých termínů ve školním roce 2000/2001 
 

Zahájení :     pondělí  4.IX. 

Ukončení :    pátek 29.VI. 

Vydání vysvědčení :   středa 31.I., pátek 29.VI. 

Prázdniny :      podzimní 26.a 27.X. 

              vánoční 23.XII. -  2.I., nástup do školy ve středu 3.I. 

              pololetní 1.II. 

              jarní  26.II. – 2.III. 

             velikonoční 12.IV – 13.IV. 

             hlavní   30.VI. – 2.IX., nástup do školy v pondělí 3.IX. 

Státní svátky :   28.IX., 17.XI., 1.V., 8.V. 

Ředitelský den :  29.IX., 22.XII. a 2.II. 

Pedagogické rady :   31.VIII., 1.IX., 14.XI., 23.I., 10.IV., 25.VI.       

Schůzka KPZŠ :  12.IX., 6.III. v 16.00, jindy dle potřeby 

Informační dny :       21.XI., 9.I., 17.IV., 5.VI.- vždy 16.00 – 17.30 

Sběr :  25.IX.,  23.X., 20.XI., 18.XII., 22.I.,19.II.,19.III.,23.IV., 21.V.,18.VI. 

vždy v pondělí 15.00-17.00 

Týden otevřených dveří  2.IV. – 6.IV. 

 

2/ Pedagogický sbor 

Změny v pedagogickém sboru uvádím ve stručnosti, mnohé jste jistě zaregistrovali. 

Svoji činnost ve škole skončili v souvislosti s odchodem do důchodu kolegyně Marta 

Firýtová,  Eliška Rousová, Jana Musilová, Iva Raudová a z podstatné části své působení 

omezila i Hana Nachtigalová. Na mateřskou dovolenou odešla paní učitelka Marie Hurtová a 

již v průbějhu školního roku paní Eva Cechová. Paní učitelka Renata Vychopeňová se 

rozhodla přejít na jinou školu, paní učitelka Iva Beranová pak odjela se svým manželem na 

několik let do zahraničí. Po začátku školního roku se k definitivnímu odchodu ze školy 

rozhodla kolegyně Radka Houžvičková. 

 Na druhé straně se novými členkami sboru staly na I.stupni paní učitelky Olga 

Marková, Simona Hvězdová, Jana Řečínská a částečně Petra Hrubešová. Na II.stupni přišly 

kolegyně Eva Vysloužilová, Sylva Sirůčková a s nimi kolega Tomáš Mikyska. 

 Personálně jsme se posílili i ve výuce anglického jazyka, kde nastoupily mladé 

adeptky Gabriela Čakányová, Petra Hrubešová a od listopadu Jana Baštecká. 

 Určité personální změny proběhly a probíhají  průběžně i ve školní družině. 

 Pro přesnou informaci a orientaci rodičů žáků II.stupně bude do Zpravodaje vložen 

lístek se jmény vyučujících jednotlivých předmětů ve všech třídách. Zároveň v tomto 

přehledu bude uvedeno číslo místnosti, kde paní učitelku či pana učitele najdete. Tuto 

informaci zároveň naleznete přímo ve vchodu do školy, na osvětleném panelu. 

 

3/ Organizace školy a výuky   

 Pro Vaši informaci v tomto školním roce bude do naší školy chodit 691 dítě celkem do 

27 tříd. V každém ročníku jsou tři třídy, průměrný počet na I.stupni je 26 žáků ve třídě, na 

druhém stupni 25,2. 



 V prvých třech ročnících  se děti budou učit podle programu Základní škola, totéž se 

týká i všech žáků II.stupně. Zbývající ročníky dokončují výuku dle Obecné školy. Mezi 

oběma programy však není v náplni žádný podstatný rozdíl, došlo k plnému zajištění jejich  

návaznosti. Svým způsobem je možné říci, že i nadále využíváme a budeme využívat řadu 

podnětů, metod a forem práce z končícího projektu. 

 Počínaje tímto školním rokem vlastně byl ukončen postupný přechod ze čtyřletého 

I.stupně na pětiletý. To nám umožňuje pracovat koncepčně podle stabilního učebního plánu, 

který je níže pro Vaši lepší informovanost uveden i s počty vyučovacích hodin týdně u 

jednotlivých předmětů. 

 Učební plán jsme z ekonomických důvodů museli proti loňskému roku částečně 

upravit. Největší změnou je posílení významu volitelných předmětů v sedmých až devátých 

třídách, které dle mého názoru mají sloužit opravdu k diferenciaci. Naše nabídka se snaží 

tento trend dodržet. Chceme tím zároveň kompenzovat vynucené ukončení  výuky dělených 

hodin v těchto ročnících u základních předmětů. 

 Volitelné předměty  jsou koncipovány tak, že děti jsou v ročníku rozděleny do skupin 

bez ohledu na třídní kolektiv dle svých zájmů. Jednotlivé předměty si vyberou z poměrně 

široké nabídky. Výhodou je, že v těchto skupinách bývá zpravidla méně dětí než je běžné. 

V podstatě dochází k tomu, že vedle tradičních volitelných předmětů /konverzace, 

technická praktika, sportovní hry/ jsme nabídli dětem výuku matematiky a českého jazyka ve 

dvou úrovních. V předmětech tak zvaně rozšiřujících si děti osvojují učivo nad běžný 

standard. Ve skupinách upevňujících pak děti dostávají možnost důkladného procvičení 

základního učiva probíraného v běžných hodinách. O toto rozdělení byl projeven rodiči 

značný zájem. Doufám, že tomu bude odpovídat i konečný výsledek. 

Pro informaci rodičů nižších ročníků je letošní struktura volitelných předmětů uvedena 

v dalším části za učebním plánem. Dotace jsou jednohodinové, některé předměty – praktika, 

zájmová výtvarná výchova apod. jsou vyučovány ve frekvenci dvou vyučovacích hodin za 14 

dní. Kromě volitelných předmětů máme i poměrně obsáhlou nabídku nepovinných předmětů, 

kterou si též můžete přečíst. 

 

4/Učební plán školy : 

 

I.stupeň      II.stupeň     

 I. II. III. IV. V.   VI. VII. VIII. IX. 

Český jazyk 9 10 10 8 8 Český jazyk 4 4 4 4 

Matematika 4 5 5 5 5 Cizí jazyk 3 3 3 3 

Prvouka 2 2 3 0 0 Občanská výchova 1 1 1 1 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 Rodinná výchova 1 1 1 1 

Přírodověda 0 0 0 2 2 Tělesná výchova 2 2 2 2 

Cizí jazyk 0 0 0 3 3 Matematika 4 4 4 4 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 Fyzika 1 2 2 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 Chemie 0 0 2 2 

Praktické činnosti 1 1 1 0 0 Přírodopis 2 2 2 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 Zeměpis 2 2 1 1 

 20 22 23 25 25 Dějepis 2 1 2 2 

      Hudební výchova 1 1 1 1 

      Výtvarná výchova 2 2 1 1 

      Praktické činnosti 2 1 1 2 

      Volitelné předměty 0 2 3 4 

       27 28 30 30 



 

5. Fakultativní  předměty 

Volitelné Nepovinné 

VII.ročník Německý jazyk  

Cvičení z matematiky rozšiřující Francouzský jazyk  

Cvičení z matematiky upevňující Sborový zpěv  

Cvičení z českého jazyka rozšiřující Zdravotní tělesná výchova 

Cvičení z českého jazyka upevňující Konverzace v anglickém jazyce 

Sportovní hry hoši Přírodovědná praktika 

Pohybová výchova dívky Volejbal   

Technická praktika hoši Sportovní gymnastika hoši 

VIII.ročník Sportovní gymnastika dívky 

Cvičení z matematiky rozšiřující Počítačová grafika  

Cvičení z matematiky upevňující Počítačové projekty 

Cvičení z českého jazyka rozšiřující Počítačový klub  

Cvičení z českého jazyka upevňující    

Chemická praktika    

Zájmová výtvarná výchova    

Pohybová výchova dívky    

Sportovní hry hoši    

Konverzace v anglickém jazyce    

Technická praktika hoši    

IX.ročník    

Cvičení z matematiky rozšiřující    

Cvičení z českého jazyka rozšiřující    

Technická grafika    

Sportovní příprava     

Základy administrativy    

Chemická praktika    

Sportovní hry hoši    

Sportovní hry dívky    

Konverzace v anglickém jazyce    

    

Ještě mám pro Vás dvě upozornění týkající se výuky anglického jazyka. V některých 

ročnících a hodinách  angličtiny od října přeskupujeme děti. Toto přerozdělení není pevné, 

učitelky se snaží vytvořit skupiny dětí jednak dle úrovně znalostí, v některých skupinkách pak 

spíše opakují a upevňují učivo, jinde ho spíše formou konverzace rozšiřují. Přeskupováním je 

možno řešit i případné problémy vzniklé dlouhodobější nemocí apod. Tento způsob práce je 

velmi náročný z hlediska komunikace mezi jednotlivými vyučujícími, ale myslím si, že by to 

měl být úspěšný experiment.  

Zároveň si trochu připravujeme půdu pro příchod nového zaměstnance školy, který 

přijde v únoru. Jedná se kanadského studenta posledního ročníku Pedagogické fakulty, který u 

nás vykoná pedagogickou  praxi v pravděpodobném rozsahu 18 měsíců. Zprvu by pracoval 

jako asistent učitelek, později  povede hodiny právě s konverzačním zaměřením. 

 

6/ Informační dny  
budou v průběhu školního roku celkem čtyři. Mimo ně proběhnou v září a březnu 

třídní schůzky dle plánu. Informační dny korespondují vždy s termínem pedagogické rady a 

tím spojeným průběžným hodnocením prospěchu. Pro Vaši lepší informaci bude mít Vaše dítě 

toto orientační hodnocení z jednotlivých předmětů ke čtvrtletní pedagogické radě v žákovské 

knížce na straně 3. 



 Jsem si vědom, že v některých případech pro podaní přesné a výstižné  informace není 

při informačních dnech dostatek času. S každým učitelem lze proto si individuelně domluvit 

schůzku ve vzájemně výhodnou dobu a diskusi věnovat potřebný čas. 

 Domnívám se, že je možné o každém problému si promluvit a hledat jeho řešení. 

Pokud by, předpokládám zcela výjimečně, jste se nemohli s vyučujícím domluvit, je 

pochopitelně možné oslovit vedení školy.  

 Na tomto místě bych Vám rád chtěl sdělil, že si velmi vážím toho, že jednak problémů 

není mnoho a za druhé, že se vždy vyřešily na půdě školy. Koresponduje to s mým 

přesvědčením o funkci školy jako službě rodičovské veřejnosti, ovšem pochopitelně 

s určitými mantinely. 

  

7/ Žákovské knížky. 

V souvislosti se žákovskými knížkami bych rád uvedl následující prosbu. V žákovské 

knížce se jedná o nejrychlejší formu komunikace mezi rodiči a učitelem, je proto dobré jim 

z obou stran věnovat potřebnou pozornost. Jsem si vědom, že rozdělením zápisů po 

předmětech je pro rodiče časově náročnější projít výsledky dítěte za sledované období, je to 

však na druhou stranu o hodně přehlednější. Kromě klasifikace a případném sdělení o 

problémech s chováním, slouží žákovská knížka i k omlouvání absence.  

Neměla by se dle mého názoru stát prostředkem vzájemné písemné komunikace mezi  

učitelem a rodičem. Proto jsem Vás chtěl na tomto místě požádat, aby jakékoliv osobní 

důležité sdělení z Vaší strany /míním tím například žádost o konzultaci či schůzku, osobní 

sdělení, reakci na nějaký problém ve škole/ jste posílali učitelům do školy prostřednictvím 

dopisu či písemného vzkazu  po Vašem dítěti. 

Můžete samozřejmě použít i telefonního spojení, pro jistotu uvádím i zde nová 

telefonní čísla /děti je mají přelepeny i v žákovské knížce/ : 

kancelář školy  552 3031, 552 3032 

ředitel školy, fax 553 7736 

zástupci ředitele 553 8119 

školní jídelna  553 9773 

 

8/  Školní družina 

 Na tomto úseku jsme se  začátkem školního roku dostali do značných kapacitních 

problémů. Do objektu určeného pro tuto službu se vejde celkem 6 oddělení, více v žádném 

případě. Kapacita jednotlivých oddělení nesmí přesáhnout 25 dětí, to je dáno hlavně 

bezpečnostními hledisky a dalšími předpisy. Jedná se o 25 přihlášených dětí, nikoliv 

přítomných. V tomto školním roce se přihlásilo do školní družiny celkem 179 dětí, což je 

přepočtem  7 oddělení. 

 Mezi přihlášenými dětmi jich bylo poměrně dost takových, které měly stanoven 

převážně odchod po obědě. Chtěli jsme proto vytvořit jednu stálou skupinu dětí, které by paní 

vychovatelka po výuce převzala, chvíli je zabavila a pak odvedla na oběd. Po jeho ukončení 

by děti ve 13.00 odešly domů nebo na autobus. Dokonce jsme uvažovali o tom,  že bychom je 

směrem na Březhrad odvedli společně na zastávku. Dodnes si myslím, že toto řešení bylo  

správné. 

 Bohužel náš záměr nebyl dobře pochopen, či dostatečně vysvětlen a rodiče začali 

měnit termíny odchodu dítěte z družiny. Proto jsme museli zavést klasické sedmé oddělení, 

které se bohužel do objektu družiny skutečně  nevejde. Je umístěno ve třídě na I.stupni, ale 

děti mají dnes možnost spíše využívat hudebnu. To je místnost lépe odpovídající potřebám  a 

představám o funkci družiny.  V každém případě zůstává prioritou požadavek, aby děti byly 

co nejvíce venku. S několika rodiči jsme o tomto problému hovořili, nové oddělení jsme 



přednostně vybavili pomůckami a hračkami, došlo i k dalším změnám. Doufám, že se situace 

stabilizovala. 

Školní družina je v provozu i o prázdninách a případných ředitelských dnech. Pokud 

máte zájem své dítě v tomto období do školní družiny poslat, oznamte to v dostatečném 

předstihu své vychovatelce, nejlépe písemně. V těchto dnech je pak nutné do školní družiny 

přijít nejdéle v 8.00, vychovatelky často totiž plánují činnost mimo školu a s dětmi odchází. 

Přihlášky potřebujeme pro přehled, je samozřejmě možné dítě poslat v tyto dny do družiny i 

bez předchozí přihlášky. Opět však do 8.00, vychovatelka ve škole v každém případě je 

přítomna, i kdyby nebyl nikdo přihlášen. 

Na tomto místě bych rád poděkoval i rodičům za dobrovolný příspěvek předaný 

vychovatelkám na nákup nejrůznějších materiálů a drobností potřebných pro provoz školní 

družiny.  Vybrané peníze vychovatelky  evidují  zároveň s doklady za provedené nákupy. Je 

možno kdykoliv se přesvědčit o jejich využití. Zároveň Vás paní vychovatelky prosí, pokud 

máte třeba zbytky vlny, bavlnek, korálků, papírů a podobných věcí, které nepotřebujete, 

nabídněte je pro potřeby Vašich dětí v družině. 

 Poslední připomínka se týká vyzvedávání dětí z družiny. Většina rodičů dodržuje 

domluvený postup a ke komunikaci s vychovatelkou využívá videotelefon. Někteří si však 

stále nemohou na tento postup zvyknout. Domníváme se, že respektováním dohodnutého 

postupu jen přispějete ke zvýšení samostatnosti Vašich dětí. 

 

9/ Školní jídelna 

 Od října tohoto roku jsme byli nuceni sáhnout k nepopulárnímu kroku, který jsem 

Vám avizoval v rozhlase na první rodičovské schůzce, a zdražit obědy.  Dětí I. až IV.ročníků 

platí nyní za oběd 14,50 Kč, starší 16,20 Kč. Ceny jsou nyní srovnatelné s ostatními 

jídelnami, někde jsou o něco vyšší. Pro Vaši informaci - cena oběda pro dospělé strávníky, 

kteří mohou též do školní jídelny docházet, je stanovena na 33,00 Kč. Pevně věřím, že tyto 

ceny zůstanou co nejdéle stabilní. 

 Ještě jednu prosbu mám k Vám v této oblasti, je nutné na to znovu upozornit. Je 

v zájmu každého strávníka opravdu pozorně sledovat stav osobního konta. Může to přímo 

denně zjistit Vaše dítě na obrazovce, u menších to ovšem jistě není jednoduché. Druhou 

možností je zatelefonovat do školní jídelny. Třetí variantou je písemná informace, pokud na 

kontě je méně než 50,- Kč, dají kuchařky strávníkům lísteček s tímto upozorněním. Pak je 

opravdu nutné okamžitě zareagovat a peníze dát do banky.  

Dáte-li je tam v pondělí, na našem účtu se objeví v úterý a to my zjistíme v lepším 

případě kolem osmé hodiny ráno. Ve školní jídelně se začíná pracovat již ráno před šestou 

hodinou, aby se vše včas stihlo. Z toho vyplývá, že na převod peněz můžeme zareagovat 

pouze tak, že oběd v pondělí zaplacený strávník dostane  ve středu.  

 Samozřejmě nejjednodušší je dát do svého bankovního ústavu trvalý příkaz k platbě. 

Z výše uvedeného  vyplývá, že za průměrný měsíc při počtu 21 pracovních dnů, „projí“ 

mladší dítě  zhruba 305,- Kč a starší asi 340,- Kč. 

 Ještě s jednou prosbou bych se na Vás obrátil. Vydávání obědů je náročná práce, 

hlavně ve špičkách,  a je v zájmu jak kuchařek, tak strávníků, aby proběhlo co nejrychleji. 

Pokud vznikne nějaký problém či nedorozumění, mělo by se vše řešit v klidu a hned 

v kanceláři školní jídelny.  

Potěšující zprávou je, že se po letech konečně rýsuje přístavba výdejny obědů na 

vedlejší ZŠ Jiráskovo nám. Po její realizaci by došlo k uvolnění kapacity a rozhodně by se 

zlepšila úroveň a kultura stravování. 

 

 

 



10/ Zájmová činnost 

 V této oblasti, kterou považuji za úspěšnou, se nám podařilo dosavadní nabídku proti 

loňsku dosti výrazně rozšířit. Jsem velice rád, že řada kolegů ve svém volném čase ochotně 

s dětmi pracuje v řadě různorodých činností. Poděkování patří i budoucím učitelům, 

posluchačům fakulty. V neposlední řadě i ojedinělým, o to však cennějším, vedoucím z řad 

rodičů. 

 V současné době pracuje na škole celkem 36 kroužků. Zodpovědnost za jejich 

organizaci převzala letos paní Čakányová, kterou zastihnete v kanceláři školy osobně anebo 

telefonicky buď na čísle 552 3031 nebo 552 3032. Pokud máte jakýkoliv problém či 

připomínku, řešte to s ní. Starost o kroužky převzala po paní Raudové, které bych na tomto 

místě rád poděkoval. 

 Celkovou informaci o kroužcích jste dostali s jejich nabídkou, veliký zájem je o 

kroužky keramické. K původní nabídce přibyly v poslední době ještě kroužky zaměřené na 

francouzštinu a softbal.  

Upozorňuji také na končící termín plateb poplatků za zájmovou činnost. Měly by být 

uhrazeny nejdéle do 15.listopadu. 

 

11/ KPZŠ 

 Protože děti naprosté většiny členů Rady tohoto orgánu již odešly ze školy, vyvstala 

nutnost celou organizaci zrekonstruovat. Snažil jsem se sehnat od kolegů tipy na rodiče, kteří 

by byli ochotni několikrát za rok se sejít, Klub přátel základní školy vést a spolupracovat 

s vedením školy. Jsem velice rád, že úvodní schůzka úspěšně proběhla. Pokud by ještě někoho 

z rodičů napadlo, že by mohl a hlavně chtěl se v této oblasti zapojit, nechť mi laskavě 

zatelefonuje. 

 První akcí, kterou KPZŠ uspořádá, bude tradiční burza zimního sportovního vybavení 

a oblečení. Informační letáček Vám jistě děti předali, pro jistotu přece jen zopakuji stanovené 

termíny: 

Příjem věcí :        čtvrtek 23.XI. 16.00 – 19.00 

Prodej věcí :      pátek    24.XI. 16.00 – 19.00 

Výplata peněz a vracení neprodaných věcí :       sobota 25.XI. 9.00 – 11.00 

 Věci v sobotu nevyzvednuté budou předány dětem do Dětského domova. Pokud máte 

nějaké starší dětské věci, oblečení, které chcete tomuto zařízení přímo věnovat, vezměte je 

s sebou, zařídíme to. Zároveň přijmeme i nepotřebné zachovalé hračky, které předáme paní 

ředitelce školy při nemocnici pro hospitalizované dětské pacienty, případně použijeme i ve 

školní družině. 

 Rád bych na tomto místě popřál členům nového vedení KPZŠ úspěšnou spolupráci 

s vedením školy a poděkoval také všem odcházejícím členům za jejich dlouholetou a 

obětavou činnost. 

 Na tomto místě je potřebné  jménem nové Rady KPZŠ poděkovat i za příspěvek na 

činnost organizace. Bylo by předčasné v tuto chvíli informovat jak bude přesně využit. Toto 

rozhodnutí je samozřejmě v kompetenci nového orgánu. 

 

12/ 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. 

 

13/ Sběr papíru 

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

 Po skončení informací v úterý 21.listopadu od 17.30 ve školní jídelně proběhne již 

tradiční schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní školy paní učitelkou 

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

podávání přihlášek ke studiu, termínech  a dalších náležitostech. Je možné, že se schůzky 

zúčastní i někteří zástupci středních škol nebo učilišť.  

Většina z Vás využila nabídnutou možnost a nechala své dítě napsat test zaměřený na 

změření IQ. Dohodli jsme se s paní doktorkou Jelínkovou, že výsledky testování budou zcela 

důvěrné a paní doktorka je sdělí pouze Vám, rodičům. Tuto možnost budete mít v úterý 

28.listopadu od 15.00 do 17.00.  Paní doktorka Vám bude k dispozici ve sborovně.  

Rád bych na tomto místě podotkl, že stanovené IQ je pouze  jedno dílčí hledisko, které 

vystihuje předpoklad dítěte pro další povolání a případné studium. Sebevětší inteligence nedá 

záruku úspěchu při přijímacím řízení, pokud žák se nebude odpovědně a cílevědomě 

připravovat. Vlastní zkoušky jsou na většině škol doposud značně zaměřeny na nabyté 

znalosti, nikoliv na zjištění skutečných studijních předpokladů. A to ještě do hry vstupuje 

nervozita, někdy i problém umět se dobře a přesně v časovém tlaku vyjádřit a použít nabyté 

vědomosti. Proto je více nežli nutné znát názor učitelů a hlavně třídního učitele na možnosti a 

předpoklady. Ke komunikaci na toto téma jsou pochopitelně všichni připraveni. 

 Pokud potřebujete průběžně získat jakékoliv informace ke studiu či o učebních 

oborech, můžete navštívit paní učitelku Chrpovou v době jejich konzultačních hodin. Jsou 

každý čtvrtek od 10.00 do 12.00 v kabinetě chemie. 

 

15/ Počítačové kurzy 

Tradičně 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 Wordu a Excelu. Zároveň 

nabízíme krátký tříhodinový kurz zaměřený na základy práce s Inernetem. 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 553 8119. 

 

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 a v neděli potom od 10.00 

do 19.00.  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. 

 V průběhu minulého školního roku jsme celou počítačovou učebnu zrekonstruovali a 

přešli na bezdrátový příjem  signálu, což se výrazně projevilo na zlepšené rychlosti. 

 

17/ Hřiště 

 Od jara do podzimu bylo hlavně pro naše děti  otevřeno školní hřiště a to denně od 

16.00 do 20.00. Samozřejmě stejná možnost se nabízela i o víkendech již od 10.00. O hřiště se 

stará správce, který půjčuje míče a další sportovní vybavení. Provoz hřiště byl ukončen 

31.října a pak zase poběží 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, v hodnotě 10,- Kč. Zároveň probíhá i Vám 

jistě známá akce „Školní mléko“. V tomto případě v současné době mohou děti I. až 

III.ročníků dostávat krabičku mléka dvakrát týdně za sníženou cenu, konkrétně za 2,50 Kč. 

 Začátek letošní akce se i přes naši včasnou objednávku zaviněním dodavatele o 

několik dní opozdil, přesto se Vám i za ně omlouváme. 

 

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/ 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. 

 

21/ Kurzy angličtiny 

 Na škole je pořádá paní učitelka Nachtigalová, a to každý čtvrtek v učebně školy č.64 

od 16.30 do 18.00. Jsou určeny pokročilým a zaměřeny hlavně na konverzaci. 

 Po příchodu výše avizovaného lektora z Kanady počítáme s tím, že i on se zapojí do 

kurzů, které by škola pořádala pro veřejnost i děti. 

 

22/ Zubní ordinace 

 Jak jistě víte, na škole je v provozu zubní ordinace MUDr. Klimešové. Pro její klienty 

uvádím změněné telefonní číslo – 553 7692. 

 

23/ 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 z těch, které nám jsou předávány. Posíláme Vám jen takové, které by měly 



přinést určitý prospěch škole a tím pádem i dětem. V žádném případě se však nejedná o žádný 

nátlak a je jen na Vás, jak s kterou nabídkou naložíte. 

 

 

 


