
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LEDEN 2001 

18 

BEZRUČŮV 

Zpravodaj 



Vážení rodiče,  

 

 rád bych Vás oslovil s koncem I.pololetí z několika důvodů. Za prvé chci upřesnit 

termíny, které se Vás a Vašich dětí týkají, za druhé vyslovit se k určitým problémům , kterými 

se v současné době zabýváme. V poslední řadě Vás chci seznámit s některými novinkami na 

škole. 

 

1/ Termíny : 

a/ Prázdniny : 

- pololetní – v tomto školním roce ministerstvo již po druhé vydalo nepřesné 

informace, které situaci svým způsobem místo ujasnění spíše znepřehlednily. Proto platí, že 

ve středu 31.ledna dostanou děti pololetní vysvědčení, ve čtvrtek 1.února mají pololetní 

prázdniny a v pátek 2.února je pak ředitelský den. 

Upozorňuji, že po oba dna volna mohou děti, tak jako v kterékoliv prázdniny /kromě 

hlavních/ přijít do školní družiny. Tato možnost je dána i nedružinovým dětem a ve 

výjimečných případech i dětem starším. Máme jen jedinou podmínku a tou je příchod nejdéle 

v 8.30. Paní vychovatelky totiž dosti často připravují pro děti program mimo školu. 

 - jarní – jsou v původním termínu od pondělí 26.února do pátku 2.března 

 - velikonoční – připadají na čtvrtek a pátek 12. a 13.dubna 

  

b/ Ostatní : 

-    II.pololetí začíná v pondělí 5.února a končí v pátek 29.června 

- třídní schůzky KPZŠ proběhnou v úterý 6.III. v 16.00 

- informační dny budou dva, a to v úterý 17.IV. a 5.VI od 16.00 do 17.30 

- sběr papíru bude jako vždy v pondělí od 15.00 do 16.30, konkrétně 19.II., 19.III., 

23.IV., 21.V. a 18.VI. 

- sběr pomerančové kůry bude ještě dvakrát v únoru a březnu, v pondělí se sběrem 

papíru od 14.00 do 15.00 

- v pátek 1.VI. bude Dětský den, kdy se všichni žáci školy zúčastní různých akcí 

- Zahradní slavnost uspořádáme zřejmě v týdnu okolo 15.VI. 

 

2/ Problémy a náměty 

a/ absence a způsob omlouvání 

 Na pedagogické radě jsme minulý týden probírali některé problémy, které ve většině 

případech lze považovat za zbytečné a při dobré vzájemné spolupráci rodičů s učiteli 

odstranitelné. Úvodem je nutné uvést několik zásad, vyplývajících z platných zákonů a 

vyhlášek, pro většinu z Vás samozřejmých.  

Povinností rodičů je posílat děti pravidelně do školy a  nenechávat je bezdůvodně 

doma. Případnou vzniklou absenci  musí včas a věrohodně omluvit 

Povinností učitelů je sledovat účast dětí ve škole, evidovat ji a případnou absenci na 

základě vyjádření rodičů či lékaře omluvit. Pokud nedostane omluvenku do určité doby anebo 

je nedostatečná, pak má učitel právo omluvu neuznat. Rozhodně však přitom musí postupovat 

citlivě a uvážlivě. Někdy je to ale problém. Budu konkrétní, jak řešit následující situace, které 

se v minulém pololetí staly ? 

Například omluvenku typu : „Nezúčastnil se výuky předmětu v rozsahu 14 hodin, prosím o 

omluvení“.  

Omluva dítěte, které šlo evidentně za školu bez vědomí rodičů a ti mu pak napíší omluvenku  

pro nevolnost. Přitom jsme je na absenci evidentně upozornili my. 

Dalším problémem jsou návštěvy lékařů a pak odchod domů. Stalo se, že dítě šlo na ošetření 

zubů v budově školy, bylo tam 20 minut /do 9:30/ a pak odešlo beze slova domů.  



V poslední době několik dětí odešlo domů bez toho, aby informovaly učitele.  

Kdo za děti v tu dobu odpovídá ? Škola nebo rodiče ? 

Domnívám se, že je v našem společném zájmu, aby problémy s docházkou do školy 

byly co nejmenší, nejraději žádné. Je to otázka vzájemné důvěry a  důslednosti, vztahu mezi 

rodinou a školou. Určitě jde i o výchovný problém, o vedení dětí k férovému jednání. Jsem si 

jistý, že prakticky každý problém lze vyřešit, lze vydiskutovat. Funguje to mezi námi bez 

problému jistě již několik let konkrétně v případech uvolňování na rekreaci či zájezdy, mělo 

by to fungovat i v této oblasti.  

Považuji proto za nutné se sjednotit na určitých pravidlech, prospěch by z toho měly 

mít nakonec děti. Moje představa po prodiskutování s kolegy je následující : 

1/ Omluvenka od rodičů bude písemná v žákovské knížce s přesným vymezením 

termínu absence. 

2/ Omluvenka od lékaře bude nejlépe v žákovské knížce, případně na lístku s razítkem. 

Pokud možno u starších dětí doporučujeme požádat o napsání času odchodu. 

3/ Třídní učitel obdrží omluvenku nejdéle do 14 dní od ukončení absence /nepočítáme 

do toho dobu prázdnin/. Po této době jsou hodiny považovány za neomluvené. 

4/ V případě nemoci rodič omluví své dítě telefonicky či vzkazem do 48 hodin. 

5/ Třídní učitel a na II.stupni učitelé jednotlivých předmětů zajistí na přání rodičů 

informaci nemocnému o probíraném učivu, případně zadají domácí přípravu. 

b/ volitelné předměty 

Domnívám se, že jsou přínosem, že umožňují opravdu diferencovat práci u starších 

dětí, konkrétně od VII.ročníků. Zavedení dvou úrovní cvičení z matematiky a českého jazyka 

vyhodnotíme po skončení školního roku, ale dosavadní zkušenosti se zdají být dobré. 

Pro příští školní rok bude potřebné ze strany rodičů lepší zvážit, do kterých předmětů 

dítě zařadit. Nabídku připravíme dříve a tím se i urychlí rozdělení. Rozhodně již nebude 

možné v říjnu žáky přeřazovat mezi jednotlivými skupinami. Ve zcela výjimečných případech 

může dojít k přeřazení v pololetí na základě písemné žádosti a podloženého zdůvodnění. 

Nesmí to však narušit úvazky učitelů. 

V každém případě je nutné si uvědomit, že volitelný předmět se po zvolení stává 

předmětem povinným. Jeho klasifikace se započítává do průměrného prospěchu. 

c/ nepovinné předměty 

U nich se klasifikace sice do průměru nezapočítává, ale opět po odevzdání písemné 

přihlášky v září se docházka stává povinnou. To znamená, že případná absence se včas musí 

omluvit ve smyslu dřívějšího textu. Tady to je občasný zdroj zbytečných problémů. Proto je 

opravdu nutné velmi pečlivě zvážit přihlášku do předmětu.  

I zde platí možnost podat písemnou odhlášku v pololetí, ale u některých předmětů to 

z hlediska minimálního počtu dětí (12) může být problém.  

d/ kouření 

Na tomto místě bych rád upozornil rodiče hlavně starších dětí (ale pozor, někteří 

začínají opravdu brzo), že řada z nich v blízkosti školy dosti pravidelně kouří. 

 My zodpovídáme za to, že se nekouří v budově školy ( to se nám celkem daří). 

Kouření venku je již problém rodičů a hlavně jejich dětí. Nejsem oprávněn do toho nikomu 

mluvit, ale pokud Vám to dělá starosti, promluvte si o tom s učiteli. 

e/ mobily 

Tento fenomén pochopitelně vstoupil v posledních měsících razantně i do naší školy. 

Tak jako v jiných případech se snažíme i na používání mobilů dívat rozumně. Máme jedinou 

podmínku, v podstatě nedovolíme dětem, aby jejich používáním narušovali výuku Proto v této 

době ho budou muset mít vypnutý. Pokud ho budou používat o přestávkách, nic proti tomu. 

Pochopitelně je třeba si uvědomit, že se nejedná o lacinou věc a ve škole při každohodinových 

přesunech je zvýšené nebezpečí zapomenutí a ztráty. 



3/ Různé 

a/ kanadský lektor 

Od II.pololetí bude na škole při hodinách anglického jazyka v pozici asistenta pracovat 

kanadský student Pedagogické fakulty Shawn MacNamara. Vykonává u nás pedagogickou 

praxi a počítáme s jeho pomocí i celý příští školní rok. Zpočátku bude hlavně pomáhat při 

hodinách konverzace, měl by ale projít všemi třídami. Pevně věřím, že budeme vzájemně 

spokojeni a hlavně, že to přinese užitek dětem. 

V současné době řešíme ještě problém s jeho ubytováním na následující rok a půl.  

Určité řešení již máme, ale pokud by náhodou měl někdo z Vás možnost nám za rozumnou 

cenu pomoci, ozvěte se obratem na můj telefon 5537736.  

Počítáme i s využitím kolegy jako lektora pro konverzační kroužky angličtiny pro 

dospělé. Nejednalo by se samozřejmě o začátečníky, ale o méně či více pokročilé. Kroužky by 

probíhaly v menších skupinkách navečer ve škole. Cena bude stanovena rozumně, 

předpokládáme kolem 50 - 60,-Kč za hodinu. Pokud máte o takovýto kurz zájem, zavolejte co 

nejdříve do školy paní Čakányové na číslo 5523032. 

b/ KPZŠ 

V poslední době se podařilo dát dohromady několik rodičů, kteří projevili ochotu 

pracovat ve výboru Klubu přátel základní školy. V lednu se sešli se na přípravné schůzce a 

domluvili se na dalším postupu. První podmínkou, že se musí nové vedení legalizovat a že 

musí být schváleno Valnou hromadou KPZŠ. 

Tu po dohodě svoláme na 6.III., kdy se konají rodičovské schůzky. V jejich průběhu 

Vás seznámíme s kandidátkou Rady KPZŠ a zřejmě Vás necháme k její volbě se vyjádřit 

v jednotlivých třídách. Podrobnosti tohoto aktu ještě upřesníme. 

Pokud by kdokoliv z Vás projevil dodatečně ochotu zapojit se do nově vznikajícího 

vedení, budete jistě vítáni. 

c/ zápis 

Pro Vaši informaci – minulý týden proběhl ve škole zápis do I.tříd s pěkným 

výsledkem, k naší radosti potvrdil zájem rodičů o školu. Bylo zapsáno celkem 72 dětí, z toho 

jich 13 žádá o odklad. Na jejich místo však přijde 12 dětí, které měli odklad již loni. Znamená 

to, že v I.ročníku budou tři třídy se 71 žákem. 

d/ rekonstrukce, vybavení 

I v tomto školním roce máme v úmyslu pokračovat v rekonstrukcích a vybavování 

školy. Koncem školního roku plánujeme rekonstruovat sprchy a umývárny v tělocvičně. O 

jarních prázdninách dokončíme druhou fázi rekonstrukce učebny výtvarné výchovy a zcela 

změníme koncepci učebny fyziky.  

V těchto dnech jsme nechali provést poslední etapu rekonstrukce osvětlení ve třídách, 

na konci kalendářního roku jsme dovybavili třídy I.stupně pěknými skříňkami, do dvou tříd na 

II.stupni jsme koupili nové židle a lavice 

e/ Internet klub 

Činnost klubu pokračuje i nadále, je otevřen ve všední dny od 16.00 do 20.00, 

v sobotu a v neděli pak od 10.00 do 19.00. 

f/ Přírodovědné centrum 

V současné době je uzavřeno a probíhá intenzivní rekonstrukce. Panu kolegovi 

Novákovi se podařilo doplnit expozici, navíc se narodily malé opičky. Vše by mělo být 

dokončeno do začátku dubna a pak Vás rádi pozveme. 

 

2001 – 01 - 26 

        Vladimír Springer 

        ředitel školy 


