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BEZRUČŮV 

Zpravodaj 



Vážení rodiče, 

 na začátku školního roku  jsem společně s učitelským sborem, vedením školy a KPZŠ 

pro Vás připravil další číslo Bezručova zpravodaje. Chci Vás v něm seznámit s organizací 

začínajícího školního roku, s nabídkou zájmové činnosti a dalších aktivit, sdělit Vám názor na 

některé současné problémy a poskytnout Vám další důležité informacemi. Doufám, že v  textu  

naleznete pro Vás zajímavé údaje.  

 

1/ TERMÍNY  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2001 / 2002 

Zahájení výuky :       pondělí  3.IX.2001, ukončení pátek 28.VI.2002 

Vydání vysvědčení :   čtvrtek 31.I., pátek 28.VI. 

Prázdniny :   podzimní pondělí, úterý 29.a 30.X. 

            vánoční   sobota 22.XII. -  středa 2.I. 

            pololetní pátek 1.II. 

            jarní  pondělí 4.III. – pátek 8.III. 

            velikonoční čtvrtek 28.III. – pátek 29.III. 

            hlavní   pondělí 1.VII. – pátek 30.VIII. 

Státní svátky a volné dny : pátek 28.září  

pondělí 1.dubna - velikonoce 

    středa 1.května 

    středa 8.května 

Schůzka KPZŠ :  18.IX., 26.II. v 17.00 jindy dle potřeby 

Informační dny :    20.XI., 8.I., 23.IV., 4.VI.- vždy 16.00 – 17.30 

Sběr papíru :  vždy pondělí 15.00 - 16,30, ve dnech 24.IX., 22.X., 19.XI.,  

17.XII., 14.I.,11.II., 11.III., 8.IV., 6.V. a 3.VI. 

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

 

2/ MINULÝ  ŠKOLNÍ  ROK V ČÍSLECH 

Do školy nastoupilo v září 691 dítě, z toho bylo 344 dívek. Na I.stupeň chodilo 390 

žáků, na II.stupeň 301 žák. Na konci roku chodilo do školy 686 dětí, celkem 12 se jich 

odstěhovalo, naopak 7 nových žáků přišlo. 

Ve všech ročnících byly tři paralelní třídy, celkem tedy byly děti rozděleny do 27 tříd. 

Průměrná naplněnost byla nad okresním průměrem, pohybovala  se  kolem 25,5 žáka na třídu.  

To je vcelku optimální stav, který je pro nás důležitý z hlediska přidělování finančních 

prostředků. V nastávajícím školním roce také příznivě ovlivní možnosti školy v nabídce 

volitelných a nepovinných předmětů. 

 Školní docházku ukončilo v devátých třídách celkem 65 dětí, na gymnázia odešlo 

studovat 12 žáků, na střední odborné školy jich bylo přijato 33 a do učilišť nastoupilo celkem 

20 vycházejících. Jedna dívka ukončila povinnou školní docházku v 8.třídě. Z celého průběhu 

řízení máme celkem dobrý dojem, že většina rodičů po konzultacích s učiteli poměrně  reálně 

zvážila možnosti svých dětí a tomu odpovídaly i podané přihlášky. Proto také značné 

procento dětí uspělo v prvním kole řízení. 

Vyznamenání, které se vykazuje pouze na II.stupni /průměr známek musí být do 1,5/ 

dosáhlo na konci školního roku 117 dětí.  

 Zápis do I.tříd, který probíhal v lednu, proběhl úspěšně, dostavily se celkem 72 děti, 

následovně 12 rodičů podalo žádost o odklad povinné školní docházky a ve všech případech 

jim bylo vyhověno. K zapsaným byly přičleněny děti s loňským odkladem a výsledkem toho 

je, že v I.třídách nám nastoupily 73 děti. Jsem rád, že jsme mohli vyhovět všem rodičům, kteří 

měli zájem dát dítě na naši školu. 

 

  



3/ PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

 Změn  v  pedagogickém  sboru  nebylo  mnoho,  ve  stručnosti  Vás  s nimi  seznámím.  

S koncem školního roku odešli paní zástupkyně Mühlbergerová, paní učitelky Sommerová, 

Proboštová a paní vychovatelka Kůrová. Svoje působení ukončila i paní učitelka 

Nachtigalová. 

Novou zástupkyní pro I.stupeň se stala paní Mgr. Jiřina Doubravská, v I.třídách 

vyučuje nová kolegyně paní Mgr. Anna Justová, do vzdělávacího procesu se naplno zapojil i 

náš lektor Shawn Mc Namara. Výuku občanské výchovy na II.stupni převzaly Lenka 

Špičanová a Pavlína Springerová, absolventky studia tohoto na předmětu na pedagogické 

fakultě. Do školní družiny nastoupil jako vychovatel Jan Letocha, pomáhá i při výuce 

anglického jazyka. 

Pro přesnou informaci a orientaci hlavně rodičů žáků II.stupně je na poslední stránce 

Zpravodaje vytištěn přehled pro informační dny . Je zde uvedeno číslo místnosti, kde paní 

učitelku či pana učitele najdete v kabinetě nebo při informacích. Přehled zároveň naleznete 

přímo ve vchodu do školy, na  panelu umístěném ve vstupu. 

 

4/ ORGANIZACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2001/2002 

 Pro úvodní informaci, v tomto školním roce se počet dětí mírně zvýšil a tak k nám 

bude do 27 tříd chodit 696 dětí. V každém ročníku jsou tři třídy, na I.stupni je 375 dětí a na 

II.stupni, kam se přesunul silný VI.ročník, je 321 dítě. Průměrná naplněnost ve třídách je na 

I.stupni přesně 25 dětí a na druhém stupni se zvýšila na 26,8. 

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

týká i všech žáků II.stupně. Posledním ročníkem, který dokončuje výuku dle Obecné školy, 

jsou 5.třídy. Znovu opakuji, že mezi oběma programy není v náplni žádný podstatný rozdíl, 

došlo k plnému zajištění jejich  návaznosti. Naopak lze konstatovat, že v jednotlivých 

předmětech i nadále využíváme a budeme využívat řadu podnětů, metod a forem práce 

z končícího projektu. 

 Učební plán celé školy je dále pro Vaši lepší informovanost uveden i s počty 

vyučovacích hodin týdně u jednotlivých předmětů. 

 Učební plán jsme proti loňskému roku částečně upravovali. Konkrétně, vrátili jsme se 

ke 3 vyučovacím hodinám týdně tělesné výchovy v VI. a VII.ročníku, dělíme hodinu 

matematiky a českého jazyka v VI.ročníku. Vyhodnotili jsme také loňskou úpravu volitelných 

předmětů, kdy jsme dětem nabídli diferenciovanou hodinu matematiky a českého jazyka 

navíc 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. Tím jsme kompenzovali zrušené dělení výuky ve vyšších 

ročnících u těchto předmětů. Z našeho pohledu, ale i z informací od rodičů, vyplynulo 

výrazně kladné hodnocení této varianty. 

 Pro informacím rodičům mladších dětí uvádím způsob výuky  volitelných předmětů. 

Děti jsou v VII.ročníku ve 2 vyučovacích hodinách, v VIII. ročníku ve 3 hodinách a v IX.třídě 

celkem ve 4 hodinách týdně rozděleny do skupin bez ohledu na třídní kolektiv. Žáci, ale spíše 

jejich rodiče, mají možnost si z poměrně široké nabídky zvolit předměty, které nejvíce 

potřebují anebo je zajímají. Tradičních volitelnými předměty jsou konverzace v anglickém 

jazyce, technická praktika, sportovní hry, chemická praktika, pohybová výchova dívek 

Výhodou je, že ve skupinách je při výuce méně dětí než je běžné, letošní průměr je 16,2 žáka. 

Pro informaci rodičů nižších ročníků je letošní struktura volitelných předmětů uvedena 

na konci Zpravodaje. 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. Do některých z nich se děti ještě mohou přihlásit. 



5/ ANGLICKÝ JAZYK 

 Jak jsem již uvedl, v tomto školním roce se plně do výuky zapojí kolega Shawn 

McNamara, který absolvoval Pedagogickou fakultu v Calgary a je u nás na 18měsíční praxi. 

Již na jaře nás přesvědčil, že jeho působení bude pro školu i děti přínosem. Proto jsme velmi 

zodpovědně hledali možnost jeho zařazení do výuky, s řešením Vás nyní seznámím. 

 Shawn bude zařazen do výuky plně v VIII. a IX.ročnících, s každou skupinou bude 

samostatně pracovat pravidelnou jednu vyučovací hodinu týdně, děti vědí kterou. Náplní této 

hodiny bude konverzace s přímou návazností na probírané učivo. Ostatní dvě vyučovací 

hodiny ve všech skupinách povedou klasickou formou naše učitelky, výuka bude více 

zaměřena na gramatiku. Hodnocení dětí se pak bude provádět společně, celý systém 

předpokládá vzájemnou dobrou spolupráci.  

 V nižších třídách se pan kolega objeví na hodinách v určitých časových intervalech /u 

starších dětí častěji/, tam bude fungovat jako asistent vyučujícího. Další částí jeho úvazku je 

výuka všech 5 vyučovacích hodin volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyce.  

 Poslední aktivitou z jeho strany bude vedení konverzačních kurzů pro rodiče a 

veřejnost, nabídka je přiložena ve Zpravodaji. 

 Mimo uvedené pan kolega Mc Namara spolu s paní učitelkou Grünerovou vedl na 

konci prázdnin třídenní jazykový konverzační kurz, který navštívilo 21 dítě.  

 

6/ INFORMAČNÍ DNY 
V průběhu školního roku budou celkem čtyři. Mimo ně proběhnou 18.září a 26.února 

třídní schůzky dle plánu. Informační dny navazují vždy na čtvrtletní pedagogickou radu a 

předcházejí v rozumném odstupu pololetní pedagogickou radu. Snažíme se tak předat 

potřebné informace rodičům v tom nejdůležitějším období. K tomu přispěje i zápis průběžné 

klasifikace jednotlivých předmětů v žákovské knížce, projednané na čtvrtletní pedagogické 

radě. Zapíšeme ji co nejdříve, abyste o následném informačním dnu věděli koho potřebujete 

navštívit. 

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

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

schůzku ve vzájemně výhodnou dobu a diskusi věnovat potřebný čas. 

 Při práci s dětmi pochopitelně vznikají problémy. Jsem přesvědčen o tom, že je možné 

každý řešit a vyřešit. Pokud byste měli pocit, že se s vyučujícím nenacházíte přijatelné řešení, 

což předpokládám jako zcela výjimečné, je pochopitelně možné oslovit vedení školy. Některé 

problémy přicházejí náhodně, jiné přináší doba a nové podmínky. V dalším textu se 

k některým aktuálním záležitostem vyslovím a požádám případně o Váš názor na jejich 

řešení. 

Na tomto místě bych Vám rád opakovaně poděkovat za to, že se snažíte i nepříjemné 

věci vyřešit tam kde vznikly, přímo ve škole. Koresponduje to s mým přesvědčením o funkci 

školy jako službě rodičovské veřejnosti, ovšem pochopitelně s určitými mantinely. 

 

7/ KPZŠ 

 V minulém školním roce nastala nutnost celou organizaci zrekonstruovat, protože děti 

bývalých členů vedení organizace ukončily povinnou školní docházku. Jsem velice rád, že se 

podařilo úspěšně činnost klubu obnovit a navázat tak na předchozí. V minulém školním roce 

proběhly celkem čtyři schůzky vedení. Byl stanoven plán činnosti a dohodnuty zásady 

spolupráce a komunikace s vedením školy. Pokud by i v této době někoho z rodičů se chtěl 

zapojit, nechť se zastaví po ukončení zářijové třídní schůzky v ředitelně. 

 První akcí, kterou KPZŠ uspořádá, bude v listopadu tradiční burza zimního 

sportovního vybavení a oblečení. Informační letáček Vám děti včas předají. 

 



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

činnost organizace. Je samozřejmě dobrovolný, na jednání byl navržen pro nastávající školní 

rok ve výši 150,- Kč. 

Peníze z konta KPZŠ jsou průběžně používány ve formě příspěvku na dopravu do škol 

v přírodě a na lyžařský výcvikový zájezd dětí VII.tříd. Dále jsou využívány pro odměny 

žákům v různých soutěžích na základě požadavků organizátorů, pro uvítání prvňáčků, ale i 

pro rozloučení s vycházejícími dětmi. Nedílnou součástí rozpočtu je i materiální pomoc při 

vybavování školy podle finančních možností. V úvahu připadá i možnost mimořádné finanční 

výpomoci sociálně výrazně slabším dětem při školních  dlouhodobých akcích. 

 

8/ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY 

V tomto školním roce jsme je připravili pro děti od III.postupného ročníku.V žákovské 

knížce se jedná o nejrychlejší formu komunikace mezi učitelem a rodiči, 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. Zde upozorňuji na dohodu mezi školským referátem OÚ a 

Lékařskou komorou, která je pro nás směrodatná. Na jejím základě není lékař povinen dávat 

dítěti do žákovské knížky razítko do omluvného listu, ale omluva je plně v kompetenci 

rodičů. Tohle někdy dělá problém, zvláště u starších dětí. V zájmu dobré vzájemné 

komunikace je tedy na Vás, abyste omluvenku napsali včas i s časovým údajem prohlídky. 

Žákovská knížka by se neměla 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 současná platná 

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 

školní družina  553 8719 

 

9/ SEŠITY A ČTVRTKY 

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

způsobem. Jsme rádi, že naprostá většina rodičů dává přednost tomuto centrálnímu způsobu, 

usnadňuje to průběh výuky. Nabídku nevyužilo několik dětí, ty si musí zajistit také čtvrtky na 

výuku. Při hodinách je dostanou, ale rádi bychom do konce měsíce záležitost uzavřeli. Děti 

mohou buď požadovaný počet čtvrtek na celý rok najednou donést paní učitelce Vysloužilové 

nebo ji dát peníze proti potvrzení a my nákup zařídíme. Paní učitelka dětem osobně sdělí 

potřebné informace. 

 

10/ PRACOVNÍ SEŠITY 

V některých předmětech (většinou se to týká jazyků) se na Vás učitelé předmětů obrátí 

s prosbou o zaplacení pracovních sešitů. Mají to povolené jen s mým souhlasem a každý 

požadavek museli zdůvodnit. Upozorňuji, že nákup těchto pomůcek není pro rodiče povinný, 

ale na druhé straně jde o výraznou pomoc při zkvalitnění výuky.  

 



11/  ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 V tomto školním roce se přihlásilo do školní družiny opět 179 dětí, což předpokládá 

otevření 7 oddělení. Minulý školní rok jsme udělali určité technické úpravy v budově, některé 

nás ještě čekají, hlavně se to týká šaten. Výsledkem je, že můžeme v tuto dobu mít v určených 

prostorech všechna oddělení. 

Školní družina je v provozu i o všech 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 předchozího oznámení. Opět však je nutné zajistit příchod dítěte do 8.00, 

vychovatelka  bude v každém případě do této hodiny přítomna i kdyby nebyl nikdo přihlášen. 

Na tomto místě bych Vám rád předem poděkoval za dobrovolný příspěvek ve výši 20,-

Kč vybíraný vychovatelkami na nákup nejrůznějších materiálů a drobností potřebných pro 

provoz školní družiny. Vybrané peníze vychovatelky  evidují a vedení školy předkládají ke 

kontrole, spolu 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. Řada z Vás dodržuje 

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

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

postupu jen přispějete ke zvýšení samostatnosti Vašich dětí. 

 Pro zlepšení komunikace se nám podařilo přemístit přímou linku do školní družiny, 

takže se již nemusíte dovolávat přes ústřednu, což bylo někdy v koncových hodinách provozu 

v družině problematické. Přímé číslo do školní družiny je 553 8719. 

 

12/ ZÁJMOVÁ ČINNOST 

 V této oblasti, která se úspěšně rozvinula, se nám vloni podařilo nabídku 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 minulém školním roce pracovalo na škole celkem 36 kroužků. Zodpovědnost za 

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

telefonicky na číslech 552 3031 nebo 552 3032. Bohužel nebude ve škole přítomna do 27.září, 

proto použijte v těchto dnech linku do ředitelny 553 7736. 

Jako přílohu Zpravodaje dostáváte nabídku činnosti pro tento školní rok, vše je tam 

podrobně vysvětleno. 

 

13/ ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Přestože školní jídelna je v provozu řízeném počítačem několik let, dochází občas ke 

zbytečným nedorozuměním. Ve společném zájmu bychom se jich měli vyvarovat. Je na místě 

opětovně vysvětlit, že opravdu trvá až 3 pracovní dny, než peníze uložené v bance umožní 

vydat oběd. Dáte-li je tam v pondělí, na našem účtu se objeví v úterý a to my zjistíme kolem 

osmé hodiny ráno. Ve školní jídelně se začíná však pracovat již ráno před šestou hodinou, aby 

se vše včas stihlo. Navíc se oběd skladově začíná připravovat již ve 13 hodin předchozího 

dne. Z toho zřetelně vyplývá, že na převod peněz můžeme zareagovat pouze tak, že oběd 

v pondělí zaplacený strávník dostane  ve středu. Prozatím jsme možnost rychlejší komunikace 

nenašli, ale snažíme se o to. 



Je v zájmu každého strávníka opravdu pozorně sledovat stav osobního konta. Vaše 

dítě ho může denně zjistit na obrazovce, u těch nejmenších 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, dávají kuchařky strávníkům lísteček s upozorněním. Pak 

je opravdu nutné okamžitě zareagovat a peníze dát do banky.  

 Samozřejmě zcela nejjednodušší je dát do svého bankovního ústavu trvalý příkaz 

k platbě, to je nespolehlivější způsob, jak se zbavit zbytečných starostí. Z výše uvedeného  

vyplývá, že za průměrný měsíc při počtu 21 pracovních dnů, „projí“ mladší dítě  zhruba 305,- 

Kč a starší asi 340,- Kč. Pokud by z důvodu nemoci či po prázdninách bylo na Vaše kontě 

zbytečně mnoho peněz, tak Vám je po dohodě bez problémů převedeme na Váš účet. 

 V souvislosti s platbami anebo ještě spíše s příkazy se v poslední době objevil ještě 

jeden problém, na který je nutné upozornit. Někteří z Vás plně využívají posledních 

technických vymožeností a poslali peníze převodem pomocí mobilního telefonu. To 

samozřejmě technicky lze, ale při zadávání specifického symbolu /příjmení a pak případně 

křestní jméno strávníka/, telefon nebere písmena. V naprosté většině případů nám pro 

zařazení peněz na osobní konto stačí rodné číslo uvedené jako variabilní symbol, ale pokud je  

zadáno chybně buď plátcem nebo při přepisu v bance, nejsme schopni žádným způsobem 

strávníka identifikovat. Peníze potom leží na účtu a my  nevíme komu patří. Proto Vás 

prosím, nepoužívejte tento způsob komunikace, je  to riskantní. 

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, dojděte ihned do kanceláře školní jídelny a 

tam se jistě domluvíte. 

 

14/ OSOBNÍ DATA A JEJICH OCHRANA 

  V poslední době jsme řešili několik záležitostí podobného charakteru. Současný trend 

v ochraně osobních dat a údajů přináší určité problémy, na některé jsme byli upozorněni 

Vámi, jiné průběžně zjišťujeme. Rád bych na tomto místě vysvětlil naše stanovisko a požádal 

Vás o zvážení a případné vyjádření názoru na nastávajících třídních schůzkách. 

 První problém je otázka uvedení adresy bydliště na průkazce do školní jídelny. Není 

z naší strany bezpodmínečně nutné, aby tam byla napsána, na druhou stranu známe hodně 

případů, že po ztrátě kartičky ji poctivý nálezce ji odevzdal do schránky. Rozhodnutí 

pochopitelně je na Vás. Pokud chcete kartičku bez adresy, sdělte to na schůzce třídnímu 

učiteli nebo si zavolejte do školní jídelny, zařídíme to. Na nových přihláškách již bude 

uvedeno vyjádření řešící tento problém. 

 Druhou záležitostí je informovanost učitele o zdravotním stavu žáka. Podle výkladu 

nemá učitel právo vyžadovat zdravotní průkaz dítěte. Na druhou stranu zcela je jistě v zájmu 

dítěte i rodičů,  aby třídní učitel, ale také třeba  i vyučující tělocviku či praktických činností, 

měli pokud možno co nejlepší informace o zdravotních problémech žáka, o možných 

alergických reakcích a podobných problémech. Tyto informace považujeme samozřejmě za 

osobní a důvěrné, ale jsou opravdu potřebné. Zvažte to, prosím Vás. 

 Na tomto místě chci upozornit rodiče, že děti zařazené ve třetí zdravotní skupině mají 

být zařazeny do zdravotní tělesné výchovy. Údaj o zdravotní skupině je uveden právě ve 

zdravotním průkazu, tudíž ho nebudeme znát. Spojte se tedy s paní učitelkou Kornfeldovou, 

která předmět vyučuje dvakrát týdně, ta Vám podá přesné informace. 

Třetí problém je zajištění možnosti co nejrychlejšího kontaktu pracovníků školy 

s rodiči nebo s někým z rodiny.v případě náhlého zdravotního problému či jiné nečekané 

komplikace. Bylo zvykem psát Vámi sdělené telefonní číslo do třídní knihy, která je při výuce 

stále k dispozici. Dnes, kdy mobilní telefon má již řada dětí, se to ukázalo jako problém. 

Řešili jsme situaci, kdy si chlapci zapsali telefonní číslo rodičů a potom ho zneužili a  posílali 



na něj SMS zprávy. Chybou z naší strany bylo, že děti číslo paní učitelce diktovali nahlas, ale 

nikoho nenapadlo, že může dojít k podobné situaci. Upřímně řečeno, takovýchto pozorností 

nejsou ušetření ani učitelé, mám s tím vlastní zkušenosti. 

 Tady je řešení velmi těžké, protože rychlý kontakt potřebujeme, zneužití mobilů je 

však velmi jednoduché. Třídní učitelé určitě vyslechnou Váš názor na tento problém, budu 

rád, když najdeme vzájemně vyhovující řešení. 

 

15/ ABSENCE 

Ještě jednou se vracím k absenci děti a způsobu omlouvání. Povinností rodičů je 

posílat děti pravidelně do školy a  nenechávat je bezdůvodně doma. Případnou vzniklou 

absenci  musí zákonný zástupce včas a věrohodně omluvit 

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

základě písemného vyjádření rodičů omluvit. Pokud třídní učitel nedostane omluvenku do 

určité doby anebo je nedostatečná, pak má právo omluvu neuznat. Rozhodně však přitom 

musí postupovat citlivě a uvážlivě.  

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.  

Funguje to mezi námi bez problému již několik let, myslím tím žádosti o  uvolňování na 

rekreaci či zájezdy, mělo by to fungovat i v této oblasti.  

Považuji proto za nutné zopakovat základní pravidla pro omlouvání absence: 

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

termínu absence, v případě návštěvy lékaře i času absence. 

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

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

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

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

informaci nemocnému o probíraném učivu, případně zadají domácí přípravu. 

 Co se týká uvolnění, na jeden den je to v kompetenci třídního učitele, na více dní 

uvolňuje pouze ředitel školy. V tomto případě, pokud nemá dítě opravdu vážné kázeňské 

problémy, Vám jistě po domluvě s třídním učitelem vyhovím. Od Vás potřebuji pro vyřízení 

pouze písemnou stručnou žádost, kterou stačí poslat po dítěti a je s mým zapsaným povolením 

uložena do katalogového listu. 

 

16/ KOUŘENÍ 

 To je další záležitost, která nás trápí. Nemám informace o tom, že by děti kouřily ve 

škole, i když to s jistotou pochopitelně nemohu vyloučit. Ale v nejbližším okolí školy, před 

vchodem, u prodejny, cestou do školy, to je zcela běžné. A to nemluvím jen o těch nejstarších.  

Řada dětí, alespoň dle jejich vyjádření, kouří s tichým souhlasem rodičů.  

 Jsem si vědom, že kouření mimo školu není náš problém a také ho kázeňsky neřešíme. 

Nevím ani jestli to někteří z rodičů vědí anebo chtějí vědět. Pokud máte o takovouto 

informaci zájem, pohovořte o tom s třídními učiteli. 

 

17/ PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH DĚTÍ 

Po skončení informací v úterý 20.listopadu  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.  



V tuto dobu nabízíme dětem možnost vyplnit IQ testy. Na třídní schůzce budete mít 

možnost se k tomu vyjádřit.  

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 se žák 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 než nutné znát názor učitelů a hlavně třídního učitele na možnosti a 

předpoklady, promluvte s nimi o tom. 

V minulém školním roce jsme v rámci příprav na přijímací řízení podrobili děti 

dvakrát tak zvaným přijímačkám nanečisto. V nich jsme se snažili  jim přiblížit atmosféru 

zkoušek, stanovili používaná kritéria časová a zadávací, využili jsme k prověrce příklady  

z minulých let. Vše proběhlo úspěšně a setkalo se zájmem u dětí a tak s podobnou akcí 

počítáme i pro tento školní rok. 

 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, paní učitelku najdete v kabinetě chemie. 

 

18/ SBĚR  

 I v tomto školním roce budeme organizovat pro děti sběr papíru. Přesné termíny 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. Sběr papíru je organizován 

v uvedených termínech, jedná se vždy o pondělí a dobu od 15:00 do 16:30. 

 V průběhu roku potom počítáme i se sběrem pomerančové kůry a případně jiných 

léčivých bylin, dětem včas vše sdělíme 

 

19/ PŘEDPLATNÉ DO DIVADLA 

 I v tomto školním roce mají žáci II.stupně možnost přihlásit se k pravidelné návštěvě 

Klicperova divadla. Jedná se o cyklus šesti her, cena předplatného je 270,- Kč. Děti byly o 

této možnosti informovány učiteli českého jazyka. Jistě víte, že současný divadelní soubor i 

jeho repertoár je na velmi dobré úrovni. 

Na každém představení bude přítomen pedagogický dozor, po jeho skončení přebírají 

odpovědnost za děti rodiče. 

 

20/ ZÁJEZD DO ANGLIE 

 Uplynulý školní rok nebyl o něj projeven dostatečný zájem a proto se nekonal. 

Z minulých let však s jeho pořádáním v minulých letech máme dobré zkušenosti, chtěli 

bychom opět umožnit dětem v praxi vyzkoušet, co se naučily v hodinách anglického jazyka. 

Předběžně uvažujeme o květnovém termínu, ubytování a strava je v rodinách po 3 dětech, 

cena 6600,- Kč. Děti navštíví Paříž, Londýn, Oxford, Stratford upon Avon, účast rodičů je 

možná. Informace podrobnější Vám podá paní učitelka Grünerová, předběžnou přihlášku 

Vašim dětem dají vyučující Aj. 

 

21/ POČÍTAČOVÉ KURZY 

Tradičně je 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. 

 
22/ 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 20:00.  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. 

   

23/ HŘIŠTĚ 

Od 1.dubna do konce října je pro naše děti  otevřeno školní hřiště, denně od 16:00 do 

20:00,  o víkendech se začíná již v 10:00 a končí opět ve 20 hodin. O hřiště se stará správce, 

který půjčuje míče a další sportovní vybavení. Od června je otevřeno současně i dětské hřiště 

s pískovištěm a prolézačkami. 

   

24/ MLÉKO 

 V tomto školním roce byla rozšířena známá akce „Školní mléko“. V současné době 

mohou již všechny děti až do IX.třídy dostávat krabičku mléka dvakrát týdně za sníženou 

cenu, konkrétně za 3,00 Kč. 

  
25/ ŠKOLNÍ KNIHOVNA 

 V pavilonu školní družiny je umístěna školní knihovna vedená paní vychovatelkou 

Perunovou. Děti chodí společně do knihovny  se svými učiteli na hodiny literární výchovy. 

Kromě toho mají pochopitelně možnost si samostatně půjčovat knížky. Mohou k tomu denně 

využít velkou přestávku, anebo úterý odpoledne od 15:05 do 16:00.  

 
26/  BEZPEČNOST VĚCÍ 

 S ohledem na stávající zkušenosti doporučujeme dětem nenosit do školy 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. 

 Stejný problém se týká mobilních telefonů. Ve škole se na druhém stupni prakticky 

každou hodinu přechází do jiné třídy a tím nebezpečí zapomenutí přístroje je velmi akutní. 

 Občas bohužel dojde i ke krádeži jízdního kola ze stojanů. Doporučujeme proto dětem, 

aby nejezdili do školy na drahých kolech, protože ta se většinou ztrácejí, je to zbytečně riziko. 

 
27/ ZUBNÍ ORDINACE 

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

uvádím přímé telefonní číslo – 553 7692. 

 
Na závěr bych si dovolil popřát vzájemnou dobrou a úspěšnou spolupráci 

v nastávajícím školním roce. 

 

2001-11-16 Vladimír Springer 



UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY 

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

Český jazyk 9 10 10 7 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 1,5 2 Rodinná výchova 1 1 1 1 

Přírodověda 0 0 0 1,5 2 Tělesná výchova 3 3 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 1 0 Přírodopis 2 2 2 1 

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

 20 22 23 24 25 Dějepis 2 2 2 1 

      Hudební výchova 1 1 1 1 

      Výtvarná výchova 2 1 1 2 

      Praktické činnosti 2 1 1 2 

      Volitelné předměty 0 2 3 4 

       28 29 30 30 

 

FAKULTATIVNÍ PŘEDMĚTY 
Volitelné Nepovinné 

VII.ročník Francouzský jazyk                 VII. – IX. 

Cvičení z matematiky rozšiřující Sborový zpěv                 IV. – IX. 

Cvičení z matematiky upevňující Zdravotní tělesná výchova                 II. – IX. 

Cvičení z českého jazyka rozšiřující Přírodovědná praktika                       I.stupeň 

Cvičení z českého jazyka upevňující Přírodovědná praktika                       II.stupeň 

Sportovní hry hoši Volejbal                                             VI.   

Pohybová výchova dívky Volejbal                  VII. 

Konverzace v anglickém jazyce Volejbal                                             VIII.  

VIII.ročník Sportovní gymnastika hoši i dívky    V. – IX. 

Cvičení z matematiky rozšiřující Počítačová grafika                 VIII. 

Cvičení z matematiky upevňující Počítačové projekty                           IX.   

Cvičení z českého jazyka rozšiřující   

Cvičení z českého jazyka upevňující    

Chemická praktika    

Zájmová výtvarná výchova    

Sportovní hry hoši    

Konverzace v anglickém jazyce    

Technická praktika hoši    

IX.ročník    

Cvičení z matematiky rozšiřující    

Cvičení z českého jazyka rozšiřující    

Technická grafika    

Základy administrativy    

Chemická praktika    

Sportovní hry hoši    

Pohybová výchova dívky    

Konverzace v anglickém jazyce    

Technická praktika hoši    

 


