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BEZRUČŮV 

Zpravodaj 



Vážení rodiče, 

 na konci školního roku jsme pro Vás připravili další číslo Bezručova zpravodaje. Chci 

Vás v něm seznámit s organizací dalšího školního roku,  s činností školy v závěrečném 

období a poskytnout Vám další důležité informace.  

 

1) TERMÍNY  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2002 / 2003 

Zahájení výuky :       pondělí  2.IX.2002, ukončení pátek 27.VI.2003 

Vydání vysvědčení :   čtvrtek 30.I., pátek 27.VI. 

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

            vánoční            pondělí 23.XII. -  pátek 3.I. 

            pololetní pátek 31.I. 

            jarní  pondělí 3.II. – pátek 7.II. 

            velikonoční čtvrtek 17.IV. – pátek 18.IV. 

            hlavní   pondělí 30.VI. – pátek 29.VIII. 

Státní svátky a volné dny : pondělí 28.října 

                                                pondělí 21.dubna - velikonoce 

    čtvrtky 1. a 8.května 

Zahájení školního roku 2003/2004 – 1.září 2003 

2) ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 

 Koncem ledna proběhl zápis do prvních tříd pro příští školní rok. Přišlo k němu 78 

dětí, z toho rodiče u 16 požádali o odklad školní docházky a zřejmě všem bude vyhověno. Po 

zařazení 9 dětí, které měly odklad loni, bude do I.ročníků od září chodit 71 dítě. 

Rodiče budoucích prvňáků mají první společnou schůzku v úterý 11.června v 17.00 ve školní 

jídelně. 

3) PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 Z devátých tříd letos vychází celkem 78 dětí, které potěšující většinou prošly úspěšně 

už prvním termínem. Po uzavření druhého kola byli na gymnázia přijati celkem 22 žáci, na 

střední odborné školy 44 žáci, na střední odborná učiliště 12 žáků. Celé řízení hodnotím jako 

úspěšné, přispělo k němu převážně reálné hodnocení možností dětí svými rodiči, často po 

konzultacích s učiteli. Na šestileté gymnázium odchází 3 žáci, na osmileté tamtéž 2 žáci. 

4) ZAHRADNÍ SLAVNOST 

 Chtěl bych Vás i s dětmi touto cestou pozvat na pomalu již tradiční akci, kterou 

konáme na hřišti školy a v přilehlých prostorách. Připravujeme širokou nabídku akcí, soutěží, 

výstavek a prezentací, hlavně však bychom chtěli společně v pohodě ukončit další školní rok. 

Kromě nabídky aktivní činnosti bude dostatek prostoru pro popovídání i občerstvení. 

 Zahradní slavnost proběhne v pondělí 17.června od 17 hodin. Věřím, že nebudeme 

nuceni termín překládat z důvodu nepříznivého počasí jako v minulých dvou letech. 

5) ZÁJMOVÁ ČINNOST 

 V těchto dnech končí zájmová činnost dětí. Velmi mne těší, že žádný ze 35 kroužků 

nepřestal fungovat během školního roku.  Vedoucí mají za cíl dodržet plánovaný počet 

schůzek, což je 60 u jazykových a 30 u ostatních. Rád bych vyjádřil poděkování všem 

obětavým vedoucím, ať už z řad učitelů, rodičů či studentů. Máme v úmyslu pro příští školní 

rok rozsah činnosti udržet, případně ještě rozšířit. 

6) ODPOLEDNÍ A VÍKENDOVÉ AKTIVITY 

  Sportovní a dětské hřiště bude otevřeno denně, zavírací hodina je stanovena na 20 

hodin, v červnu se bude otevírat ve všední dny v 16 hodin, o víkendech v 10 hodin, o 

prázdninách předpokládáme každodenní provoz od 10 do 20 hodin. Hřiště budou dětem 

k dispozici do 14.července, po dovolené ho otevřeme v pondělí 19.srpna (zavřeno bude jen při 

dešti).  



Na hřišti je nový pan správce, který má za úkol dohlížet na bezpečný provoz. Není to 

vůbec jednoduché a někteří hlavně starší žáci nám občas situaci komplikují. Proto jsme 

stanovili jednoduchá základní pravidla, jejich dodržování je správce povinen důsledně 

vyžadovat. Nebude diskutovat s návštěvníky o čase začátku a konce provozu, bez jeho 

přítomnosti je na hřiště vstup zakázán. Na hřišti a v přilehlém areálu se nesmí kouřit, pít 

alkohol, požívat omamné látky, jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardech a vodit 

psy.. Děti mohou vykonávat na hřišti pouze sportovní činnost a to na vlastní nebezpečí. 

Případné škody musí návštěvníci nahradit. Na dětské hřiště s prolézačkami mohou pouze děti 

do 10 let, samozřejmě i v doprovodu dospělých. Byl bych velmi rád, aby na hřišti 

nedocházelo ke zbytečným sporům a pobyt na něm pro děti byl přínosem. Tady bychom od 

vás potřebovali určitou podporu. 

Internetový klub bude mít od pondělí 10.června letní provoz, to znamená, že ve všední 

dny bude otevřeno od 16 do 19 hodin, o víkendech od 13 do 19 hodin. Během prázdnin bude 

otevřeno podle zájmu. O ukončení provozu v červenci a začátku v srpnu budeme návštěvníky 

informovat vývěskami na obvyklých místech. Každodenní provoz bude od 13 do 19 hodin.  

7) PENÍZE NA KONTECH 

 Pokud jste jako rodiče vycházejících dětí před lety vložili na konto KPZŠ 1000,- Kč, 

pak jsme Vás oslovili také s žádostí o pokyn jak Vám obnos vrátit. Kdyby omylem Vaše dítě 

lísteček nepřineslo, obraťte se v kanceláři školy na paní Čakányovou (552 3031). Zároveň 

mohou o vrácení vkladu pochopitelně požádat i rodiče mladších žáků. 

V současné době jste obdrželi lísteček ze školní jídelny, kde chceme jako každým 

rokem dostat váš pokyn k manipulaci se zbytkem peněz na účtu. Prosím o rychlé vrácení. 

Na tomto místě bych uvedl jednu potěšující zprávu. Zastupitelstvo města schválilo 

financování nové výdejny obědů na sousední ZŠ Jiráskovo náměstí ještě v tomto roce. Jsem 

velmi rád, že se vyřeší letitý problém obou škol hlavně ke spokojenosti dětí i rodičů. 

8) VOLBA BANKY 

 Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl otevřít účet u další banky, konkrétně se jedná o 

eBanku. Vedla nás k tomu jejich nabídka na kvalitnější, rychlejší a pružnější komunikaci 

s využitím Internetu a mobilního telefonu. Na základě několikaměsíční zkušenosti mohu 

vyjádřit spokojenost s tímto krokem.  

 Určité výhody při vkládání peněz do eBanky vidím zcela nezaujatě i pro rodiče. Mimo 

možnost použití Internetu a telefonu (to pochopitelně jen v případě, že tam budete mít otevřen 

vlastní účet) existuje i možnost fyzického uložení peněz na přepážce a to ve velmi výhodné 

pracovní době. Veškeré operace se provádějí průběžně během několika hodin a my jsme 

schopni je pomocí Internetu průběžně stahovat. Znamená to tedy, že bychom měli být schopni 

zařadit na konto jídelny peníze poslané ten den dopoledne přibližně do 10 hodin a zajistit 

oběd na příští den. Zůstává podmínka, že na našem účtu musí být uloženy do 13 hodin. 

 Toto je možnost, kterou můžete a nemusíte využít a neberte ji jako nějaký nátlak. 

V žádném případě nemíníme v dohledné době rušit účet u ČSOB na Ulrichově náměstí, 

funkční budou oba. Je na každém z Vás, jestli se rozhodnete pro změnu, zvažte pečlivě 

všechna pro a proti. Je nutné dodat, že eBanka má v Hradci Králové dvě pobočky, jednu na 

ulici S.K.Neumana po levé straně ve směru od Špice k nádraží, provozní doba je velmi dlouhá 

– ve všední dny od8 do 20 hodin, a v sobotu od 9 do 12 hodin. Druhá pobočka je 

v hypermarketu Tesco, kde mají otevřeno denně mimo neděle do 18 hodin.  

 Zbývá uvést jen číslo účtu, který bude možné od srpna použít - 825516001/2400, jako 

variabilní symbol se nadále bude používat rodné číslo strávníka bez lomítka. 

9) ÚŘEDNÍ  HODINY O PRÁZDNINÁCH 

Pokud si z nějakého důvodu Vaše dítě nepřevezme vysvědčení, bude blanket o 

prázdninách  uložen v kanceláři školy a můžete si ho průběžně vyzvednout. Úřední hodiny, 

pochopitelně i pro jiné záležitosti, jsou každé pondělí od 9 do 12 hodin. 



10) ŠKOLNÍ DRUŽINA A STRAVOVÁNÍ O PRÁZDNINÁCH 

 V době prázdnin je pro hradecké děti připraven příměstský tábor ŠD. Bude se konat 

v hezkém prostředí nově vybudované školní družiny v Základní škole Štefcova v Malšovicích 

(vedle budovy České policie), dostupnost linkami číslo 7 a 9, bližší informace u paní 

Macháňové na telefonu 5263063. Stravování je zajištěno v tamní školní jídelně, informace 

dostanete u paní Špásové, telefon 5263575. V případě zájmu volejte do jídelny ihned. 

 Příměstský tábor v Malšovicích bude ve dnech od 1. do 19.července a pak od 12. do 

23.srpna, od 26.srpna bude v provozu školní družina už u nás na škole. 

 V době mezi 22.červencem a 9.srpnem neběží nikde školní družina, ale děti se mohou 

stravovat ve školní jídelně Základní školy Zálabí, telefon 5511742, paní Koutová. V případě 

zájmu je nutné přihlásit své dítě ve dnech 13. a 14.června od 14.30 do 17.00. 

11) PŘÍPRAVA NA ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 

a) volitelné předměty 

V několika příštích dnech obdrží rodiče žáků budoucích VII. – IX.tříd nabídku 

volitelných předmětů pro příští školní rok. Jedná se o předměty, které si děti mohou  a vlastně 

musí vybrat, jejich rozsah je v sedmé třídě 2 vyučovací hodiny týdně, v osmém ročníku tři a 

v devátém čtyři. Na nabídce bude uvedeno podrobnější vysvětlení s konkrétní náplní. 

Koncem školního roku se rozloučíme s kolegou Shawnem McNamarou, který u nás 

pracoval 18 měsíců. Jeho činnost byla jistě významným přínosem pro děti a zaslouží si 

poděkování. Pro příští školní rok je v jednání nástup jeho kolegy či kolegyně, opět 

z pedagogické fakulty v Calgary. Se zapojením do asistentské praxe počítáme od ledna 

příštího roku. 

b) nepovinné předměty 

Po zjištění zájmu o volitelné předměty dáme dětem předběžnou  nabídku nepovinných 

předmětů,  které chceme příští školní rok otevřít. Vlastní přihlášky rozdáme ihned se 

zahájením školního roku, i když někteří kolegové si již v červnu dělají určitý průzkum zájmu 

o jednotlivé předměty, což je potřebné pro úvazky. 

c) sešity 

 Příští týden Vám  opět nabídneme  možnost zajištění  sešitů  a  čtvrtek  pro  žáky 

centrálně z velkoobchodu. Domnívám se, že je to v konečném efektu nejvýhodnější řešení pro 

všechny strany. Sešity děti obdrží při nástupu do školy a poté za ně vybereme peníze 

d) učebnice 

Děti je odevzdají v posledním týdnu, většinou v pondělí. Budeme od nich chtít,  aby je  

uvedli do relativního pořádku. Ve středu či ve čtvrtek obdrží sady učebnic pro příští školní 

rok. Na nákup nových titulů dostáváme výrazně čím dál méně financí, proto jejich kvalita 

neodpovídá našim představám a potřebovali bychom Váš zvýšený dohled nad péčí o ně. 

 12) ZUBNÍ ORDINACE 
 Na základě několika dotazů připomínám telefonní číslo na zubní ordinaci MUDr. 

Klimešové, která je přímo ve škole – je to 5537100. Paní doktorka nabízí pacientům novinky 

ze stomatologické praxe jako bělení zubů speciálními dovezenými gely a vsazování kamínků 

(briliantků) do jednotlivých zubů. 

 

Závěrem bych chtěl jménem všech učitelů a zaměstnanců školy poděkovat Vám za 

spolupráci v končícím školním roce a popřát celé rodině prožití hezkých prázdnin. Zároveň 

ještě jednou Vás srdečně zvu na Zahradní slavnost. 

 

 

V Hradci Králové, 2002-06-05    

        Vladimír Springer   

 


