
Vážení rodiče, 
 podle tradice jsem  připravil pro Vás několik aktuálních zpráv a pozvánek týkajících se 
závěrečného období školního roku. Zároveň bych při této příležitosti Vám všem rád poděkoval za 
dosavadní spolupráci. 
1/ Důležité termíny pro červen a závěr školního roku 
pondělí 2.června – dětský den, dopolední akce 
úterý 3.června – informační den v 16.00 
pondělí 9.června – schůzka rodičů budoucích prvňáků ve školní jídelně v 17.00 
pondělí 16.června – zahradní slavnost v 17.00 
úterý 24.června – pedagogická rada 
pátek 27.června – konec II.pololetí, vysvědčení 
úterý 1.července až čtvrtek 3. července – vracení peněz z konta školní jídelny 
2/ Termíny pro příští školní rok 
zahájení školního roku 2003/2004 - pondělí 1.září  
podzimní prázdniny – pondělí 27. a středa 29.října 
vánoční prázdniny – od pondělí 22.prosince do pátku 2.ledna 2004 
konec I.pololetí, vydání vysvědčení – čtvrtek 29.ledna  
pololetní prázdniny – pátek 30.ledna 
jarní prázdniny – od 2.února do 8.února 
velikonoční prázdniny – čtvrtek 8. a pátek 9.dubna 
konec II.pololetí -  vydání vysvědčení středa 30.června  
státní svátky ve vyučovacích dnech - úterý 28.října 2003 

        pondělí  17.listopadu 2003  
3/ Jarní prázdniny pro příští roky – občas se vyskytne dotaz na termíny jarních prázdnin v dalších 
letech. Po letošním velmi kritizovaném experimentu volby stejného termínu pro celý kraj došlo 
k úpravám s tímto výsledkem pro bývalý okres Hradec Králové    

2004/2005 14.II. – 20.II. 
    2005/2006 20.II –26.II. 
4/ Kouření – v poslední obě se stalo mezi staršími dětmi (zhruba od sedmé třídy, ale jsou i mladší 
výjimky) velmi módní záležitostí, se kterou se nechceme a nemíníme smířit. Považuji za nutné o tom 
informovat rodičovskou veřejnost a svým způsobem požádat o spolupráci. Předpokládám, že většina 
rodičům s kouřením svých dětí zásadně nesouhlasí. Pokud by někdo měl bohužel opačný názor, což 
některé děti tvrdí, pak si musí uvědomit, že porušuje zákonnou normu. 

Do této doby jsme věděli, že některé děti kouří na několika místech v okolí školy, většinou 
před výukou, někdy i o polední přestávce, případně po výuce. Snažili jsme se jim vysvětlovat 
nevhodnost jejich počínání, zdravotní rizika vyplývající z návyku, ale upozorňovat i na to, jaké právní 
normy porušují.  V některých případech jsme v souladu se stávajícími předpisy zákonné zástupce 
těchto žáků o tomto faktu informovali. Respektovali jsme ale přitom skutečnost, že za chování dětí na 
veřejnosti zodpovídají rodiče. V budově školy, dle mého názoru, žáci nekouří. 
 Před měsícem však došlo ke dvěma událostem, kde celkem 12 žáků  prokazatelně kouřilo na 
akcích pořádaných školou. V tomto případě se jedná o hrubé porušení vnitřního řádu školy, které mělo 
pochopitelně za následek okamžité  výchovné opatření, konkrétně udělení důtek ředitele školy. Další 
porušení v tomto smyslu by pak skončilo sníženou známkou z chování, což u dětí, které čeká přijímací 
řízení, by bylo velmi nepříjemné.  
 Nejde mi však o tresty, oba případy v tuto chvíli považuji za vyřešené, ale o prevenci. 
V následujících týdnech pojedou děti na školy v přírodě, proběhnou školní výlety, dětský den, 
kolegové připravili řadu zajímavých exkurzí. Osobně mne velmi těší, co všechno se dětem nabízí, 
nebývá to všude zvykem. Zároveň si uvědomuji, že se při těchto akcích významně zvyšuje míra rizika 
porušení školního řádu, narůstá i odpovědnost učitelů.  Nejde jen o kouření, hrozí i alkohol, nelze 
opominout drogy. Žádám proto všechny rodiče o spolupráci, o důrazné preventivní vysvětlení 
nepřípustnosti takového počínání a upozornění na nebezpečí následných postihů, které by vyplynuly 
z případného porušení vnitřního řádu školy. Stejně budou postupovat i všichni kolegové. 
 Jedině vzájemná spolupráce a důslednost může přinést úspěch. Důkazem pro toto mé tvrzení 
je i velmi příznivá rekapitulace hodnocení chování dětí na škole za I.pololetí. Nikdo z dětí neměl 
sníženou známku z chování, což osobně nepamatuji. Určité problémy pochopitelně byly, ve čtvrtletí 



jsem několik ředitelských důtek udělil, ale po projednání čtvrtletního hodnocení s rodiči došlo ve 
všech případech ke zlepšení. O stejný přístup Vás žádám i teď, naším cílem není trestat, ale 
přesvědčovat a vychovávat.  
 Od uvedených opatření uplynul necelý měsíc, vypadá to, že došlo ke změně přístupu dětí. Byl 
bych velmi rád, kdyby tato prevence i nadále úspěšně fungovala. 
 6/ Úspěchy dětí – na druhou stranu něco lepšího, považuji za potřebné se s Vámi podělit o 
výsledky našich žáků na některých soutěžích. Máme z nich opravdu velkou radost. V této době ještě 
některé soutěže probíhají, nejedná se tedy o konečný seznam. 
Okresní kola 
Svět očima dětí – literární část   

1.místo Tereza Vrbická VIII.C 
3.místo Vojtěch Líbal IX.C 

  3.místo Barbora Oborníková IX.C 
  čestné uznání Kateřina Jirsová VIII.C 
    Nikola Zilvarová IX.C 
Olympiáda v německém jazyce  
  2.místo Ivana Sahánková VII.B 
Olympiáda v anglickém jazyce 
  3.místo Tereza Lišková VII.B 
Chemická olympiáda 
  1.místo Ondřej Dosedla IX.B 
  5.místo Ondřej Starý IX.A 
Sólový zpěv 
  2.místo Adéla Šlapáková V.C 
  4.místo Aneta Svobodová VIII.B 

5.místo Monika Plecháčová VI.C 
Pythagoriáda VI.ročník 
  2.místo Daniel Vach VI.C  
Olympiáda v českém jazyce 
  3.místo Ondřej Dosedla IX.B 
Fyzikální olympiáda 
  2.místo Filip Uhlíř IX.C 
  3.místo Vladimír Griga IX.A 
   Ondřej Dosedla IX.C 

5.místo Václav Vystrčil VIII.C  
   Michal Peštuka VIII.C 
Dějepisný maraton  

 1.místo Jana Zralá VII.A 
  Monika Nehybová VII.A 

   Tereza Žilková VII.A 
Basketbal mladší žáci      

1.místo - Jan Lamka VI.B, Michal Štefl VII.C, Vojtěch Ducháč VII.C,  Ondra Skrbek 
VII.C, Lukáš Janata VII.C, Tomáš Ibrmajer VII.C, Patrik Jón  VII.C, Dominik 
Podzimek VII.B, Lukáš Dlouhý VII.A 

Volejbal žáci   
1.místo – Milan Rohlena, Philip Prajsler, Jakub Ježek, Petr Kučera, Petr Smola - 
Michal Burda IX.A, Michal Andrýs, Ondřej Mokrý, Vojtěch Málek -  všichni VIII.C 

Atletika – Pohár rozhlasu mladší žákyně 
1.místo – Nikola Hrubá, Monika Nehybová, Pavla Kholová – všechny VII.A, Markéta 
Matějíčková, Ivana Sahánková, Kateřina Švihelová, Tereza Lišková – všechny VII.B, 
Anna Horáčková, Aneta Ličková, Kateřina Drahotská – všechny VII.C 

Sportovní gymnastika- jednotlivci   
1.místo Kateřina Lankašová VIII.B 

 3.místo Aneta Žurková VIII.B 
4.místo Anetta Szakošová VIII.B 



- družstva  
1.místo –Marian Tomášik IX.A, Jan Šlechta IX.A, Tomáš Franc IX.C, Lukáš Zeman 
VI.C, Martin Tomášik VI.C,  
1.místo - Kateřina Lankašová VIII.B, Veronika Lankašová VI.B, Aneta Žurková 
VIII.B, Anetta Szakošová VIII.B 

Krajské kolo 
Chemická olympiáda 
  7.místo Ondřej Dosedla IX.B 
Olympiáda v českém jazyce 
  1.místo Ondřej Dosedla IX.B 
Sportovní gymnastika - družstva  

1.místo – chlapci, viz okresní přebor 
  2.místo – dívky, viz okresní přebor 
   - jednotlivci 

1.místo Kateřina Lankašová VIII.B 
   Marián Tomášik IX.A 
  2.místo Tomáš Franc IX.C 
  3.místo Jan Šlechta IX.A 
Volejbal žáci     

1.místo – Milan Rohlena, Philip Prajsler, Jakub Ježek, Petr Kučera – všichni IX.B, 
Michal Burda IX.A, Michal Andrýs, Ondřej Mokrý, Vojtěch Málek -  všichni VIII.C 

Republika 
Sportovní gymnastika - družstva    

5.místo – chlapci, viz okresní kolo 
   jednotlivci    

6.místo Marián Tomášik IX.A 
  19.místo Jan Šlechta IX.A 
7/ Výsledky zápisu - do budoucích prvních tříd nás potěšily, zapsáno bylo celkem 76 dětí, z toho u 15 
rodiče požádali o odklad školní docházku. Na druhé straně k nim přibude 14 dětí, které měli odklad již 
minulý rok. Znamená to, že do prvních tříd v září nastoupí 72 děti.  

V porovnání s ostatními hradeckými školami nedošlo k poklesu zájmu o naši školu, přestože 
se ve městě počet prvňáků opět snížil. Dokonce jsme poprvé v historii zapsali nejvíce dětí ze všech 
hradeckých škol, to je jistě úspěch. Domnívám se, že tento výsledek potvrzuje správnost námi 
uplatňované koncepce – chceme být „normální“ základní školou s nadstandardní nabídkou. Je vám 
jistě jasné, co je za tím skryto. Ve stručnosti je koncepce školy zaměřená na to, aby příležitost se 
uplatnit a dosáhnout úspěchu dostaly všechny děti, bez ohledu na míru nadání. Napomáhá tomu stále 
se lepšící již nadstandardní vybavení školy, počítačová technika, přírodovědné centrum, systém výuky 
volitelných předmětů, povinná výuka informatiky v 6. a 7.ročníku, angažování lektorů angličtiny – 
rodilých mluvčích, široká zájmová činnost,  volejbalové zaměření, péče o dyslektiky a řada dalších 
aktivit. Jsem přesvědčen, že tento široký záběr je pro naprostou většinu dětí výhodnější nežli 
jednostranně zaměřené specializované třídy.  

8/ Přijímací řízení žáků devátých tříd je prakticky ukončeno, i když se stav průběžně měnil. 
Povinnou školní docházku uzavírá celkem 77 dětí, všichni v deváté třídě. Po prvním kole byli přijati 
na střední školy a učební obory s maturitou celkem 54 žáci, přímo bez zkoušek to dokázalo 10 žáků. 
Do učebních oborů bylo přijato 11 dětí.  Neumístěno zůstalo  12 dětí, ale počet se pochopitelně 
průběžně snižoval, dnes se to týká posledních 2 dětí. Problémem je, že některé školy druhé kolo vůbec 
neorganizují, případně si na tento termín nechávají malou kapacitu. 

Celkově dopadlo první kolo příznivě, u IX.C velmi. Opět se ukázala potřeba vzájemné 
komunikace mezi učiteli hlavních předmětů, třídními učiteli, výchovnou poradkyní a rodiči dětí. 
Pochopení a respektování názorů přispívá ke správné volbě, což vůbec není jednoduché.     
 9/ Změny v provozu školní jídelny od příštího školního roku budou výrazné, je na čase 
všechny strávníky a rodiče s nimi informativně seznámit. 
 V září se bude otevírat nová výdejna obědů na ZŠ Jiráskovo náměstí, kolaudace proběhla 
v minulých dnech. Děti i učitelé této školy se konečně dočkají, že budou obědvat ve své budově. Jídlo 
se tam bude dovážet z naší školní jídelny. Nám se také uleví, předpokládám, že počet stravujících 



v naší školní jídelně se sníží asi o 350. Projevit by se to mělo tím, že bude více času na oběd,  
stolování by mělo být výrazně klidnější. Předpokládáme dále také mírnou úpravu pracovní doby, 
obědy se budou vydávat od 10.45 do 13.45, tím se vyhoví požadavku hygieny, že jídlo se musí 
konzumovat do 3 hodin po jeho dokončení. 
 Nevyhneme se ani mírné úpravě cen obědů, zcela jistě se zvýší cena pro cizí strávníky, 
předpokládáme na 35,- Kč. To je způsobeno neustále rostoucí režií na energie a mzdy. Zároveň 
odstraníme z cenové kalkulace desetníky a dvacetníky, v souvislosti tím, že od podzimu se již 
nebudou používat. Rozdíl mezi velkou porcí (děti V. – IX.ročníků)  a malou porcí (děti I. až 
IV.ročníků) bude 2,- Kč, konkrétní ceny za jeden oběd u těchto kategorií předpokládáme ve výši  17,- 
a 15,- Kč.  

Zároveň s touto změnou dojde k přechodu na nový, vzájemně propojený, stravovací program, 
který bude společný pro obě jídelny. Je již pochopitelně dokonalejší, místo karet se budou používat 
bezkontaktní čipy. Jsou to takové přívěsky, které strávník musí mít s sebou, ale nebude nucen je 
vkládat do čtecího zařízení. Cena čipu je bohužel vyšší nežli u karty, je stanovena na 150,- Kč. 
Strávník si ho bude muset koupit, ale po ukončení stravování ho školní jídelna odkoupí zpět za stejnou 
sumu. Dle zkušeností z jídelen, kde toto zařízení je v provozu, jsou ztráty čipu výjimečné. 
 Další změnou je zavedení možnosti objednávání jídel. Odstraníme tím dnes existující fakt, že 
výdej jednoho z jídel skončí dříve než ve 14 hodin. V současné době se to sice nestává často, 
jídelníček je totiž sestavován a počet vařených jídel určován podle předpokládaného zájmu strávníků, 
nelze to však vyloučit.  
   Volbu jednoho ze dvou nabízených obědů bude možné provést několika způsoby, rpzhodně to 
bude prostřednictvím počítače. Půjde to u terminálu umístěného před vstupem do školní jídelny, 
druhou možnost  budou mít děti z jakéhokoliv počítače ve škole, který je v síti a třetí eventualitou pak 
bude přímá objednávka rodičů pomocí internetu. Pokud nebude provedena volba, pak každý 
přihlášený strávník obdrží automaticky stravu označenou na jídelníčku číslem „1“. 
 Jídelníček bude vyvěšen na určených místech a na internetových stránkách se značným 
předstihem, minimálně 6 týdnů dopředu. Možnost volby jídla bude ukončena 14 dní před stravovacím 
dnem. Poté počítač vstup pro volbu oběda zablokuje, bude však pochopitelně možné si ho odhlásit, tak 
jako doposud. V tomto případě i nadále bude platit na naší škole stejný časový limit, že odhlášení je 
nutné provést do 13:00 předešlého pracovního dne před stravovacím dnem. Na ZŠ Jiráskovo náměstí 
bude tento termín posunut zřejmě na12:30. 
 Předpokládám, že systém objednávek bude spuštěn hned v září se začátkem školního roku, ale 
s účinností od počátku října. První měsíc budeme věnovat tomu, aby děti celou proceduru perfektně 
zvládly. To se týká i docházejících dospělých strávníků, tam může být větší problém.  

10/ Manipulace se zbytkem peněz na účtu ŠJ – proběhne jako každý rok na základě Vašeho 
pokynu. Začátkem června obdržíte ze školní jídelny lísteček, na kterém sdělíte, jakým způsobem 
naložit se zbytkem peněz, který zůstane na osobním kontě Vašeho dítěte. Peníze se budou vydávat 
v kanceláři školní jídelny od 1. do 3.července od 8:00 do 16.00. 

11/ Disponibilní hodiny - pro příští školní rok bude zvýšen týdenní počet vyučovacích hodin 
pro žáky VIII. a IX.ročníku o jednu. V současné době diskutujeme o tom, jakým způsobem k tomu 
přistoupit. Nejpravděpodobnější variantou bude posílení volitelných předmětů. S nabídkou budete 
seznámeni koncem května, volitelné předměty budou mít pochopitelně i  žáci VII.ročníků, kde jejich 
výuce jsou věnovány 2 hodiny týdně. 

12/ Chování dětí v situacích ohrožení – je další rozvrhovou změnou. Nejedná se však o nový 
předmět ve smyslu bývalé branné výchovy, jak se mylně objevuje v tisku. V skutečnosti půjde o 
šestihodinový kurz jistě velmi potřebných dovedností a znalostí v oblasti ochrany dětí v mimořádných 
situacích. Bude zaměřen zejména na činnosti civilního charakteru, na nebezpečí vzniklé při 
průmyslových a ekologických haváriích, povodních a dalších případech možného ohrožení.  
 13/ Rodilá mluvčí – po roce se nám podařilo opět zajistit přítomnost rodilé mluvčí. Po 
výborných zkušenostech s kolegou Shawnem McNamarou jsme se opět spolehli na spolupráci s  
pedagogickou fakultou calgarské university v Kanadě. Tentokrát přijela kolegyně, která se jmenuje 
Bonnie Jan Kvíčala. Její příjmení prozrazuje na první pohled české předky, přeji jí i nám, aby byla na 
naší škole spokojena a její působení bylo přínosem pro obě strany. Pro příští školní rok máme 
v úmyslu její přítomnosti opětovně využít i pro konverzační kurzy určené dospělým 



 14/ Školní družina – jménem vychovatelek a také pana vychovatele jsem chtěl požádat 
některé rodiče o to, aby neposílali děti do školy na koloběžce i když je to jistě módní záležitost. Při 
přesunech uvnitř školy nám manipulace s koloběžkami a jejich uskladnění dělá zbytečné problémy. 

Další důležitou informací je fakt, že o prázdninách je připraven pro děti příměstský tábor, 
který jako obvykle organizuje ZŠ Štefcova. Pro informaci je to vedle budovy Policie ČR, spojení je 
buď autobusem linkou č.9 (zastávka Štefcova) anebo trolejbusovou linkou č.7 (zastávka Náhon). 
Stravování je zajištěno ve školní jídelně ZŠ Štefcova, cena oběda je 14,40 Kč. Stravenky se prodávají 
přímo ve školní jídelně ve dnech 2.VI – 5.VI. od 15:15 do 16:15. 
 Vlastní provoz příměstského tábora je v červencových týdnech od 30.VI. do 4.VII., od 7.VII. 
do 11.VII. a od 14.VII. do 18.VII. Po pauze bude příměstský tábor otevřen ještě od 11.VIII. do 
15.VIII. a od 18.VIII. do 22.VIII. 
 Denní provoz příměstského tábora na ZŠ Štefcova je od 6:30 do 16:30. Závazné přihlášky a 
poplatek ve výši 20,- Kč na den budou vybírány v týdnu od 2.VI. do 5.VI. ve školní družině ZŠ 
Štefcova. Samostatné úrazové pojištění na pobyt v příměstském táboře si zajistí rodiče. Děti by měly 
být sportovně oblečeny,  s sebou mít svačinu, plavky, přezůvky, batoh s pláštěnkou, psací potřeby, 
notýsek, kreslící potřeby a pokrývku hlavy. 
 Během přerušení činnosti příměstského tábora bude v provozu školní jídelna na ZŠ 
Habrmanova, přesné podmínky v tuto chvíli ještě neznám, na požádání je však sdělíme. 
. 15/ Zahradní slavnost – proběhne v pondělí 16.června od 17.hodin. Doufám, že toto již 
tradiční setkání dětí, rodičů a učitelů se stane hezkou  a příjemnou tečkou na konec školního roku. 
Všichni jste srdečně zváni. 
 16/ Přírodovědné centrum – opět obnovilo svou činnost. Došlo k jeho rekonstrukci a 
k výraznému rozšíření činnosti,  v současné době jeho návštěva nabízí opravdu velmi hodnotný 
zážitek, viz informace na vloženém letáčku.  
 17/ Kurzy informatiky – klasická podoba  vzdělávacích kurzů pro dospělé i nadále 
pokračuje, je o ně neustále zájem. Kromě toho jsme zareagovali na možnost stát se střediskem šíření 
počítačové gramotnosti pro širokou veřejnost, naše škola byla vybrána do projektu RCI. Tyto kurzy 
jsou poznávacího charakteru, jde o velmi levné a atraktivní seznámení se základní obsluhou počítače a 
užíváním Internetu. Dosavadní značný zájem o tato dvouhodinová školení za jednotnou cenu 100.- Kč 
ukazuje, že základní idea co nejjednoduššího seznámení s počítačem a jeho využitím je velmi správná. 
Podrobnosti naleznete ve vloženém letáčku. 

18/ KPZŠ  - i v tomto školním roce ukončí povinnou školní docházku děti, za které někteří 
z Vás před devíti lety vložili na konto sdružení návratných 1000,- Kč. Koncem května proto zašleme 
těmto rodičům lísteček s prosbou o zvolení způsobu, jak se s vrácením této částky vypořádat. Jménem 
výboru KPZŠ jsem pověřen všem rodičům za poskytnutý příspěvek poděkovat. 

19/ Zájmová činnost – probíhá podle plánu, její ukončení plánujeme v první polovině června, 
Vedoucí mají pokyn dodržet plánovaný počet schůzek. Jediným kroužkem, který ukončil předčasně 
svou činnost, byl pozemní hokej. Velmi nás to mrzí, ale při malém projeveném zájmu nebylo rozumné 
provoz udržet. Dětem byla nabídnuta možnost přestupu přímo do sportovního oddílu. Snažili jsme se 
s rodiči těchto dětí vyrovnat a část peněz vrátit, pokud to někde neproběhlo, obraťte se telefonicky na 
paní Čakányovou, číslo 495 532 031. 

20/ Knihovna – pracuje úspěšně, děti ji využívají průběžně dle potřeby a zájmu. Od pololetí 
mají možnost v prostorách knihovny pracovat na počítačích a jsme rádi, že toho využívají. Jediným 
problémem zůstává značný počet knih, které si děti půjčily a nevrací je. Není to maličkost, v souhrnu 
se jedná o poměrně značnou sumu peněz, navíc to většinou jsou dražší a zajímavé tituly. Pomozte nám 
proto, zeptejte se svých dětí, jestli nemají nějakou knihu vrátit.  

Na závěr bych všem rodičům a jejich dětem chtěl jménem svým i kolegů popřát příjemné 
prázdniny spojené s nabráním potřebných sil pro příští školní rok, vycházejícím žákům pak hodně 
úspěchů na jejich nových působištích. 
 
Hradec Králové         Vladimír Springer 
2003-05-24         ředitel školy 
      
 



 
   


