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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. Pro „nové“ rodiče jsou v textu pasáže, které jim umožní zorientovat 
se v provozu školy.  

Chci se v každém případě zmínit o stávce, která proběhla 1.září. Zapojili se do ní prakticky všichni zaměstnanci 
školy, považovali za nutné alespoň pro jednou dát najevo své přesvědčení, že mzdová situace ve školství je skutečně více než 
zralá k řešení. Takový je pohled z naší strany. 

Je mi jasné, že názor rodičů nemusí být souhlasný, v některých případech je tomu jistě i přímo naopak. Proto si 
velmi cením toho, že nedošlo k jedinému rušivému momentu a že naše stanovisko bylo ze strany rodičů plně respektováno. 
Jménem všech zaměstnanců školy Vám za to děkuji. 
1/ TERMÍNY  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2003 / 2004 
Zahájení :    pondělí  1.IX.2003 
Ukončení :    středa 30.VI.2004 
Vydání vysvědčení :   čtvrtek 29.I., středa 30.VI. 
Prázdniny :    podzimní  pondělí, středa 27.a 29.X. 
             vánoční    pondělí 22.XII. -  pátek 2.I. 
             pololetní  pátek 30.I. 
             jarní  pondělí 2.II. – pátek 6.II. 
             velikonoční čtvrtek 8.IV. – pátek 9.IV. 
             hlavní   čtvrtek 1.VII. – úterý 31.VIII. 
Státní svátky a volné dny :  úterý 28.X. 
    pondělí 17.XI. 

pondělí 12.IV. 
Ředitelské dny :   čtvrtek, pátek 30., 31.X. 
Školní akce : 30.výročí školy  sobota 28.II.    Dětský den úterý 1.VI 
   
  Zahradní slavnost pondělí 14.VI.    
Schůzka KPZŠ : I.třídy – úterý 9.IX. 

ostatní třídy - 16.IX., úterý v 16.30, jindy dle potřeby a domluvy 
Informační dny :  vždy v úterý 16.00 – 17.30 - 18.XI., 6.I., 20.IV., 25.V.  
Sběr :                     vždy pondělí 15.00-16.30 - 22.IX., 20.X., 25.XI., 

12.I., 16.II., 8.III., 5.IV., 3.V., 7.VI.   
Den otevřených dveří  :  úterý 13.I. 

Naší snahou bude stanovené termíny dodržet, v případě naprosto výjimečných nutných změn vás o nich budeme 
samozřejmě informovat. Na období podzimních prázdnin počítáme s dokončením rekonstrukce WC ve školní jídelně a 
družině. Proto předpokládám, že k prázdninám a státnímu svátku budou připojeny dva dny ředitelského volna a to dva 
poslední říjnové dny. O všechny děti, které přijdou v těchto dnech do školy, se pochopitelně postaráme.  
2/ MINULÝ  ŠKOLNÍ  ROK V ČÍSLECH 

Do školy nastoupily v září 683 děti, z toho bylo 326 dívek. Na I.stupeň chodili 364 žáci, na II.stupeň 319 žáků. 
Průměrná naplněnost tříd byla jako obvykle nad okresním průměrem, pohybovala  se  přes hodnotu  25 žáků na třídu. To je 
vcelku optimální stav, který dlouhodobě pozitivně ovlivňuje možnosti školy v nabídce volitelných a nepovinných předmětů. 
 V polovině února proběhl zápis do prvních tříd pro příští školní rok. Přišly k němu 74 děti, z toho rodiče u 17 z nich 
požádali o odklad školní docházky a všem bylo vyhověno. Po zařazení stejného počtu 17 dětí, které měly odklad loni, budou 
do I.ročníků od září chodit 74 děti. 

V devátých třídách ukončilo povinnou školní docházku celkem 77 dětí, které většinou prošly úspěšně už prvním 
termínem, týkalo se to celkem 54 žáků. Z tohoto počtu jich bylo 10 přijato přímo bez přijímacích zkoušek. Po uzavření 
druhého kola bylo na gymnázia přijato celkem 17 žáků, na střední odborné školy 45 žáků, na střední odborná učiliště 15 
žáků. Pro zajímavost, z toho všeho na střední soukromé školy bylo přijato 12 dětí.  

Celé řízení hodnotíme jako úspěšné, přispělo k němu převážně reálné hodnocení možností dětí svými rodiči, často 
po konzultacích s učiteli.  

Na šestileté gymnázium odešli 3 žáci i když původně přijati byli 4. O studium na této školy byl značný zájem, 
přihlásilo se celkem 18 dětí, ale konkurence byla jako vždy veliká. 
  Chování žáků bylo většinou v normě, na konci školního roku byl udělen jedenkrát 2.stupeň z chování a jedenkrát 
3.stupeň, v pololetí nebyl nikdo hodnocen sníženou známkou z chování. Jsem přesvědčen, že ve druhém pololetí provedená 
preventivní opatření proti kouření se ukázala jako účinná a ve spolupráci s řadou z vás došlo k viditelnému zlepšení.  Mám 
z toho radost a pochopitelně prosím o důsledné pokračování. Snížil se i počet neomluvených hodim, jednalo se jen o 
výjimečné případy. Potěšilo mne, že jednak třídní učitelé odhalili včas potencionální problém a na druhé straně v naprosté 
většině případů kladná odezva rodičů vedená viditelnou snahou podobný exces již nepřipustit.   
3/ PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

Učitelský sbor je trvale stabilizován, dochází k minimálním změnám. V průběhu minulého školního roku odešla 
z vlastního rozhodnutí paní učitelka Nováčková, kterou nahradila po mateřské dovolené paní učitelka Válková. Dále jsme 
počítali, že od 1.září nastoupí paní učitelka Beranová, její nástup se odsunul, takže ji zastupuje zkušená kolegyně Luňáková. 
Na II.stupni nás posílil čerstvý absolvent pan Václav Šmíd s aprobací matematika a technické práce. 
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V současné době nás velmi nepříjemně zaskočilo nečekané ukončení pracovního poměru od zahraniční lektorky 
Bonnie Jan Kvícaly, pevně jsme počítali s jejím působením jak při výuce, tak i při kurzech pro dospělé. Velmi nás to mrzí a 
hledáme usilovně náhradní řešení a adekvátní náhradu. 

Pro přesnou informaci a orientaci hlavně rodičů žáků II.stupně je v příloze Zpravodaje vložen přehled vyučujících 
jednotlivých předmětů ve všech třídách. Je zde uvedeno také číslo místnosti, kde paní učitelku či pana učitele najdete 
v kabinetě, při schůzkách a informacích. Podobný přehled zároveň naleznete trvale umístěný ve vchodu do školy, na  panelu 
umístěném za vstupními dveřmi.  
4/ ORGANIZACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2003/2004 
 V nadcházejícím školním roce se počet žáků na naší škole žáků zvýší zhruba o 3%, což lze bez nadsázky označit 
jako výjimečný jev na hradeckých školách. Přesně vyjádřeno, do 27 tříd bude chodit 705 dětí. V každém ročníku jsou tři 
třídy, na I.stupni jsou 383 děti a na II.stupni je jich 322. Průměrná naplněnost ve třídách se zvýšila, na I.stupni je přes 25,5 
dětí na třídu, na druhém stupni stoupla na 26,8, celkem to činí 26,1. Na škole bude 362 chlapců a 343 děvčat. 
 Všichni na I. i II.stupni se budou učit podle programu Základní škola. Zachovali jsme v něm navýšený počet hodin 
tělesné výchovy v VI. a VII.ročníku na 3 vyučovací hodiny týdně. Zároveň dělíme po jedné hodiny týdně u matematiky a 
českého jazyka v VI.ročnících a nově tak činíme i v sedmých třídách. V půlených hodinách je nepoměrně větší intenzita 
práce, pochvalují si je jak děti tak učitelé. V osmé třídě jsme v učebním plánu přidali po hodině obou základních předmětů – 
v českém jazyce a matematice. 
 Jako každým rokem jsme na základě zkušeností a jejich vyhodnocení pokračovali v úpravách volitelných předmětů, 
které jsou v souladu s učebním plánem vyučovány od VII.tříd.  Diferencované hodiny matematiky a českého jazyka budeme 
letos vyučovat pouze v IX.ročnících a to na dvou úrovních – rozšiřující, která je určena dětem s vyhraněným zájmem o 
studium na školách ukončených maturitou a upevňující – určené žákům, kteří potřebují spíše opakovat a upevňovat znalosti.  
 Pro informaci rodičů mladších dětí stručně vysvětlím způsob výuky  volitelných předmětů. Děti ze v šech tříd 
VII.ročníku jsou podle zájmu bez ohledu na třídní kolektiv rozděleny do 5 skupin v jedné vyučovací hodině týdně, v VIII. 
ročníku tomu tak je ve 2 hodinách a v IX.třídě dokonce celkem v 5 hodinách. Žáci, ale spíše jejich rodiče, mají možnost si z 
poměrně široké nabídky zvolit předměty, které je nejvíce  zajímají anebo je potřebují. Tradičními volitelnými předměty jsou 
konverzace v anglickém jazyce, technická praktika, sportovní hry, chemická a  matematicko-fyzikální praktika,  pohybová 
výchova dívek,  technická grafika, základy administrativy, zájmová výtvarná výchova.  

Výhodou je, že ve skupinách je při výuce méně dětí než je běžné, letošní průměr je necelých 17 žáků. Všechny 
předměty jsou dotovány jednou hodinou týdně. Jen některé z nich, hlavně všechna praktika, jsou vyučovány ve frekvenci 
dvou vyučovacích hodin, ale je to jedenkrát za 14 dní. Kromě volitelných předmětů nabízíme letos celkem 7 nepovinných 
předmětů, jejich počet jsme hlavně z finančních důvodů museli snížit. Do některých z nich se děti ještě mohou přihlásit, 
informace dostanou od třídních učitelů.  
5/ KOMUNIKACE, INFORMACE 
 Pokud uvažujeme o možnostech vzájemné komunikace mezi rodiči a členy učitelského sboru, pak je několik 
variant : 
a/ rodičovské schůzky – ta bude ale jen jedna, u většiny tříd 16.září a slouží ke vzájemnému poznání, navázání kontaktu, 
předání a ověření základních informací, vybírání některých poplatků apod. Případná další schůzka se může konat jak 
z podnětu učitele tak i na žádost rodičů 
b/ informační den – všechny proběhnou vždy v úterý buď po čtvrtletní pedagogické radě nebo v několikatýdenním předstihu 
před vlastní klasifikací. V průběhu školního roku budou tedy celkem čtyři. Začínají vždy v 16.00, první listopadové (18.) 
budou do 18.00, ostatní do 17.30. Učitelé  budou rodiče očekávat v určených třídách či kabinetech (viz příloha). 

Kolegové se při nich budou snažit o přesné, stručné a věcné informace, je i ve vašem zájmu být informován rychle 
a stihnou tak všechny předmětu, které máte v plánu.  

Na I.stupni při informačních dnech jsou třídní učitelé ve svých třídách. Na II.stupni jsou někteří v kabinetech, jiní 
ve třídách, tak aby rozhovor mohl proběhnout v klidu.  Přesný rozpis rozmístění vyučujících, jak již bylo uvedeno, naleznete 
v příloze Zpravodaje. Trochu problém je u angličtin, kde jsou děti vyučovány v menších skupinkách, někdy z více tříd 
dohromady, v tomto případě se raději zeptejte předem  svých dětí na jméno vyučujícího. 

Informační dny navazují vždy na čtvrtletní pedagogickou radu nebo předcházejí v rozumném odstupu pololetní 
pedagogickou radu. Snažíme se tak předat potřebné informace rodičům v tom nejdůležitějším období. K tomu jistě přispěje i 
prováděný zápis průběžné klasifikace jednotlivých předmětů v žákovské knížce, po projednaní na čtvrtletní pedagogické 
radě. Mělo by z toho vyplynout, koho potřebujete navštívit o následném informačním dnu. 
 Jsem si vědom, že v některých případech pro podání přesné a podrobné informace není při informačních dnech 
dostatek času. S každým učitelem proto lze si individuálně 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 s vyučujícím nenacházíte přijatelné řešení, což by mělo být zcela výjimečné, je pochopitelně možné 
oslovit vedení školy.  

Na tomto místě bych vám rád opakovaně poděkoval za to, že se snažíte i nepříjemné věci vyřešit tam kde vznikly, 
přímo ve škole. Plně to koresponduje s mým přesvědčením, že škola je svým způsobem službou rodičovské veřejnosti, ovšem 
pochopitelně s určitými vzájemnými mantinely. 
c/ žákovská knížka – i v tomto školním roce ji budou používat děti od III.postupného ročníku. Žákovská knížka je 
nejobvyklejší formou komunikace mezi učitelem a rodiči, je proto dobré ji z obou stran věnovat potřebnou pozornost.  Při 
použitém rozdělení záznamů klasifikace po předmětech je pro rodiče časově náročnější projít výsledky dítěte za sledované 
období, je to však na druhou stranu o hodně přehlednější. Prosím vás o pravidelné sledování žákovské knížky, je to jistě 
v zájmu každého dítěte. 

Žákovská knížka by se však  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 
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tím například žádost o konzultaci či schůzku, osobní názor, reakci na nějaký problém ve škole) jste posílali učitelům do školy 
prostřednictvím dopisu či písemného vzkazu  po Vašem dítěti. 
d/ telefon škola - zde jsme připravili určité zlepšení. Zásluhou instalace nové telefonní ústředny se nejdříve ozve příjemný 
hlas, který vás vyzve k volbě čísla linky učitele. Nebudete tedy volat přes kancelář, tam hovor přejde pouze v případě, že 
volaný či jeho kolega není ve svém kabinetě přítomen, anebo číslo neznáte. Pro vaši informaci jsou čísla poboček 
jednotlivých učitelů zapsána v přehledu, který je přílohou Zpravodaje. 
přímé telefonní linky: kancelář  495 523 031, 495 523 032 

ředitelna (fax) 495 537 736 
zástupci ředitele 495 538 119 
školní družina 495 538 719 
školní jídelna 495 539 773  

e/ telefon rodiče – již minulý rok jsem obsáhle vysvětloval, že nutně potřebujeme mít možnost navázat rychlý kontakt 
s rodiči. Proto potřebujeme znát aktuální čísla. Telefonní čísla budou uloženy v kabinetech u třídních učitelů na určeném 
místě a nebude mít k nim, kromě vedení školy, nikdo jiný přístup. Jsem přesvědčen, že potřebu sdělení telefonních čísel pro 
potřebu nutného kontaktu chápete a s třídními učiteli se dohodnete. Jedná se nám hlavně o možnost dovolat se někomu 
z rodičů v době výuky.  
f/ SMS zprávy - v minulých dnech jsme dostali zajímavou nabídku na umožnění hromadného posílání SMS zpráv rodičům 
na mobilní telefony. V dnešní době má mobil k dispozici naprostá většina rodičů. Dovedu si představit situace, kdy by toto 
spojení bylo oboustranně výhodné použít. Nemyslím si však, že tímto způsobem nahradíme klasické metody doposud 
používané komunikace. Zajímá mne pochopitelně i váš názor a proto v příloze je dotazník, který vaše stanovisko ověřuje. 
Máte-li chuť se k problému vyjádřit, učiňte tak. Bude-li souhlasit většina rodičů, je možné to vyzkoušet. 
g/ internet – někteří z vás ho již průběžně využívají k omlouvání nepřítomnosti dětí, případně k další komunikaci, je to jistě 
rychlý a efektivní způsob. Využívání internetu se rozšíří, v  nejbližších dnech bude umožněno jeho prostřednictvím volit a 
odhlašovat obědy, provádět změny stravovacích dnů (viz kapitolka o školní jídelně)  
 e-mailové adresy : škola (komukoliv) skola@bezrucka.cz  

ředitel springer@bezrucka.cz 
zástupci ředitele obr@bezrucka.cz 

    doubravska@bezrucka.cz 
kancelář  cakanyova@bezrucka.cz 

i/ osobní kontakt - pokud budete míti pocit, že některé záležitosti si raději domluvíte osobně, požádejte o schůzku či 
konzultaci příslušného učitele, jistě se dohodnete na vzájemně vhodném termínu. 
6/ ABSENCE 
 Považuji za nutné zopakovat nejdůležitější body a postupy omluv dětí. Kromě klasifikace a případného sdělení 
učitelů o problémovém chování dítěte, slouží žákovská knížka i k omlouvání absence. V současné době 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.  

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, vše si pečlivě ověřit.  

Považuji proto za potřebné zopakovat základní pravidla pro omlouvání absence: 
1/ V případě předem známé absence dítě ještě před jejím počátkem omluvit 
2/ V případě nemoci dítěte je povinností rodičů nejdéle do 48 hodin oznámit třídnímu učiteli důvod absence, 

domluvit případnou spolupráci, průběžně podávat další zprávu. Omluvu zařídí vzkazem, telefonicky, případně e-mailem na 
adresu školy . 

Po ukončení absence rodič zapíše omluvenku na určené místo v žákovské knížce s přesným vymezením termínu 
absence, v případě návštěvy lékaře i čas absence. 

4/ Třídní učitel obdrží omluvenku nejdéle do 14 dní od ukončení absence /nepočítáme do toho dobu prázdnin/. Po 
této době jsou hodiny považovány za neomluvené. 

5/ Třídní učitel a na II.stupni učitelé jednotlivých předmětů zajistí na přání rodičů informaci nemocnému o 
probíraném učivu, případně zadají domácí přípravu. 

Věřím, že si společně přejeme, 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. V minulém školním roce jsme řešili několik problémů týkající se neomluvené absence, vždy to bylo ve spolupráci 
s rodiči a výsledná opatření se projevila kladně.  

Uvolnění na jeden den je v kompetenci třídního učitele, na více dní uvolňuje pouze ředitel školy. Pokud žádáte o 
dlouhodobější uvolnění na rekreaci, zahraniční dovolenou či zájezd nic se nemění. Pro rychlé vyřízení potřebuji stručnou 
písemnou žádost o uvolnění s uvedením pravdivého důvodu, kterou pošlete po dítěti třídnímu učiteli a ten ji, po mém 
schválení, uloží do katalogového listu. Rozhodně není nutné osobní jednání. Jedinou podmínkou z naší strany bývá dohoda o 
doplnění probraného učiva.  
 
7/ KPZŠ 
 Činnost Klubu přátel základní školy v minulém školním roce pokračovala bez problému, vedení se sešlo celkem 
čtyřikrát v průběhu školního roku. Byl dodržován stanovený plán činnosti a plněny dohodnuté zásady spolupráce a 
komunikace s vedením školy.  
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Jménem vedení se však obracím na rodiče s prosbou o doplnění, protože paní Svobodová a paní Nejedlá svoji 
činnost ukončili v souvislosti s odchodem svých dětí ze školy. Za jejich několikaletou obětavou činnost jim patří poděkování. 
Pokud někdo z vás má zájem a chuť se na práci ve vedení KPZŠ podílet, budeme rádi. Pro informaci, první letošní schůzka 
vedení KPZŠ se koná po ukončení třídních schůzek, to znamená v úterý 16.září v 17.30 v ředitelně. 
 Na tomto místě je potřebné  jménem nové Rady KPZŠ předem poděkovat i za příspěvek na činnost organizace. Je 
samozřejmě dobrovolný, na posledním jednání byl navržen pro nastávající školní rok ve stejné výši jako loni, tj. 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 rozloučení s vycházejícími dětmi. 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, minulý školní rok byla využita ve třech případech, vždy na základě 
jednomyslného rozhodnutí.  

První akcí, kterou KPZŠ uspořádá, bude v listopadu tradiční burza zimního sportovního vybavení a oblečení. 
Informační letáček vám děti včas předají. 

Veškeré příjmy a výdaje jsou pečlivě kontrolovány, k počátku školního roku bylo na účtu KPZŠ 43 000,- Kč a 
dalších 47 000,- je vázáno na vrácení rodičům dětí, kteří v minulých letech po naší vzájemné dohodě uložili na konto 1000,- 
Kč.  
8/ SPONZORSTVÍ 
 Na tomto místě bych jménem kolegů rád poděkoval některým rodičům, kteří svým přístupem a z toho 
vyplývajícími sponzorskými dary, pomáhají vylepšit například pobyt dětí ve škole v přírodě, výlety a jiné akce. Dar lze 
využít přesně podle přání sponzora na konkrétní akci, pro konkrétní třídu. Velmi si toho vážíme. 
9/ SEŠITY A ČTVRTKY 
 I v tomto školním roce jsme tradičně zajišťovali sešity a čtvrtky hromadným způsobem. Vše je v této době 
v pořádku. Jsme rádi, že naprostá většina rodičů dává přednost tomuto centrálnímu způsobu, výrazně to usnadňuje průběh 
výuky.  

Nabídku nevyužilo jen několik dětí, ty si musí zajistit samostatně čtvrtky na výuku. Při hodinách je dostanou, ale 
rádi bychom do konce měsíce celou záležitost uzavřeli. Děti mohou buď požadovaný počet čtvrtek na celý rok najednou 
donést paní učitelce 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 a je možné ho odmítnout, ale na druhé straně jde o výraznou pomoc při zkvalitnění výuky.  
11/ PLAVÁNÍ 
 V tomto školním roce pokračujeme v systému plavecké výuky pro  děti II., III. a IV.ročníků. Osvědčila se nám 
loňská změna, domluvili jsme jeden výhodný termín pro celý rok, konkrétně úterý od 13.00 do 14.00, místo odpoledního  
vyučování. Nedojde tak prakticky k narušení výuky ostatních předmětů. Děti půjdou do lázní až po obědě a do školy se 
budou vracet po půl třetí. Tento rok plavat začnou děti tříd B, od prosince A, od března potom C.  
12/ ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 V tomto školním roce se přihlásilo do školní družiny ještě více dětí nežli loni, bude jich kolem  190, což 
předpokládá otevření minimálně 7 oddělení. Přes prázdniny se podařilo provést rekonstrukci střechy, zlepšili jsme i odvětrání 
nejmenší herny, byla provedena i výměna osvětlení na chodbě, prostředí se opět o něco zlepší. 

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, aby děti do školní družiny přišly nejdéle v 8.00, vychovatelky totiž občas plánují činnost mimo školu a 
s dětmi odchází. Přihlášky potřebujeme pro přehled, ale je samozřejmě možné dítě poslat v tyto dny do družiny i bez 
předchozího oznámení. O to více je pak 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 většině rodičů rád předem poděkoval za dobrovolný příspěvek ve výši 20,-Kč za měsíc, 
vybíraný vychovatelkami na nákup nejrůznějších materiálů a drobností potřebných pro provoz školní družiny. Vybrané 
peníze vychovatelky  evidují a doklady za provedené nákupy předkládají vedení školy ke kontrole.  Je možno kdykoliv se 
přesvědčit o jejich využití. Jako každý rok paní vychovatelky prosí rodiče o materiální podporu, pokud máte již nepotřebné 
zbytky vlny, bavlnek, korálků, papírů a podobných věcí, nabídněte je pro práci 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 a chodí až nahoru. 
Protože je na schodech a chodbě uložen koberec, je to z hygienických důvodů nevhodné. Domníváme se, že respektováním 
dohodnutého postupu jen přispějete ke zvýšení samostatnosti vašich dětí. Zároveň chci upozornit, že nelze na základě 
telefonického rozhovoru poslat děti domů samostatně ze školní družiny. Je to možné jenom osobním převzetím, případně na 
základě písemného oznámení rodičů. 
 Pro komunikaci s vychovatelkami je nejlepší používat přímé telefonické číslo do školní družiny, to je 495 538 719. 
13/ ZÁJMOVÁ ČINNOST 
 Máme před sebou další, v pořadí devátý rok, organizované zájmové činnosti. Domnívám se, že probíhá ke 
vzájemné spokojenosti, drobné problémy jsou okamžitě řešeny. Pro letošní školní rok jsme ve spolupráci s kolegy, ale i s 
několika ochotnými rodiči a studenty, připravili inovovanou nabídku se zařazením některých zcela nových kroužků. Je jich 
dohromady hodně, může se stát stejně jako minulý školní rok, že o některé nebude dostatečný zájem a nebudou proto 
všechny otevřeny. Poplatky zachováme na stejné úrovni jako minulý školní rok. 
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 Rodiče nových dětí chci informovat o tom, že pokud se družinové děti přihlásí na zájmový kroužek probíhající 
v době činnosti školní družiny, vedoucí si je osobně vyzvednou a po skončení práce zase předají vychovatelce nebo 
vychovateli. 

Jako přílohu Zpravodaje dostáváte úplnou nabídku zájmové činnosti pro tento školní rok. Zároveň jsou uvedeny 
konkrétní informace o náplni některých kroužků a také závazná přihláška. Vlastní činnost bude u většiny kroužků zahájena 
v týdnu od 28.září, nejdéle 3.října a ukončena koncem května, případně s náhradními termíny do 15.června. 
14/ ŠKOLNÍ JÍDELNA 
 V poslední době jsem se několikrát obrátil na vás s informacemi o změnách ve školní jídelně. Až na první den, kdy 
došlo k určitému kolapsu, za což se ještě jednou omlouvám, přechod na nový program probíhá plynule podle představ.  

Zbývá ještě vyrovnání za čipy ve výši 135,- Kč, předpokládám, že většina rodičů využije třídních schůzek. Pokud 
nebudete mít možnost zúčastnit se, prosím o zaplacení třídním učitelům do pátku 19.září. 

Stravování ve školní jídelně je výrazně klidnější, odpadly dlouhé fronty. Pro výdejnu na ZŠ Jiráskovo náměstí 
vyvážíme denně skoro 400 obědů a to je opravdu znát. 

Nyní před námi stojí poslední fáze přechodu, což znamená spuštění systému volby obědů. Během tohoto a 
začátkem příštího týdne seznámíme všechny zaměstnance a děti se správným postupem. Naučíme je využívat pro objednávky 
terminály, které jsou umístěny ve škole na třech místech, před jídelnou, na školní družině a v pavilonu U5 ve škole.  U nich 
bude vyvěšen jídelníček minimálně na dva další týdny a také grafická nápověda k obsluze. Strávník se pomocí čipu 
zaregistruje a provede požadované změny, využije k tomu malé klávesnice.  Její tlačítka mají následující funkci: 
 „ 4 „ – posun data oběda vlevo 
„ 5 „ – volba čísla oběda, automaticky je nastavena 1, stiskem zvolíte 2, další stisk je návrat na 1 
„ 6 „ – posun data oběda vpravo  
„ + „ nebo „ Enter „ – uložení požadavku do paměti 
„ – „ ukončení manipulace bez uložení v paměti 
„ 0 „ – odhláška 
Na závěr, pro potvrzení provedených změn, je opět nutné přiložit čip. 

Určité problémy lze očekávat u malých dětí. Nejde snad o manipulaci s terminálem, to jistě s pomocí vychovatelek 
zvládnou, ale spíše o jejich někdy trochu nejasnou představu o jednotlivých nabízených jídlech. Budeme se snažit vše řešit 
v klidu a pomalu.  

Druhou možností je využití internetu k úkonům. Na www stránce „objednavky.jidelna.cz“ najdete seznam  všech 
jídelen zapojených na systém firmy Barda. Ke vstupu do programu potřebujete znát identifikační kód, který vám bude předán 
16.září na třídních schůzkách, v případě neúčasti vám ho pošleme další den. Od 18.září bude umožněn přístup na stránku pro 
objednávku, technicky to není obtížný úkon. Možnost volby bude uzavřena vždy týden předem, blokovat se bude postupně 
po jednotlivých dnech. 

Pomocí internetu půjde i oběd odhlásit, zpočátku počítáme s dvoudenní lhůtou. Jinak je možné odhlašovat na 
terminálu do obvyklých 13:00 den předem. Po určitou dobu, později předpokládáme již jen výjimečně, bude možné 
odhlašovat telefonicky jako doposud. 

Pro tento školní rok platí i nadále, že školní jídelna má zřízen druhý účet u e-Banky, zároveň s tradičním účtem u 
ČSOB, funkční budou souběžně oba. Znovu v obou případech však důrazně doporučuji využívat bezhotovostní styk formou 
příkazů převodu z účtu, protože poplatky za složení peněz na pokladně jsou vysoké a velmi zatěžují rozpočet školní jídelny, 
ale i váš. 

Pro informaci, obě pobočky ČSOB mají otevřeno ve všední dny od 8.00 do 17.00. Pobočka e-Banky na ulici 
S.K.Neumana po levé straně ve směru od Špice k nádraží má provozní dobu ve všední dny od 8.00 do 18.00 hodin. Druhá její 
pobočka je v hypermarketu Tesco, kde mají otevřeno denně mimo neděle od 8.00 do 15.00.  

Zbývá uvést jen čísla účtů, na které je možné od srpna peníze ukládat 
u ČSOB zůstává – 101 626 707 / 300  
u e-Banky -  825 516 028 / 2400  

Jako variabilní symbol nadále používejte rodné číslo strávníka bez lomítka, příjmení vašeho dítěte u ČSOB napište 
jako specifický symbol, u e-Banky ho uveďte ve zprávě pro příjemce i s křestním jménem. To nám možní identifikovat 
některé problémové platby. 

Zvažujeme ještě jednu možnost, kterou program nabízí a to je povolení inkasa z účtu na základě vyhodnocení 
zůstatku na kontě a objednaných obědů na další měsíc. Jistě s tím někteří již máte zkušenosti. Váš názor by mne zajímal, do 
budoucna bychom s touto variantou počítali. 

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 
potraviny na oběd vyskladňují 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.  

Samozřejmě zcela nejjednodušší je dát do svého bankovního ústavu trvalý příkaz k platbě, to je nespolehlivější 
způsob, jak se zbavit zbytečných starostí. Za průměrný měsíc při počtu 21 pracovních dnů, „projí“ mladší dítě  zhruba 315,- 
Kč a starší asi 360,- 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. 
 Vydávání obědů je náročná práce a je v zájmu jak kuchařek, tak strávníků, aby proběhlo co nejrychleji a 
nejklidněji. Pokud vznikne nějaký problém či nedorozumění, dojděte ihned do kanceláře školní jídelny a tam se jistě 
domluvíte. 
15/ ZDRAVOTNÍ STAV DĚTÍ  
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Občas se objeví problém, že nejsme dostatečně informováni o zdravotním stavu dětí. Podle výkladu legislativy 
nemá učitel právo vyžadovat zdravotní průkaz dítěte. Na druhou stranu zcela je jistě v zájmu dítěte i rodičů,  aby třídní učitel, 
případně vyučující tělocviku či praktických činností, měl potřebné informace o zdravotním stavu žáka, možných alergických 
reakcích a podobných problémech. Týká se to pochopitelně i výjezdů do škol v přírodě a lyžařských výcviků. 

Tyto informace považuji za osobní a důvěrné, ale jsou opravdu potřebné. Proto jsme připravili pro vás po 
konzultaci s odborníky krátký dotazník, který vám na podzim rozešleme Pokud se rozhodnete potřebné informace nám sdělit, 
budou s nimi seznámeni pouze Ti kolegové, u kterých to  považujeme za nutné, jinak k materiálům nebude přístup.  
 Na tomto místě chci upozornit rodiče, že děti zařazené ve třetí zdravotní skupině mají být zařazeny do zdravotní 
tělesné výchovy. Protože v současné době víme pouze o 3 dětech na škole, kterých se to týká, nemohli jsme oddělení 
Zdravotní tělesné výchovy otevřít, i když jsme s tím  v učebním plánu původně počítali. 
16/ BEZPEČNOST VĚCÍ 

Uplynulý školní rok jsme opět měli problémy s několika krádežemi. Většinou byly viníkem cizí osoby, ale drobné 
případy se objevily i mezi dětmi. Naší snahou je vždy vše řádně  vyšetřit a neprodleně udělat taková preventivní opatření, 
která by tento jev eliminovala.  

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 nelze nést zodpovědnost. Při tělesné výchově lze o uložení drobných cenných 
věcí požádat vyučujícího. 
 Stejný problém se týká mobilních telefonů, ty se dnes staly běžným vybavením u řady dětí. Je proto nutné, aby se 
ho naučily pečlivě ukládat. Ve škole se na druhém stupni prakticky každou hodinu přechází do jiné třídy a tím nebezpečí 
ztráty přístroje je velmi aktuální. Občas se však stane, že ho dítě zapomene v lavici a pak záleží na tom, kdo ho najde. 
Z hlediska pojistné události pak zapomenutý předmět není ukradený předmět. 
 Občas dojde i ke krádeži jízdního kola ze stojanů minulý rok naštěstí to bylo výjimečné.  Doporučujeme proto 
dětem, aby nejezdily do školy na drahých kolech, protože právě ta se většinou ztrácejí, je to zbytečné riziko. 
17/ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

Výchovnou poradkyní školy je paní učitelka Jiřina Chrpová, má zároveň na starosti protidrogovou prevenci. 
Najdete ji v kabinetě chemie, který je v I.poschodí pavilonu U 12. Pro rodiče má stanoveny úřední hodiny  na každé úterý od 
11.00 do 12.30.  

Tradiční schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní školy proběhne tentokrát až po lednových 
informacích, tedy 6.ledna 2003 v 18.00 ve školní jídelně. Termín jsme posunuli, předpokládáme, že v této době bude 
k dispozici více přesných informací. Přítomní rodiče budou informováni o průběhu přijímacích řízení, vyplňování a podávání 
přihlášek ke studiu, termínech  a dalších náležitostech.  

Předběžné informace o přijímacím řízení sdělí paní výchovná poradkyně rodičům vycházejících žáků již 16.září na 
třídních schůzkách. 

Na podzim pravidelně nabízíme dětem možnost vyplnit IQ testy, což může posloužit pro určitou orientaci. Rád 
bych na tomto místě zdůraznil, že stanovení IQ je pouze  jedno dílčí hledisko, které vystihuje předpoklad dítěte pro další 
povolání a případné studium. Sebevětší inteligence ještě nedává 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. Může to mít větší význam než znát úroveň IQ dítěte. 

V minulých letech jsme v rámci příprav na přijímací řízení pro děti připravili tak zvané přijímačky nanečisto. 
V nich jsme se snažili  přiblížit jim atmosféru zkoušek, stanovili běžně používaná kritéria časová a zadávací, využili jsme 
k prověrce příklady zadané  v předešlých letech. Protože akce byla úspěšná a setkala se zájmem u dětí, počítáme s ní i pro 
tento školní rok. 

 Dále pro vycházející žáky připravíme orientační návštěvu Úřadu práce, kde obdrží neformální čerstvé 
informace potřebné k tak závažnému rozhodnutí, které děti čeká. 
18/ PĚVECKÝ SBOR 
 V tomto školním roce budou na škole opět pracovat dva pěvecké sbory. Starší děti povede paní učitelka Hanzlíková 
vždy ve středu a v pátek od 7.00 v učebně č.36. 

Pěvecký sbor mladších žáků bude cvičit  každý čtvrtek od 13.00 do 14.30 na čísle 76 a povede ho pan učitel Černý. 
Další zájemci se ještě mohou přihlásit u jmenovaných vyučujících.  
19/ SBĚR  
 Pravidelně opět budeme organizovat pro děti sběr papíru. Je na místě poděkovat všem rodičům, kteří své děti v této 
záslužné činnosti podporují. Sběr papíru je organizován v prostoru plata před vstupem do školy, probíhá vždy o pondělí od  
15:00 do 16:30, přesné termíny máte v přehledu pro školní rok 
 Pokračujeme i ve sběru kaštanů a žaludů, paní učitelka Ježková je bude vybírat  každý pátek od 19.září v prostoru 
pingpongových stolů, ukončení ohlásím školním rozhlasem. V průběhu roku počítáme i se sběrem pomerančové kůry a 
případně jiných léčivých bylin, dětem včas vše sdělíme. 
20/ 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 zhruba 300,- Kč. Děti již 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. 
21/ POČÍTAČOVÉ KURZY 

Ve Zpravodaji jsou vloženy letáčky s podrobnou nabídkou námi pořádaných kurzů obsluhy PC. Většinou probíhají 
po dobu tří týdnu, frekventanti získají základní znalosti v ovládání jednotlivých programů dle nabídky.  
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Kromě těch tradičních jsme od jara využili nabídku a zapojili se do systému seznamování s počítačem dospělých, 
které je cenově velmi dostupné, protože je částečně dotováno. Tyto lekce jsou jen dvouhodinové a nemohou si klást vyšší 
cíle, nežli jen skutečně co nejjednodušší seznámení s počítačovou technikou. Pokud naši vloženou nabídku předáte známým, 
případně kolegům v práci, budeme rádi. 

Máte-li zájem o některý z kurzů, případně o potřebujete další informace, obraťte se na mého zástupce pana Obra 
prostřednictvím dětí, případně telefonicky na číslo 495 538 119. 
22/ INTERNET KLUB 

Nadále trvá tradiční nabídka pro všechny, kteří shání důležité informace, každé odpoledne máte možnost v dolní 
počítačové učebně pracovat s Internetem.  
 Internet klub je umístěný v dílnách s  vchodem z Baarovy ulice. Ve všední dny je otevřeno od 16.00 do 19.00, 
v sobotu a v neděli potom od 14.00 do 19.00.  Cena za jednu hodinu byla stanovena na 40,- Kč, pro stálejší zájemce 
prodáváme permanentní vstupenky se slevou.  
23/ HŘIŠTĚ 

Od 1.dubna do konce října je pro naše děti  otevřeno školní hřiště, denně od 15:00 do 20:00,  o víkendech se začíná 
již v 10:00. O hřiště se stará pan správce, který půjčuje míče a další sportovní vybavení. Současně je i otevřeno dětské hřiště 
s pískovištěm a prolézačkami. 
24/ PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM 
 V polovině minulého školního roku byla ukončena jeho rekonstrukce a od této doby je plně zpřístupněno i pro 
veřejnost. Na jedné straně bude fungovat jako místo schůzek zájmových kroužků pro děti naší školy, případně i z jiných škol. 
S touto činností se počítá vždy v pondělí, případně v úterý mezi 12:15 až 18:30 (viz nabídka zájmové činnosti). Večer v tyto 
dny bude chovatelský klub, což je poradna pro začínající chovatele. 
 Od středy do neděle je pak přírodovědné centrum otevřeno pro veřejnost vždy od 10:00 do 12:00 a od 12:30 do 
18:30. Veškeré další informace vám poskytne pan kolega Novák na telefonním čísle 606 475 476. 
25/ ŠKOLNÍ MLÉKO 
 V tomto školním roce pokračuje známá akce „Školní mléko“, všechny děti až do IX.třídy mohou dostávat krabičku 
mléka dvakrát týdně za sníženou cenu, konkrétně za 3,00 Kč. 
26/ 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.  
27/ ZUBNÍ ORDINACE 
 Na škole je řadu let v provozu zubní ordinace MUDr. Klimešové. Pro její klienty a případné zájemce uvádím nové 
přímé telefonní číslo – 
 495 537 100. 

Na závěr bych si dovolil popřát  dobrou a úspěšnou spolupráci v nastávajícím školním roce. 
 
 
2003-09-14              
 Vladimír Springer 
 
 
 
 
 
 
 
 


