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BEZRUČůV 
ZpravodAj 



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 trochu 
předběžně za dosavadní spolupráci v tomto školním roce. 
 
1/ Důležité termíny pro červen a závěr školního roku 
úterý 25.května – poslední informační den od 16:00 do 17:30 
úterý 1.června – dětský den, dopolední akce podle široké nabídky, odpoledne ve školní družině 
pondělí 14.června – ředitelský den, školní družina v provozu 
středa 16.června – schůzka rodičů budoucích prvňáků ve školní jídelně v 17:00 
pondělí 21.června – Zahradní slavnost v 17:00 na školním hřišti 
úterý 22.června – pedagogická rada 
středa 30.června – konec II.pololetí, vysvědčení 
středa 7.července až pátek 9. července – vracení peněz z konta školní jídelny 
 
2/ Ředitelský den  
Po dohodě s většinou hradeckých základních škol a se souhlasem odboru školství jsem se rozhodl 
na pondělí 14.června vyhlásit ředitelský den. Důvodem jsou volby do Evropského parlamentu. Vlastní 
volební akt sice proběhne v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne, sčítání hlasů však proběhne až 
v noci ze 13. na 14.června. 
 
3/ Termíny pro příští školní rok 
zahájení školního roku 2004/2005 - středa 1.září 2004 
podzimní prázdniny – středa 27. a pátek 29.října 2004 
vánoční prázdniny – od čtvrtka 23.prosince 2004 do neděle 2.ledna 2005 
konec I.pololetí, vydání vysvědčení – pondělí 31.ledna 2005  
pololetní prázdniny – pátek 4.února 2005 
jarní prázdniny – od 14.února do 20.února 2005 
velikonoční prázdniny – čtvrtek 24. a pátek 25.března 2005 
konec II.pololetí -  vydání vysvědčení středa 30.června 2005 
státní svátky ve vyučovacích dnech - úterý 28.září 2004 
            čtvrtek 28.října 2004 

        středa  17.listopadu 2004 
začátek školního roku 2005/2006 – čtvrtek 1.září 2005  
 
4/ Jarní prázdniny pro další rok – občas se vyskytne dotaz na termíny jarních prázdnin v dalších 
letech. Pro školní rok 2005/2006 se jedná o termín 20.II –26.II. 
     
5/ Školní družina  

Jako obvykle je v Hradci Králové o prázdninách připraven pro děti příměstský tábor, který  
organizuje ZŠ Štefcova. Pro informaci, škola je v Malšovicích 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 pro žáky I.-IV.tříd je 15,00 Kč, pro 
děti z V.ročníků pak 17,00 Kč. Stravenky se prodávají přímo ve školní jídelně ve dnech 1.VI – 4.VI. 
od 15:15 do 16:15. 
 Příměstský tábor bude v provozu od 1.VII. do 23.VII., po pauze bude příměstský tábor otevřen 
ještě od 9.VIII. do 20.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 1.VI. do 4.VI. ve školní družině ZŠ 
Štefcova. Samostatné úrazové pojištění na pobyt v příměstském táboře si musí zajistit rodiče. Děti by 
měly být sportovně oblečeny, s sebou nosit denně svačinu, plavky, přezůvky, batoh s pláštěnkou, psací 
a kreslící potřeby, notýsek, čepici. 
 Pro informaci zájemcům uvádím telefonní spojení, do školní družiny – 495 263 063, do školní 
jídelny – 495 263 575. 
 Upozorňuji, že školní družina na naší škole bude v provozu od pondělí 20.srpna. 



 
6/ Výsledky zápisu - do budoucích prvních tříd nás potěšily, nově zapsány byly celkem 74 děti, z toho 
u 15 z nich rodiče požádali o odklad školní docházku. Na druhé straně k nim přibude 13 dětí, které 
měly odklad již minulý školní rok. Znamená to, že do prvních tříd v září nastoupí pravděpodobně 72 
děti a počet žáků na škole zůstane přibližně stejný.  

V porovnání s ostatními hradeckými školami nedošlo k poklesu zájmu o naši školu, přestože 
se ve městě počet prvňáků opět snížil. Máme z toho upřímnou radost.  
 
7/  Přijímací řízení žáků devátých tříd bude tento týden prakticky ukončeno, i když se stav průběžně 
mění. Povinnou školní docházku uzavírá celkem 75 dětí, všechny v deváté třídě. Po prvním kole bylo 
přijato na střední školy a učební obory s maturitou celkem 48 žáků. Do učebních oborů jde 13 dětí, 
neumístěno zůstalo zatím 14 dětí. Na víceletá gymnázia úspěšně složily přijímací zkoušku 4 děti, 2 na 
šestileté a 2 na osmileté. 

Opět se výrazně ukázala potřeba a nutnost 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.     
  
8/ Zahradní slavnost – došlo ke změně původního termínu kvůli volbám do Evropského parlamentu. 
Nový termín byl stanoven na pondělí 21.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. 
 
9/ Manipulace se zbytkem peněz na účtu ŠJ – proběhne jako každý rok na základě Vašeho pokynu. 
Zároveň s tímto Zpravodajem obdržíte ze školní jídelny lísteček, na kterém zpětně sdělíte, jakým 
způsobem naložit se zbytkem peněz, který zůstane na osobním kontě Vašeho dítěte.  
 
10/ 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. Pokud bychom 
omylem na někoho zapomněli, tak se ozvěte. 
 
11/ Zájmová činnost – probíhá podle plánu, její ukončení plánujeme po splnění slíbeného počtu 
schůzek koncem května, případně při nahrazování v  první polovině června.  

 
12/ Knihovna – pracuje úspěšně, děti ji využívají průběžně dle potřeby a zájmu. Nevyřešeným 
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 s koncem školního roku svých dětí, jestli nemají nějakou knihu vrátit a zařiďte 
nápravu. 
 
13/ Školní hřiště – jak jistě víte, je otevřené ve všední dny od 15:00 do 20:00, v sobotu a neděli pak 
od 10:00 do 20:00. V té době je volně přístupné i dětské hřiště. Po dobu hřiště je přítomen správce, 
který odpovídá za bezpečnost dětí a organizaci pobytu. O hlavních prázdninách bude otevřeno každý 
den od 10:00 do 20:00 a to od 1.do 11.července a po dovolené od 16. do 31.srpna.Ve dnech 5. a 6. 
července, což jsou státní svátky, bude hřiště v provozu. 
 
14/ Internetový klub – je přístupný dětem i veřejnosti ve všední dny od 16:00 do 19:00, v sobotu a 
neděli od 14:00 do 19:00. O prázdninách bude otevřeno do neděle 4.července, srpnový provoz bude 
zahájen v pondělí 30.srpna. V těchto dnech bude otevřeno od 14:00 do 19:00. 
 
15/ Sběr papíru – můžeme se pochlubit dobrými výsledky, do konce školního roku proběhne ještě 
jednou, a to v pondělí 7.června od 15.00 do 16.30.  
 



16/ Akce D-snap. Po úvaze jsme se rozhodli využít zajímavé nabídky firmy Panasonic a zúčastnit se 
soutěže o portrét-úsměv-škleb žáků při běžné školní práci. Obdrželi jsme pro tuto soutěž 3 vícefunkční 
přístroje D-snap SV-AS 10, které jsou velmi zajímavé a jistě oživí počítačovou výuku. Pokud 
dodržíme podmínky a po dobu jednoho měsíce od 24.5 do 24.6. budeme pořadateli zasílat denně sérii 
10 fotografií žáků školy, přístroje poté budou bezplatně převedeny do majetku školy. Elektronické 
fotografie budou smět s těmito přístroji pořizovat jenom žáci školy. Do soutěže nesmí být zaslány 
fotografie bez souhlasu fotografovaného. 
Soutěže se zúčastní žáci vybraných 25 škol v republice, fotografie budou zveřejňovány na internetové 
stránce www.d-snap.cz. Kdo tuto stránku navštíví, bude moci svým hlasem rozhodovat o pořadí 
zasílaných portrétů, to je výzva i pro rodiče. Do 25.6. budou hlasy sečteny a vyhlášeno konečné 
pořadí, 3 nejúspěšnější fotografie budou odměněny hodnotnými cenami.  
 
17/ Volitelné předměty – ve druhé polovině května obdrží rodiče žáků VII. – IX. tříd mírně 
inovovanou nabídku volitelných předmětů pro příští školní rok. Prozatím předpokládáme, že 
v VII.třídách to bude 1-2 hodiny, v VIII.třídách 2 hodiny a v IX.ročnících 5 hodin za týden. 
Podrobnější nabídku i s vysvětlením obdržíte prostřednictvím dětí do konce května. V každém případě 
deváťáci budou mít ve volitelných předmětech možnost intenzivní přípravy na přijímací pohovory, po 
jedné hodině matematiky a českého jazyka týdně. Z toho vyplývá, že bude potřebné si doma již nyní 
v klidu pohovořit, zvážit přání a možnosti a rozhodnout se, zda reálným cílem Vašeho dítěte při 
odchodu ze základní školy bude maturita či učební obor. 
 
18/ Sešity – jako každoročně nabízíme obstarat pro děti v každém ročníku stejnou sadu sešitů a 
čtvrtek, zjednodušuje nám to naši práci. Jsme rádi, že naprostá většina rodičů tuto nabídku akceptuje. 
Proto opět do konce května obdržíte na lístečkách nabídku pro příští školní rok s uvedenou cenou za 
sadu. 
 
19/ Počítačový kurz – od pondělí 24.5. proběhne letos poslední počítačový kurz pro veřejnost 
zaměřený na základy obsluhy. Pokud by někdo projevil zájem, informace podá pan zástupce Obr na 
telefonu 495 538 119.  

 
Na závěr bych chtěl všem rodičům a jejich dětem i za své kolegy popřát příjemné prázdniny 

spojené s nabráním potřebných sil pro příští školní rok. Vycházejícím žákům pak přejeme hodně 
úspěchů na jejich nových působištích. 
 
 
 
 
 
Hradec Králové         Vladimír Springer 
2004-05-18         ředitel školy 
      
 
 
   


