
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  leden 2005

26 

BEZRUČůV 
ZpravodAj 



Vážení rodiče, 
obracím se na Vás na přelomu školního roku s několika aktuálními informacemi, které 

snad vysvětlí některé naše kroky a Vám trochu pomohou se orientovat v současné víceméně 
nepřehledné situaci. Vše je zapříčiněno tím, že od 1.ledna vešel v platnost nový Školský 
zákon, ale bohužel se ministerstvu nepodařilo včas připravit a nechat schválit řadu velmi 
potřebných prováděcích vyhlášek a pokynů.  
1/ Vysvědčení 

a) Obecně se v této době diskutuje o tom, které údaje mají či nemají být uvedeny 
v hlavičce, výklady se různí.Využili jsme proto možnosti dané novým předpisem a 
děti za I.pololetí nedostanou originál tiskopisu, ale pouze výpis. Pro informaci, stejně 
tak postupovali kolegové  na většině hradeckých základních škol. Abychom přece 
jenom odlišili výpis od běžného kancelářského papíru, je vlastní text proveden na 
papíru s jemným podtiskem. Tento výpis děti nebudou třídnímu učiteli vracet, na 
konci školního roku potom každý obdrží originál vysvědčení se známkami za obě 
pololetí. 

b) V devátých třídách děti dostaly vysvědčení na originálním tiskopisu, nemůžeme totiž 
vyloučit možnost, že jeho kopii, kterou si případně udělejte, bude někdo potřebovat při 
přijímacím řízení. V tomto případě budou třídní učitelé vysvědčení vybírat, uloží si je 
pro zápis klasifikace za II.pololetí.  

c) V I.ročnících jsme měli trochu jinou představu, ale byli jsme narychlo nuceni místo 
doposud používané jedné komplexní známky provést klasifikaci ve všech předmětech. 
V tomto případě jsme také připravili výpis a ten třídní učitelky doplnily krátkým 
slovním hodnocením, které každé dítě zároveň obdrží. 

d) Další změnou je přiznávání prospěchu s vyznamenáním již od I.ročníku, původně se 
tak dělo až od 5. tříd.  

 
2) Přijímací řízení  
 O této záležitosti bylo hodně diskutováno, v tomto případě platná prováděcí vyhláška 
již vyšla. Faktem zůstává, že pro první termín stanovený na 18.dubna smí každý žák podat 
přihlášku jen na jednu školu. Doposud vycházející děti vybíraly a na přihlášce uváděly 
zároveň i druhou školu pro květnový termín. Vlastní přijímací řízení teprve ukáže jestli tato 
inovace byla přínosem či ne. Pokud se týká státních gymnázií velký rozdíl nebude, protože 
renomované školy si nechávaly obvykle volných jen několik málo míst pro druhý termín a 
šance uspět byla minimální.  
 Na druhou stranu situace nutí k reálnějšímu odhadu sil a schopností každého dítěte, 
což není jednoduché. Využijte proto zbývajícího času a poraďte se s výchovnou poradkyní 
paní učitelkou Chrpovou, ta má pro Vás vyhrazen čas každou středu od 9:00 do 11:00, 
případně s třídními učiteli či učiteli hlavních předmětů. V žádném případě však není nikdo z 
nás schopen dát informaci o tom, jak která škola bude naplněna, jaký bude o ní projeven 
zájem. Může proto paradoxně dojít k tomu, že se po prvním kole naplní školy, které s tím 
v minulých letech měly určité potíže a na druhou stranu nemusí být plně obsazeny školy, na 
které bylo obtížné se dostat. 
 V každém případě se můžete spolehnout na to, že jakmile jakoukoliv důležitou 
informaci dostaneme,  tak Vám ji okamžitě prostřednictvím dětí předáme. Domnívám se, že  
aktuální to bude zejména v případném druhém kole, kdy půjde hlavně o počty volných míst a 
bude možné dát přihlášku na více škol. 
 Tiskopisy přihlášek děti obdrží v pondělí 31.ledna, v úterý 1.února od 17:00 je ve 
školní jídelně schůzka s rodiči vycházejících řádků, půjde hlavně o způsob vyplnění a předání 
závazných termínů pro odevzdání přihlášek, počítáme s termínem pátek 25.února.  

Pevně věřím, že problémů moc nebude a situaci společně zvládneme. 



3) Absence žáků 
 Chci Vás upozornit, že poslední  dobou  došlo  v několika  případech  k drobnějším 
opakovaným a úmyslným absencím u starších dětí. Jedná se o nepřítomnost na jednotlivých 
obvykle okrajových hodinách, případně odpolední výuce či volitelných předmětech. V tomto 
ohledu samozřejmě učiníme potřebná opatření, zpřísníme kontrolu. Chceme však požádat o 
větší důslednost a lepší spolupráci Vás rodiče. Setkali jsme se totiž i s případem, že maminka 
omluvila dodatečně dítěti prokazatelně úmyslně zameškanou hodinu. Je pak otázkou, zda tuto 
omluvu lze uznat a kdo by vlastně měl být potrestán. Je to samozřejmě výjimečný případ, ale 
stal se. 
 Považuji za potřebné na tento jev upozornit ze dvou důvodů, jednak preventivně 
protože tento zlozvyk se více vyskytuje ve II.pololetí, nejohroženější skupinou jsou již přijatí 
vycházející žáci a za druhé je povinností vedení školy neomluvené hodiny hlásit. Při 10 
hodinách na sociální péči a přes 25 hodin na policejní orgány.  Navíc dle nových předpisů se 
zřejmě budou žáci při nástupu do svého nového působiště prokazovat výstupním 
vysvědčením. 
 Jako obvykle mi jde hlavně o prevenci a vzájemnou spolupráci, ze zkušenosti víte, že 
drobné excesy jsme schopni a ochotni rozumně vyřešit, ale je však nutná oboustranná 
důslednost. 
 
4) Zápis do I.tříd 
 Proběhl minulý týden, potěšil nás opakovaně zájem rodičů o školu, na druhou stranu 
nás mrzí, že nemůžeme všem vyhovět. Bylo zapsáno 95 dětí, z toho u 21 z nich budou rodiče 
žádat o odklad povinné školní docházky. Připočteme-li k tomu 9 dětí, které již odklad měly, 
dostáváme se na 83 žáků. Protože I.třídy budeme naplňovat na ideální počet 25 dětí, musíme 
celkem rodičům 8 předškoláků vrátit zápisové lístky a doporučit nástup na jejich spádovou 
školu. 
  
5) Termíny 
 Pro připomenutí připojuji termíny pro II.pololetí  
Prázdniny pololetní   pátek 4.II.2005 
            jarní   pondělí 14.II. – pátek 18.II.2005 
            velikonoční  čtvrtek 24.III. – pátek 25.III.2005 
            hlavní    pátek 1.VII. – středa 31.VIII.2005 

           začátek škol.roku čtvrtek 1.IX.2005 
Informační dny         úterý 16.00 – 17.30, 19.IV. a 31.V. 
Sběr :  pondělí 15.00-16.30 - 7.II., 7.III., 4.IV., 2.V., 6.VI. 
Zahradní slavnost    pondělí 20.VI.2005 
 
6) Plátci DPH a školní jídelna 
 V souvislosti se změnami předpisu se jeví jako velmi pravděpodobné, že se jako 
příspěvková organizace staneme povinně plátci DPH. Tento fakt zcela jistě přinese některé 
možné problémy, směrem k rodičům se to bude týkat hlavně určitých změn v kalkulaci obědů. 
Rozhodně nepůjde o nějaké radikální zásahy do současných plateb, alespoň  co se dětí týká. 
Pokud k tomu dojde, tak Vás samozřejmě budu včas informovat o tom, jak se celá situace 
bude řešit.  
 
Hradec Králové 
2005-01-30 
         Vladimír Springer 
         ředitel školy 



 
 
 
 
 
 
 


