
Vážení rodiče, 
v tomto školním roce se na Vás obracím poněkud netradičně již potřetí, ale mám 

několik zpráv a informací, které považuji za nutné Vám sdělit.  
 
1) Informace o důležitých termínech do konce školního roku: 

úterý – 24.květen, poslední informační den, 16:00 – 17:30  
středa - 1.červen – Den dětí, nebude výuka, děti se zúčastní akcí podle svého výběru,  

nebudou rozděleny do tříd  
pondělí 6.červen – poslední sběr papíru 
úterý 14.červen, 17:00 – schůzka rodičů budoucích žáků I.tříd ve školní jídelně 
pondělí 20.červen 17:00 – Zahradní slavnost  
středa 22.června - pedagogická rada, uzavření klasifikace 
čtvrtek 23.června – poslední den pravidelné výuky podle rozvrhu 
čtvrtek 1.září – první den výuky ve školním roce 2005/2006 

 
2) Na základě několika dotazů sděluji, že jarní prázdniny v příštím školním roce budou od  
pondělí 20.února do pátku 24.února 2006. 
 
3) V poslední době se na vedení školy obrátilo několik subjektů s různými návrhy na 
spolupráci. Pečlivě zvažujeme veškeré nabídky a zdaleka ne všechny akceptujeme. Vybíráme 
pouze ty, které mohou být nějak pro škole, případně i pro společnost prospěšné. Někdy přitom 
je vyžadována i spolupráce rodičů. Pochopitelně se jedná o dobrovolný akt a je plně na Vás 
jestli se rozhodnete spolupracovat. Pokud byste v některých případech nesouhlasili ani 
s účasti dětí, sdělte své stanovisko třídnímu učiteli. 

a) Mezinárodní výzkum čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti 15letých 
dětí nazvaný PISA, garantem projektu je organizace OECD. Kromě 15 škol 
v České republice se akce zúčastní vzorek škol z dalších 57 zemí světa. Jedná se  o 
celodenní testování, které proběhne v pondělí 9.května za garance České školní 
inspekce. Součástí výzkumu bude i dotazník pro ředitele škol, pro žáky a jejich 
rodiče. Dotazník pro Vás přinesou děti domů právě v pondělí, bližší vysvětlení 
dostanete na letáčku. Tato akce se týká celkem 36 žáků naší školy. 

b) Celostátní průzkum v rámci projektu programu Zdraví 21 podporovaném 
ministerstvem zdravotnictví. Jedná se o antropometrické měření dětí některých tříd 
II., IV.,VI. a VIII.ročníků, které proběhne v rámci tento červen v rámci jedné 
hodiny tělesné výchovy. Cílem je průzkum stravovacích, pohybových a ostatních 
životních návyků našich dětí. Celé měření  se bude stejným způsobem opakovat za  
rok. Součástí výzkumu je opět dotazník pro rodiče. Na druhou stranu organizátoři 
nám pro příští školní rok přislíbili uspořádat pro děti pochopitelně zdarma odborné 
přednášky v rámci výuky na téma zdravá a vhodná výživa pro děti. 

 
4) Od počátku května se škola  díky novým  legislativním opatřením stala plátcem DPH.  Děje  
se tak paradoxně na základě našich  různých aktivit směrem k veřejnosti. Došlo tím 
k některým vynuceným změnám v účetnictví, což postihlo i školní jídelnu. Výsledkem je 
mírné zdražení obědů spojené ovšem i s odpovídajícím růstem potravinové normy. Od 
1.května je cena 1 oběda i potravinové normy žáků I. – IV.ročníků stanovena na 15,50 Kč 
(zdražení o 0,50 Kč). Od V. do IX. Třídy budou platit žáci 18,- Kč (zdražení o 1,- Kč). O něco 
výrazněji byly upraveny ceny obědů pro cizí strávníky, pokud je oběd odnášen v nosiči tak 
stojí 38,- Kč, při konzumaci přímo ve školní jídelně stojí oběd 43,- Kč. 

 
 



5)  ZŠ Štefcova pořádá jako každoročně o letních prázdninách příměstský tábor školní 
družiny přímo v areálu školy (MHD č.7 a 9). Termíny byly stanoveny od 4. do 22.července a 
pak od 15.do 26. srpna. Stravování bude zajištěno ve školní jídelně. Závazné přihlášky na 
příměstský tábor a poplatek 25,- na den pobytu budou vybírány ve dnech 6.VI – 10.VI. od 
15:00 do 16:00 ve školní družině ZS Štefcova. Prodej stravenek budou probíhat ve stejných 
dnech přímo ve školní jídelně ZŠ Štefcova a to od 15:00 do 16:30. 
Denní provoz tábora bude od 6:30 do 16:30, děti musí mít uzavřeno úrazové pojištění. 
Telefonní spojení do ŠD je 495 263 063 a do školní jídelny pak 495 263 579. 
 
6) V minulých dnech proběhlo I.kolo přijímacího řízení žáků IX.tříd. Jeho výsledky 
odpovídají víceletým průměrům, úspěšnost přijetí dětí byla na 80%. Největší problém vznikl, 
jak jsme předpokládali, u zájemci studia na Gymnásiu J.K.Tyla, tam se hlásil opravdu 
nepřiměřený počet dětí, někdy i s neodpovídajícími výsledky. V současné době probíhá 
II.kolo, přáli bychom si, aby bylo co nejdříve pro všechny úspěšně uzavřeno. 
 
7) S koncem školního roku souvisí každoroční jev určitého uvolnění pracovní morálky 
některých dětí, přichází zbytečné problémy, které musím, i když nerad, průběžně řešit. Na 
pováženou je to zejména u vycházejících dětí, bylo by dobré si uvědomit, že podle nových 
předpisů budou přijatí žáci se prokazovat svým výstupním vysvědčením ze základní školy. 
Toto opatření má svou logiku a některé děti si neuvědomují, jaké nebezpečí tady vzniká. 
Jen namátkou, v posledních několika týdnech jsem řešil krádež mobilu, údajnou krádež 
v obchodě na školní exkurzi, u 8 dětí neomluvenou absenci, kouření děvčat ve škole, náznak 
šikany u chlapců ze IV.tříd, přinesení alkoholu do školy v VIIII.třídě. To pro přehled asi stačí, 
určitě raději bych svůj čas věnoval výuce a potřebné práci pro školu. Snažíme se být důslední, 
domnívám se, že většinu přestupků zachytíme včas a řešíme. Nutně potřebujeme Vaši 
spolupráci a hlavně důslednou kontrolu, rychlý kontakt. Ve výjimečných případech jsme se 
setkal i s tím, že rodiče své děti kryjí místo toho aby byli důslední, to se rozhodně nevyplatí. 
Proto ještě jednou Vás žádám o spolupráci a hlavně domácí prevenci a průběžnou kontrolu, je 
to ve prospěch dětí. 
 
8) Na červen se rýsuje možnost uspořádat ve spolupráci s volejbalovým oddílem Slávie laciné 
týdenní soustředění v Chorvatsku. Není určeno jen pro žáky chodící do nepovinných a 
volitelných hodin volejbalu, ale i pro další děti, které jsou pohybově nadané. Přesné 
informace podá paní učitelka Radka Vychytilová, kontaktujte ji. 
 
9) S blížícím se koncem školního roku provedeme i obvyklá vyrovnání finančních závazků. 
Vedoucí školní jídelny obrátí na Vás s dotazem jak naložit s penězi na Vašem podúčtu ve 
školní jídelně. Dále budeme vracet rodičům vycházejících dětí 1000,- Kč, ale to jen v případě 
pokud tuto částku v I.třídě uložili na účet KPZŠ. Pokud by v tomto přípqadě došlo k nějaké 
nesrovnalost, zavolejte paní Čakányovou do kanceláře. 
 
11) Zároveň v nejbližších dnech oslovíme rodiče dětí budoucích VII. – IX.tříd s nabídkou pro 
volitelné předměty, právě ji chystáme. 
 
10) V souvislosti s přijímacím řízení už pro příští školní rok jsme vešli do kontaktu s jednou 
firmou zabývající se intenzivně otázkami úspěšné volby povolání. Zakoupili jsme 
z prostředků školy pro příští školní rok program Jobenter, který budou moci děti využívat 
nejen ve škole, ale i s Vámi doma v případě, že máte připojení na Internet. Další možností je i 
využití kapacity našeho Internet klubu, který je u nás otevřen denně s výjimkou neděle. Ještě 



do prázdnin budou děti informovány o nabídce tohoto programu a dostanou od učitelů 
informatiky svá přístupová práva. 
Uvažovali jsme také o využití některých dalších nabídek, zřejmě nejznámější verzí je projekt 
Scio, ale to vyžaduje dosti těsnou spolupráci s rodiči a zřejmě i určitou finanční spoluúčast. Je 
to spíše na projednání do budoucna. Na druhou stranu výstupy z projektu jsou velmi 
zajímavé. 
 
11) Rád bych na tomto místě Vás předběžně seznámil s některými poměrně závažnými 
změnami, které nejenom naši školu čekají hlavně v souvislosti se vznikem nových přepisů.   

a) Vznik školské rady. Tento orgán musí být ustanoven na počátku příštího školního  
roku. Bude fungovat jako určitý kontrolní a  snad i koncepční mechanismus. Bude 
z jedné třetiny složen z pracovníků určených zřizovatelem (magistrátem města), 
druhou třetinu budou tvořit zvolení rodiče a třetí část pak zástupci učitelského sboru. 
Ředitel školy není členem, na jednání může být přizván. Máme pochopitelně zájem, 
aby naše školní rada byly funkční a tvořili ji lidé konstruktivní, pozitivní a s určitým 
nadhledem a zájmem o školu. Neměla by se stát brzdou, ale naopak orgánem 
přinášejícím prospěch škole a tím pádem rodičům i jejich dětem. Proto Vás již předem 
prosím o hledání vhodných lidí do této funkce. 
b) Vznik školního vzdělávacího programu (ŠVP). Toto je veliká novinka, nejdéle od 
1.září 2007 každá škola si musí vytvořit vlastní vzdělávací program, který vychází 
z podmínek školy a z potřeb dětí a jejich rodičů. Svým způsobem je to velká výzva a 
zároveň i nabídka. Bude nutné se zamyslit objektivně nad stávajícími učebními plány, 
nad celým systémem školy, nad cíli a výstupy žáků. Jistě naleznem řadu věcí, které 
nebude třeba měnit, mnohé se již v profilaci školy podařilo a nebude důvod ke změně. 
K objektivnímu pohledu budu nutně potřebovat Vaši pomoc, v žádném případě nechci 
obcházet názory rodičů, ale naopak vzít v úvahu všechny akceptovatelné připomínky.  
Právě z toho vyplývá asi ten nejdůležitější dotazník, který dostanete, tentokrát opravdu 
všichni. Stane se to ale až na začátku příštího školního roku. Zatím ho v tuto chvíli 
připravujeme a domlouváme se na optimálním postupu. Budeme samozřejmě i 
zjišťovat názory dětí. Myslím si, že by to byla velká škoda toto možnost nevyužít ve 
prospěch nás všech. 

 
Závěrem mi dovolte, abych rád všem poděkoval za dosavadní spolupráci a s určitým 
předstihem popřál Vám i vaším dětem hezké prázdniny. Třeba se ještě uvidíme na 
Zahradní slavnosti, na kterou Vás srdečně zvu. 
 
      S pozdravem 
 
        Vladimír Springer 
 
     


