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BEZRUČŮV 
ZPRAVODAJ 



Vážení rodiče, 
 je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm 
pokyny k organizaci školního roku,  nabídku zájmové činnosti a dalších různých aktivit a aktuální důležité informace. Pro 
„nové“ rodiče jsou v textu pasáže, které jim umožní zorientovat se v provozu školy. Doufám, že si každý nalezne údaje, které 
ho zajímají. Pokud budete mít potřebu dalšího vysvětlení některých problémů, využijte k tomu rodičovské schůzky, které se 
ve všech třídách konají v úterý 12.září od 16:30 hod. 

Úvodem Vás chci informovat o změně ve vedení školy. Z důvodu odchodu do důchodu  ukončil své působení ve 
funkci ředitele pan Vladimír Springer, který vedl školu od roku 1991 a ve spolupráci s učitelským sborem odevzdal škole 
velký kus práce. ZŠ Bezručova se posunula na přední místo mezi hradeckými školami ve všech směrech. Chtěl bych tuto 
pozici udržet i nadále a přispět k dalšímu rozvíjení spolupráce s Vámi, rodiči „našich“dětí, a  tak pokračovat v modernizaci a 
rozvoji školy.  
 
Dovolte mi, abych  se Vám tedy tímto představil jako nový ředitel  Bezručovky. V mé práci mi budou nápomocni moji 
zástupci, a to nový kolega Milan Souček, který má mnohaleté zkušenosti s prací ve vedení školy pro druhý stupeň. Ve funkci 
zástupkyně zůstává kolegyně Jiřina Doubravská.  
 
1/ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 
 
Zahájení:  pondělí 4. 9. 2006  
Ukončení:  pátek 29. 6. 2007 
Vydání vysvědčení: 1. pololetí středa 31. 1. 2007 
 2. pololetí pátek 29. 6. 2007 
Prázdniny: podzimní čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2006 
 vánoční sobota 23. 12. 2006 – úterý 2. 1. 2007 
 pololetní pátek 2. 2. 2007 
 jarní pondělí 26. 2. – 4. 3. 2007 
 velikonoční čtvrtek 5. 4. a pátek 6. 4. 2007 
 hlavní pondělí 2. 7. – pátek 31. 8. 2007 
Státní svátky a volné dny:  čtvrtek 28. 9. 2006 
  pátek 17. 11. 2006 
  pondělí 9. 4. 2007 
  úterý 1. 5. 2007 
  úterý 8. 5. 2007 
Ředitelské dny:  pátek 29. 9. 2006 
Akce školy: Den otevřených dveří středa 10. 1. 2007 
 Zápis do 1. tříd pátek 19. 1. a sobota 20. 1. 2007 
 Dětský den pátek 1. 6. 2007 
 Týden výletů 4. 6. – 10. 6. 2007 
 Zahradní slavnost pondělí 18. 6. 2007 
 Sběr starého papíru pondělí 15.00 – 16,30 hod.    
  25.9., 30.10., 27.11., 8.1., 5.2., 5.3., 2.4., 7.5., 4.6. 
Třídní schůzka:  úterý 12. 9. 2006  v 16, 30 hod. 
Informace o prospěchu  
a chování: 

 úterý  16,00 – 17, 30 hod. 
21. 11., 9. 1., 17. 4., 29. 5. 

Pedagogické rady: výjezdní:  středa 30. 8. – pátek 1. 9. 2006  
 1. čtvrtletí  14. 11. 2006 ( předporada 7. 11. 2006) 
 1. pololetí 23. 1. 2007 (předporada 16. 1. 2007) 
 3. čtvrtletí 10. 4. 2007 ( předporada 3. 4. 2007) 
 2. pololetí 21. 6. 2007 ( předporada 19. 6. 2007) 
   

Chceme stanovené termíny dodržet. Pro případ nutných změn se předem omlouvám a slibuji že Vás o nich budu 
včas informovat. Po státním svátku 28.IX. bude v pátek ředitelské volno. Jsme připraveni se postarat o všechny děti, tedy i 
nedružinové, které by přišly tento den do školy. O dalších termínech ředitelského volna  ještě není rozhodnuto. 
 
2/ PERSONÁLNÍ SITUACE 

Kromě shora uvedené změny ve vedení školy jsou v pedagogickém sboru změny následující. Z důvodu odchodu do 
důchodu jsme se v červnu rozloučili s kolegyněmi Miladou Hanzlíkovou a Jiřinou Chrpovou. Po ročním působení odešel 
učitel chemie a přírodopisu pan Jaroslav Hrubý a slečna Lenka Novotná, vyučující německého jazyka. Výuku chemie 
převezme kolegyně slečna Kateřina Zelenková, tělesné výchovy dívek se na částečný úvazek ujme slečna Anna Ouhrabková. 
Německý jazyk bude v tomto školním roce vyučovat slečna Martina Zadinová. Vyučování technických praktik a digitální 
fotografie povede kolega Zdeněk Kober, který bude mít na starosti počítačovou síť na škole. 

Věřím, že i po odchodu zkušených kolegyň bude práce sboru kvalitní a mladé síly se stanou plnohodnotnými 
nástupci.  

  
 
 
 



3/ STATISTIKA 
V letošním školním roce 2006/2007 nastoupilo do školy 675 dětí. Na I.stupeň 368 dětí, na jednu třídu  připadalo 

24,5 žáka a na II.stupeň 307 žáků, což na třídu činí 25,6. Průměrná naplněnost tříd na celé škole je 25 dětí, což je o něco  
méně než v loňském školním roce. Pro organizaci výuky se jedná o optimální stav, který dlouhodobě pozitivně ovlivňuje 
možnosti školy v nabídce volitelných a nepovinných předmětů.   
 
4/ ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 

Všichni žáci se budou učit podle programu Základní škola. V I.třídách se dělí po jedné hodině matematiky a 
českého jazyka, v ostatních třídách I.stupně vždy dělíme jednu hodinu českého jazyka.  

 
Výuka cizích jazyků. 
Ve III. třídách začíná výuka cizího jazyka (angličtina) s časovou dotací 3 hodiny týdně. Učitelé anglického jazyka, 

po dohodě s vedením školy, budou vyučovat podle brožury „Angličtina pro nejmenší“, (kromě skupiny pokročilých), do 
které lze psát, kreslit, lepit, a kterou si žáci ponechají pro další studium. Na tuto brožuru vyberou peníze vyučující angličtiny 
v oznámeném termínu a zakoupí ji hromadně. 

Pro zkvalitnění výuky budeme i nadále používat pracovní sešity, které jsou určeny pro dva školní roky, které si žáci 
hradí sami. Jejich zakoupení zajistíme také hromadně. 

Ve IV. a V. třídách je výuka cizího jazyka rozšířena o jednu hodinu, tedy na čtyři hodiny týdně.  
 
Zachováváme navýšený počet hodin tělesné výchovy v VI. a VII.ročníku, budou to tři vyučovací hodiny týdně. 

Zároveň dělíme po jedné hodině týdně matematiku a český jazyk ve VI. a VII.ročnících. V půlených hodinách je nepoměrně 
větší intenzita práce, pochvalují si je jak děti tak učitelé. 

V posledních čtyřech letech je postupně od IX.tříd přidávána k učebnímu plánu 1 hodina týdně navíc. Od tohoto 
roku se to tedy týká všech ročníků II.stupně, což v praxi znamená, že v VI.třídách mají děti 29 vyučovacích hodin, sedmáci 
30 hodin a v osmých a devátých třídách to je 31 vyučovací hodina týdně. 
 Stejně jako tomu bylo v minulých letech od VII.ročníků využíváme možnosti, které nabízí současný učební plán a 
zařazujeme takzvané volitelné předměty. Pro informaci rodičů mladších dětí stručně vysvětlím způsob výuky  těchto 
předmětů. Děti ze všech tříd VII.ročníku jsou podle zájmu rozděleny ve dvou vyučovacích hodinách týdně do 5 skupin bez 
ohledu na třídní kolektiv, v VIII. ročníku jsou to také 2 hodiny a v IX.třídě je to dokonce celkem v 5 hodinách. Tam se 
výrazně zvyšuje nabídka a možnost diferenciované přípravy pro zájemce o studium a děti, které se budou věnovat učebním 
oborům. 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, volba povolání,  v devátých třídách pak semináře z matematiky a českého jazyka a nově práce 
s počítačovou grafikou a zpracování digitální fotografie.  

Výhodou je, že ve skupinách je méně dětí než při běžné výuce a navíc mají shodný zájem. Letošní průměr se 
pohybuje kolem 17 žáků. Všechny předměty jsou dotovány jednou hodinou týdně. Některé z nich, hlavně praktika, jsou 
vyučovány ve frekvenci dvou vyučovacích hodin za 14 dní.  

Kromě volitelných předmětů nabízíme letos 6 nepovinných předmětů, jejich nabídku děti znají. Konkrétně se jedná 
o volejbal ve všech třídách II.stupně, o sborový zpěv pro všechny děti a o přírodovědná praktika, která probíhají v prostorách 
přírodovědného centra. Do všech nepovinných předmětů se děti ještě mohou do 15.září přihlásit, informace dostanou od 
třídních učitelů. Na tomto místě je třeba upozornit na fakt, že po podání přihlášky se účast dítěte na nepovinném předmětu 
stává povinnou,  

Na I.stupni budeme pokračovat v postupném systematickém seznamování dětí s počítačem, jeho ovládání a práci 
s jednoduchými programy. 
 
5/ OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 

Od druhého týdne školního roku chceme změnit systém příchodu žáků do budovy školy. Škola bude otevřena od 
7,00 hodin. Příchozí žáci mohou využít přízemní prostory hlavní budovy, tj. sezení u šaten nebo stolního tenisu apod., nikoliv 
však prostorů v patrech nebo v jiných pavilonech. Nebudou tedy muset čekat před školou do 7,40, tak jak tomu bylo dosud. 
Tímto opatřením chceme předejít zbytečnému návalu žáků při hromadném „pouštění“ do školy a umožnit dětem tak 
kultivovaný začátek dne. Doufáme, že se tento systém osvědčí. 

 
6/ PREVENCE RIZIK 

V tomto roce jsme začali spolupracovat se sdružením SEMIRAMIS, jehož činnost by měla napomáhat v prevenci 
rizik, které jsou spojeny s užíváním návykových látek, tedy s problematikou drog, alkoholu a tabáku. Tato spolupráce je 
dlouhodobého charakteru a měla by započít v šestých ročnících a pokračovat postupně ve vyšších ročnících, až do ukončení 
školní docházky. O průběhu a výsledcích této činnosti Vás bude informovat výchovná poradkyně, která s pracovníky 
sdružení bude v kontaktu. 
 
7/ PĚVECKÝ SBOR 

V tomto školním roce budou na škole pracovat jeden velký pěvecký sbor společný pro děti z I. i II.stupně pod 
vedením pana učitele Martina Černého.  Děti se budou scházet v hudebně, číslo místnosti 76, každé pondělí  a pátek vždy 
ráno od 7:00 do 7:45. Pokud se ještě někdo další chce přihlásit, je to možné ihned na třídní schůzce prostřednictvím třídního 
učitele, případně osobním kontaktem telefonicky na číslo 606 142 386. 
 
 



8/  ZÁJMOVÁ ČINNOST 
 Tradiční systém organizované zájmové činnosti pokračuje již 12. rokem. Plně věřím, že organizace probíhá ke 
vzájemné spokojenosti, drobné problémy jsme schopni operativně řešit. Na tomto místě považuji za nutné poděkovat všem, 
kteří se na vlastní práci s dětmi ve svém volném čase s ochotou podílejí.  

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. Může se stát stejně jako minulý školní rok, že o některé 
nebude dostatečný zájem a nebudou proto všechny otevřeny.  Na druhé straně počet kroužků, do kterých se žák přihlásí, není 
omezen, jde jen o sladění časových možností. 
 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. Náplně činností a termíny 
jsou buď již přesně stanoveny, případně navrženy k volbě, k dispozici je i závazná přihláška. Vlastní činnost bude u většiny 
kroužků zahájena v týdnu od pondělí 2.října  a ukončena koncem května, případně s náhradními termíny do 10.června. Ve 
vložené  nabídce jsou uvedeny podrobnější informace o náplni některých kroužků, hlavně u těch nově koncipovaných. 
  
9/ PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ VYCHÁZEJÍCÍCH DĚTÍ 

Jedno ze základních měřítek kvality školy z pohledu rodičů je úspěšnost dětí při přijímacím řízení. Letos se 
můžeme dočkat opět změny v přijímacím řízení na střední školy, ale nic není jisté zásluhou současné politické situace.  
Přesný výklad bude zveřejněn MŠMT a my Vás s ním samozřejmě včas seznámíme 
Stanovený termín přijímacích zkoušek je 23..dubna 2006. 

Co musí udělat žáci? V mnoha případech přehodnotit dosavadní vlastní přístup k přípravě do školy, začít pravidelně 
pracovat doma a někdy i doplňovat dosavadní mezery v učivu. Využívat všech nabízených možností nabízených školou, ale i 
jinde, naučit se zvládat práci pod časovým a svým způsobem i nervovým tlakem. Dát do souladu své možnosti a schopnosti 
s vůlí dosáhnout úspěchu.  

A co rodiče?  
Rozhodně doporučuji rodičům vycházejících dětí maximálně komunikovat s jednotlivými učiteli, pečlivě zvažovat 

jejich názory opřené o mnohaletou zkušenost. Nejtěžší je zodpovědné rozhodnutí, vyhodnocení vztahu reálných možností 
proti představám a přáním. První otázka zní maturita či učební obor, v případě volby maturity pak následují možnosti -  
gymnázium, odborná škola či víceletý učební obor. To je nutné řešit teď, zatím tak nezáleží na určení konkrétní školy. 
Doporučuji spolupracovat s výchovnou poradkyní, navštěvovat otevřené dny jednotlivých škol, děti budou o nich pravidelně 
informovány. Sledovat průběžně klasifikaci, všimnout si i čtvrtletního hodnocení v žákovské knížce, důsledně kontrolovat. 

Co nabízí škola?  
Přímou přípravu - diferencované hodiny matematiky zvané semináře budeme letos vyučovat v  IX.ročnících opět na 

dvou úrovních – gymnaziální označené „G“, která je určena dětem s vyhraněným zájmem o studium na gymnáziu. Druhou 
možností semináře z matematiky je varianta „S“, příprava pro ostatní střední školy případně obory s maturitou, ta bude 
pochopitelně o něco méně náročnější . Semináře z českého jazyka budou na jediné úrovni. Při této nabídce jsme schopni vyjít 
vstříc i dětem, které půjdou na školy, kde budou skládat přijímací zkoušky jen z jednoho z hlavních předmětů. Pokud na 
průmyslovce nebude přijímací zkouška z českého jazyka, pak bude výhodnější zaměřit se na matematiku, u zdravotní školy 
je tomu přesně naopak. Předpokládá to ovšem vyhraněný zájem. Na zvolení konkrétní školy je sice čas třeba až v únoru, ale 
typ školy je potřebné si ujasnit ihned a podle toho přizpůsobit přípravu. 

Výchovnou poradkyní školy je Miluše Kornfeldová, která přebrala agendu po kolegyni Chrpové, má zároveň na 
starosti protidrogovou prevenci. Paní učitelku najdete v kabinetě tělesné výchovy číslo 90 v přízemí za šatnami. Přímé 
telefonní spojení na ni je 495 523 031-2 a klapka 136. Rodičům je k dispozici ve stanovených úředních hodinách, to znamená 
každé úterý od 12:30 do 13.30 v kabinetě chemie, telefon 495 523 031 klapka 107. Kabinet najdete v I.poschodí pavilonu U 
12 . Jiný termín lze domluvit vždy na základě předchozí dohody. 

Komunikaci a informace – využití standardních možností (třídních schůzky a informační dny).  Tradiční schůzka 
rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní školy proběhne zřejmě při lednových informacích, tedy 9.ledna 2007 
v 18.00 ve školní jídelně. Přítomní rodiče budou informováni o průběhu přijímacích řízení, vyplňování a podávání přihlášek 
ke studiu, termínech  a dalších náležitostech.  

Přijímačky nanečisto, tradičně proběhnou ve druhé půlce března. Po souhlasu rodičů pro zájemce o studium 
připravíme modelovou situaci přijímacího řízení z českého jazyka i z matematiky, přiblížíme tak dětem atmosféru zkoušek 
stanovením běžně používaných kritérií časových a zadávacích, využijeme k tomu zadávaných příkladů z minulých let. 
Podmínky a čas na práci budou odpovídat tvrdé realitě zkoušek. 

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.  

Žáci devátých tříd navštíví spolu se svými třídními učiteli oddělení na Úřadu práce, které se zabývá přímo 
profesionální orientací mládeže. Seznámí se tam s konkrétními nabídkami, ale i neformálními informacemi a dostanou tam 
kvalifikované odpovědi na případné otázky. 

Volitelný předmět nazvaný Základy občanství, kde se zejména v I.pololetí budou děti zabývat profesionální 
orientací a volbou povolání. Podobný předmět jsme zařadili i do nabídky volitelných předmětů v VIII.třídách. 
 
 



10/ EXKURZE 
Jako již v předešlých letech, tak i letos jsou pro žáky jednotlivých ročníků II.stupně připraveny tematicky zaměřené 

dějepisně-literární exkurze, které korespondují s probíraným učivem. Témata projektů pro všechny ročníky byla pečlivě 
zvážena a budou přispívat k rozšíření základního učiva dle osnov. Při exkurzi půjde o praktickou návštěvu vybraného objektu 
či místa (na podzim exkurze s dějepisným zaměřením-Litomyšl, Kutná Hora, Kuks a Dobrošov, na jaře návštěva Prahy, 
kterou žáci od šesté třídy postupně poznávají). Tato činnost je nad rámec vyučovacích povinností a vede k obohacení 
rozhledu žáků. Připravujeme propojení i do jiných předmětů, zejména do výtvarné výchovy. Součástí projektu budou i 
návštěvy vybraných filmových představení. 

 
11/ PŘEDPLATNÉ DO DIVADLA A KLUB MLADÝCH ČTENÁŘU (KMČ) 

I v tomto školním roce mají žáci II. stupně možnost se přihlásit k pravidelné návštěvě Klicperova divadla. Jedná se 
o cyklus pěti her. J.Voskovec-J.Werich-J.Ježek: Kat a blázen, A.Dvořák-A.Wenig: Čert a káča, N.V.Gogol: Revizor, 
W.Shakespeare: Sen noci svatojánské a XIII. Mezinárodní divadelní festival – vybrané představení.  

Na každém představení bude přítomen pedagogický dozor, po jeho skončení přebírají odpovědnost za děti rodiče. 
 
Pokračujeme v mnohaleté tradici, kdy mají žáci možnost objednat si z katalogu Mladého čtenáře nabízené knihy. 

Ty jsou pro členy KMČ levnější o 20%. Informace a nabídky dostanou od třídních učitelů a vyučujících Čj. 
 

12/ PLAVÁNÍ 
 V tomto školním roce pokračujeme v systému plavecké výuky pro  děti II., III. a IV.ročníků. Budeme i nadále 
využívat jeden termín pro celý školní rok, konkrétně pátek od 8,15 do 9,15. Tento rok začnou plavat děti tříd A, od prosince 
B, od března potom C.  
 
13/ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) 

Od 1.září 2007 každá škola podle nového školského zákona bude vyučovat podle vlastního vzdělávacího programu, 
který vychází z podmínek školy a z potřeb dětí a jejich rodičů.  

Všichni učitelé se na tuto změnu připravují, jsou sestaveny a pracují řešitelské týmy pro jednotlivé oblasti 
programu. Vzdělávání učitelů proběhne i ve dnech ředitelského volna. 
 
14/ VOLNÝ  INTERNET PRO ŽÁKY ŠKOLY 
 V rámci příprav na realizaci vlastního vzdělávacího programu víme, že jednou z nejvýraznějších změn bude tlak na 
zvětšení podílu vlastní samostatné práce žáků, jejich tvořivé přípravě na výuku, získávání a používání informací. Ideálním 
prostředím pro tuto činnost je pochopitelně internet. Chceme opět nabídnout pro zájemce o samostudium jednu z našich 
učeben, a to bez poplatku. Přítomen bude učitel informatiky a jedinou podmínkou je, že děti budou skutečně pracovat 
s informacemi, vyhledávat je, ale v žádném případě nebudou povoleny hry. Ze zkušenosti z loňského roku zvolíme termín 
každou středu od 13,30 do 14,30. 
 
15/  ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 V tomto školním roce se přihlásilo do školní družiny 198 dětí, což je standardní počet.  V provozu bude 7 oddělení, 
všechna jsou umístěna ve II.podlaží pavilonu. Denní provoz byl na přání některých rodičů upraven, začíná v 6:30 ,ale končí 
až v 17:00. Školní družina je v provozu o všech prázdninách (kromě hlavních) a případných ředitelských dnech. Pokud 
chcete své dítě v tomto období do školní družiny poslat, oznamte to písemně v dostatečném předstihu své vychovatelce. 
Postaráme se i o děti, které normálně do družiny nechodí.  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 odcházejí. Přihlášky potřebujeme pro přehled, 
nevylučujeme však možnost poslat dítě 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 předem přihlášen. 

I letos se bude vybírat poplatek na provoz školní družiny ve výši 50,- Kč měsíčně. Platba proběhne ve dvou 
splátkách, 200,- Kč pro zbytek kalendářního roku se bude vybírat do 30.září a druhá splátka ve výši 300,- Kč pak do 
31.ledna.  Peníze budou vybírat vychovatelky a plátci pochopitelně obdrží příjmový doklad. Vybrané peníze vychovatelky 
předají do kanceláře, průběžně budou použity na zlepšení vybavení družiny a nákup potřebných pomůcek a materiálů.  

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. 

I pro tento školní rok jsme zajistili pro družinové děti pitný režimu. Provoz vodního ochlazovače, ze kterého si děti 
budou moci odebírat čistou pramenitou vodu na pití budeme hradit z vybíraných příspěvků. 
 Poslední připomínka se týká vyzvedávání dětí z družiny. Řada z vás dodržuje domluvený postup a ke komunikaci 
s vychovatelkou využívá videotelefon. Čekejte na dítě dole, na schodech na chodbě je položen koberec, z hygienických 
důvodů je nevhodné chodit po něm v botách. Domníváme se, že respektováním dohodnutého postupu jen přispějete ke 
zvýšení samostatnosti vašich dětí.  

Zároveň chci upozornit, že nebudeme na základě telefonického rozhovoru posílat děti domů samostatně ze školní 
družiny a měnit tak čas uvedený na přihlášce. Změna je možná jen v případě osobního převzetí či na základě písemného 
oznámení rodičů. Pokud chcete dítě vyzvednout dříve, učiňte tak nejdéle do 13.00, děti pak do 15.00 mají organizovanou 
činnost často mimo školu. 
 Pro komunikaci s vychovatelkami je nejlepší používat přímé telefonické číslo do školní družiny, to je 495 538 719, 
případně 495 523 031 nebo 495 523 032 a následně klapka 121 nebo 130. 
 
 
 



16/ ŠKOLNÍ JÍDELNA 
Zde bych znovu připomněl, že od března roku 2005 je v platnosti vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování, 

která již nerozlišuje cenu a normování obědů dle ročníků, ale podle věku dítěte. Podle přílohy této vyhlášky jsou strávníci 
zařazováni podle věku do skupin od začátku školního roku, ve kterém dovrší věku jednotlivých skupin. Tyto skupiny 
jsou stanoveny na 3-6 let, 7-10 let, 11-14 let a 15-18 let.  Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího roku. Tedy 
pokud dítě dosáhne v době školního roku od 1. září do 31. srpna 7, 11 nebo 15 let, musí již od 1. září  odebírat jídlo pro vyšší 
věkovou skupinu. Pochopitelně bude také muset hradit odpovídající částku, která je pro tuto skupinu stanovena. V konkrétní 
podobě to znamená u naší školní jídelny následující ceny:    
kategorie   7 – 10 let 15,50 Kč  
kategorie 11 – 14 let 18,00 Kč  
kategorie 15 – 18 let 19,00 Kč 
Pro zařazení do příslušné kategorie je rozhodující přesné datum narození dítěte, nikoliv třída, do které chodí.   

Podle stejné vyhlášky platí další paragraf, který říká, že první den nemoci lze vydat objednaný oběd dítěti domů, 
avšak po dobu další nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť podle školského zákona č 
561/2004 má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole. Zdá se nám to velmi přísné, ale je to zákonná 
norma, což znamená, že není o čem diskutovat. Jen pro porovnání, učitelé nemají nárok na oběd ani v první den své nemoci. 
 
Ještě jedna zmínka, dohodli jsme se, že  v rámci avizovaných ředitelských dnů bude školní jídelna v provozu. Na tyto dny 
budou děti automaticky odhlášeny, pokud budou chtít oběd, musí se přihlásit. Problém však je v tom, že dle vyjádření 
kompetentních pracovníků musí být zaplacena plná cena oběda 43,- Kč.  

Pro rodiče s přístupem k internetu  pro jistotu znovu uvádím spráný přístup při objednávání.   Adresa  pro 
objednávky, ale i pro případné odhlášky zní.objednavky.jidelna.cz, tak se snadno dostanete na příslušnou stránku. Naše škola 
je umístěna prakticky na začátku seznamu. Vlastní volba oběda není složitá, jídelníčky obvykle bývají vyvěšeny s 
třítýdenním předstihem. Možnost objednání je uzavřena a zablokována vždy 5 pracovních dní před stravovacím dnem 
(obvykle například  na další úterý je možné objednat vždy do úterý týden předem). Jak pro volbu, tak pro odhlášky platí 
závazný čas. Na pokyn daný na internetu po 11:45  nelze již pro následující den reagovat.  Je také možné odhlásit oběd 
telefonicky na čísle 495 539 773 od 8.00 do 13.00.  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, případně zavolejte,  rozhodně se domluvíte. Vysvětlete to i svým dětem, mají stejnou možnost.  
Úřední hodiny v kanceláři školní jídelny pro veřejnost byly stanoveny  denně v době od 8:00 do 14:00. Ve školní jídelně mají 
možnost se stravovat i cizí strávníci, a to v době od 10:45 do 11:30, cena oběda pro ně byla stanovena na 38,- Kč, pokud si 
odnesou oběd domů v jídlonosiči a 43,- Kč pokud se budou stravovat ve školní jídelně. 

 
Na tomto místě se musí zmínit o komplexní rekonstrukci vzduchotechniky v celém areálu školní jídelny, která se 

uskutečnila v červenci a srpnu. Bourací, stavební a montážní práce byly zvládnuty v daných termínech, a tak bylo možné 
začít s přípravou jídel od 4.9. v daleko lepším prostředí než tomu bylo doposud.    
 
17/ KPZŠ 
 Činnost Klubu přátel základní školy v minulém školním roce pokračovala bez problémů, vedení se sešlo celkem 
dvakrát v průběhu školního roku. Byl dodržován stanovený plán činnosti a plněny dohodnuté zásady spolupráce a 
komunikace s vedením školy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že předseda KPZŠ, pan doktor Komárek, se na konci školního roku odstěhoval, bude 
potřeba jej nahradit. Pokud někdo z rodičů má zájem a chuť se na práci ve vedení KPZŠ podílet, budeme rádi. 

  Pro informaci, první letošní schůzka vedení KPZŠ se bude konat v říjnu a projedná termín tradiční prosincové 
burzy. 
 Na tomto místě je potřebné  jménem Rady KPZŠ předem poděkovat i za příspěvek na činnost organizace. Je 
samozřejmě dobrovolný, ale pro různé školní akce důležitý, pro nastávající školní rok zůstává ve stejné výši jako loni, tj. 
150,- Kč na dítě. 

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 hodně 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 v pěti případech, vždy na základě 
jednomyslného rozhodnutí výboru. 

Uvádím pro informaci přehled příjmů a výdajů v minulém školním roce: 
Příjmy:       Výdaje: 
příspěvky rodičů     62 000,-   doprava ŠVP a LVZ      40 250,_ 
poplatky na zájmovou činnost 243 800,-   výplaty zájmová činnost  192 820,- 
burza         2 259,-  materiál zájmová činnost      16 955,- 
úroky         1 245,-                 příspěvky na školní soutěže     8 046,- 

sociální výpomoc           7 725,- 
       dětský den            1 752, - 
       rozloučení s vycházejícími žáky     2 732,- 
       ostatní, poplatky       1 925,- 
 
 
 



18/ KOMUNIKACE, INFORMACE 
 Ve stručnosti k možnostem vzájemné komunikace mezi rodiči a členy učitelského sboru : 
 
a/ rodičovská schůzka – bude jediná v úterý 12.září a poslouží 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. 

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 při 
rodičovských schůzkách a informacích. Podobný přehled zároveň naleznete trvale umístěný ve vchodu do školy, na  panelu 
umístěném za vstupními dveřmi.  
 
b/ informační dny – budou celkem čtyři, proběhnou jako obvykle v úterý, tak jak je v přehledu výše uvedených termínů. 
Začínají vždy v 16.00, první listopadové (21.) budou do 18.00, ostatní do 17.30. Jsem si vědom, že v některých případech pro 
podání přesné a zároveň podrobné informace není při informačních dnech dostatek času. S každým učitelem si proto lze 
individuálně domluvit schůzku ve vzájemně výhodnou dobu a diskusi věnovat potřebný čas. 

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. 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. 
 Při práci s dětmi pochopitelně vznikají problémy, ale 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 rád 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. V prvních dvou ročnících 
dostali žáci záznamník, který plní podobnou funkci v jednodušší podobě. Žákovská knížka je nejobvyklejší formou 
komunikace od učitele směrem k rodičům, 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. Ve čtvrtletí sledujte i zápis průběžné klasifikace jednotlivých předmětů v žákovské knížce, zapsaný vždy po 
projednaní na pedagogické radě. Toto hodnocení může hodně napovědět. Mělo by z toho prokazatelně vyplynout, koho je 
třeba navštívit o následném informačním dnu. 

Žákovská knížka by se však  neměla stát prostředkem vzájemné písemné komunikace mezi  učitelem a rodičem, 
myslím tím vyřizování vzkazů. Proto Vás chci požádat, aby jakékoliv osobní důležité sdělení z vaší strany (míním tím 
například žádost o konzultaci či schůzku, osobní názor, reakci na nějaký problém ve škole) jste posílali učitelům do školy  
formou písemného vzkazu  po Vašem dítěti, e-mailem, případně řešili telefonicky. 
 
d/ telefon škola – pro vaši informaci jsou čísla poboček jednotlivých učitelů zapsána v přehledu na poslední straně. Do 
kanceláře hovor přejde pouze v případě, že volaný či jeho kolega není ve svém kabinetě přítomen.  
přímé telefonní linky: spojovatelka, 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 –nutně potřebujeme mít možnost navázat rychlý kontakt s rodiči. Proto potřebujeme znát aktuální čísla. 
Telefonní čísla budou uložena 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/ internet – někteří z vás ho již průběžně využívají k omlouvání nepřítomnosti dětí, případně k další komunikaci, je to jistě 
rychlý a efektivní způsob  
 
g/ www.stránky - od 7.9. je k dispozici inovovaná verze,  na domovské stránce bude přímo umístěna elektronická 
omluvenka 
 e-mailové adresy : škola    skola@bezrucka.cz  
   učitel, vychovatel  prijmeni@bezrucka.cz 

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

     doubravska@bezrucka.cz 
kancelář   cakanyova@bezrucka.cz 
školní jídelna  jisova@bezrucka.cz 
objednávání obědů           - www.objednavky.jidelna.cz, pak se musí kliknout na AJS,  

internetový objednávkový systém 
- www.barda.objednavky.cz a pak kliknout na seznam jídelen, to  
je rychlejší cesta 
- přímý odkaz je umístěn také na www.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. 
 
19/ ABSENCE, OMLUVY 
 Žákovská knížka slouží i k omlouvání absence. V současné době není lékař povinen dávat dítěti do žákovské 
knížky razítko do omluvného listu, omluva je plně v kompetenci rodičů. 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. Jaká jsou pravidla? 

1/ V případě známé absence dítě předem omluvit, uvést konkrétní a pravdivý důvod. 
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 i učitelé jednotlivých předmětů zajistí na přání rodičů informaci nemocnému o 
probíraném učivu, případně zadají domácí přípravu. 

6/ 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.  

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.  
 
20/ ŠKOLSKÁ RADA 

Dle znění školského zákona musí na každé základní škole fungovat od ledna 2006 školská rada. Tento nově 
konstituovaný orgán školy umožní zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli 
podílet se na správě školy.  

Školská rada naší školy má tyto členy: 
za školu – Mgr. Ivona Beranová, Mgr. Václav Šmíd 
za rodičovskou veřejnost – Mgr. Kateřina Provazníková, Ing.Arch. Tomáš Vymetálek 
za zřizovatele –  Mgr. Libuše Moníková, MUDr. Zdeněk Fink 
Náplní činnosti školské rady je zejména vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich 

následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje 
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává 
návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 
projednává inspekční zprávy České školní inspekce. 
    
21/ SPONZORSTVÍ 
 Snažíme se velmi zodpovědně nakládat s přidělenými finančními prostředky, při rozsáhlé doplňkové činnosti se 
nám daří získat další peníze. Výsledkem všeho je velmi dobré vybavené školy, nikdy však pochopitelně nemůžeme být 
spokojeni, vždy je co vylepšovat. Proto si dovoluji zařadit i zmínku o sponzorech, kteří jsou ochotni se na tom podílet.  Rád 
bych jménem kolegů poděkoval těmto rodičům, ti svým přístupem a z toho vyplývajícími sponzorskými dary pomáhají škole 
postupně ještě zlepšovat její vybavení, případně prostředí. V jiných případech výrazně pomohli vylepšit například pobyt dětí 
ve škole v přírodě, pomohli s úhradou účasti dětem z méně movitých rodin, dokázali zpříjemnit výlety a jiné akce. Jsme za 
takový přístup velmi vděční. Dar pochopitelně lze účelově využít přesně podle přání sponzora na konkrétní akci, pro 
konkrétní třídu. Velmi si vážím takového přístupu, samozřejmě pro účetnictví každého sponzora vystavíme potřebný doklad 
o přijetí daru. 
 
22/ BEZPEČNOST VĚCÍ 

Minulý školní rok byla situace o něco lepší, ale i tak jsme měli problémy s několika krádežemi mobilů. Ve všech 
případech byly viníky děti, často je příčinou neopatrnost. Naše trvalá snaha  vše co nejrychleji vyšetřit byla opět úspěšná, což 
považuji za úspěch a určitou prevenci do budoucna, rozhodně jsme se s tím před dětmi netajili. Je to však velmi náročné a 
hlavně zbytečné se těmito věcmi zabývat. Úspěšné vyšetřování nám umožňuje udělat taková preventivní opatření, která by 
tento jev přinejmenším ztížila.  V každém případě je nutné každou mimořádnou situaci okamžitě ohlásit kterémukoliv učiteli, 
ten již ví, jak má reagovat. 

Mobilní telefony se dnes staly běžným vybavením u řady dětí, pro komunikaci s rodiči jsou občas nezbytné.  Je 
proto nutné, aby se ho naučily pečlivě ukládat. Ve škole se na druhém stupni prakticky každou hodinu přechází do jiné třídy a 
tak 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, i když se to někdy děti, ale někdy i 
jejich  rodiče snaží tak prezentovat. Za zapomenuté věci nelze nést zodpovědnost. 

S ohledem na stávající zkušenosti doporučujeme dětem nenosit do školy žádné zbytečné cennosti ani větší obnos 
peněz. Pokud mají něco zaplatit, ať tak učiní co nejdříve po příchodu do školy.  



 Občas dojde i ke krádeži jízdního kola ze stojanů. Snažili jsme je umístit pod okny školy, abychom měli přehled o 
dění uvnitř areálu školy. Stejně však doporučujeme dětem, aby nejezdily do školy na drahých kolech, protože právě ta se 
většinou ztrácejí, je to zbytečné riziko. 
 Děti zapomínají v šatnách tělocvičny i družiny značné množství oblečení a bot. V mnoha případech se neobtěžují 
hledáním, prohlásí, že ji to někdo ukradl.  Proto při každém informačním dnu jsou poblíž vstupu do školy umístěny věšáky a 
na nich zapomenuté oblečení a obuv. Věnujte tomu pozornost, můžete tam nalézt i hodnotné věci svých dětí, kterých je 
škoda. 
 Při výuce tělesné výchovy je každý žák II.stupně povinen osobně umístit své cenné věci do míst předem určených 
učitelem. Na začátku školního roku budou všechny děti o této povinnosti prokazatelně poučeny s tím, že se dozví kam a kdy 
mohou své věci před každou hodinou uložit. Je nutné, aby tento pokyn důsledně dodržovaly, učitelé jejich cennosti nebudou 
osobně vybírat. 
 
23/ REKONSTRUKCE ŠATEN 

V období letních prázdnin se nám podařilo zrekonstruovat šatny, které již byly nevyhovující jak z hlediska hygieny 
tak i z hlediska bezpečnosti. Stávající jsme nahradili skříňkami. Každý žák tedy bude mít jednu uzamykatelnou skříňku sám 
pro sebe. Tato rekonstrukce byla velmi náročná. Z důvodů, které jsme nemohli ovlivnit, se počátek užívání pro žáky posunul 
až na druhý školní týden. Omlouvám se tedy za toto zpoždění a doufám, že nové šatny budou funkční a bezpečné pro 
ukládání věcí Vašich dětí. 

 
24/ VRACENÍ VĚCÍ 
 V poslední době je to dost velký problém ve dvou oblastech činnosti. Je to u sportovních akcí, kdy někteří 
jednotlivci nedodržují povinnost vrátit zapůjčené dresy, tretry, míče bezprostředně po skončení soutěže. Za tyto věci 
pochopitelně zodpovídají i během soutěže. Druhý problém vzniká v knihovně, kdy občas bojujeme hlavně s odcházejícími 
žáky, aby navrátili zapůjčené tituly. Tady byste nám jako rodiče mohli hodně pomoci 
 
25/ SEŠITY A ČTVRTKY 
 I v tomto školním roce jsme tradičně zajišťovali sešity a čtvrtky hromadným způsobem, vše by v této době mělo 
být 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 září 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. 
 
26/ 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.   
 
27/ ŠKOLNÍ MLÉKO 
 V tomto školním roce pokračuje známá akce „Školní mléko“, všechny děti až do IX.třídy mohou dostávat krabičku 
mléka třikrát týdně za sníženou cenu, konkrétně letos cena zůstává na 3,50 Kč. Distribuci do jednotlivých tříd má na starosti 
vedoucí bufetu, paní Míša Stavrevová. Akce začne v říjnu, do konce prosince dostanou děti krabičku mléka celkem 36x, což 
dohromady činí 126,- Kč. Abychom mohli vše včas objednat a zajistit, potřebuje paní Stavrevová mít do 23.září závazné 
přihlášky a vybrané peníze. 
 
27/ ZDRAVOTNÍ STAV DĚTÍ  

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 
přinejmenším každý třídní učitel a zároveň  vyučující tělocviku či praktických činností, měli potřebné informace o 
zdravotním stavu žáka, možných alergických reakcích a podobných problémech. Týká se to pochopitelně velmi významně i 
informovanosti vedoucích pracovníků výjezdů do škol v přírodě a lyžařských výcviků 
 
28/ OMEZENÍ ČINNOSTI V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ  
 Pokud v případě tělesné výchovy má Vaše dítě jakékoliv zdravotní problémy, které vyžadují omezení či případné 
uvolnění z nějaké činnosti (například dlouhé běhy, doskoky, alergie), je nutné o úlevu požádat a doložit vše potvrzením od 
lékaře. Doporučení zašlete po dětech buď tělocvikáři nebo třídnímu učiteli. Nelze to odkládat, stanovený termín je do konce 
září. Po tomto termínu budeme řešit pouze aktuální zdravotní problémy. 
 
29/ UVOLNĚNÍ Z VÝUKY   
 I to ve výjimečných případech připadá v úvahu, zejména opět v tělesné výchově. Důvodem jsou buď dlouhodobé 
zdravotní problémy, nebo úrazy s dlouhou dobou léčení. Platí zde stejná pravidla jako v případě omezení činnosti. I v tomto 
případě chceme vydat potřebné rozhodnutí co nejdříve, proto potřebujeme dostat od rodičů k jeho vystavení kvalifikované a 
srozumitelné vyjádření lékaře. 
 Někdy řešíme i žádosti o uvolnění z důvodů sportovní činnosti dětí. V těchto případech je nejvhodnější navázat 
přímý kontakt a záležitost vyřešit s vedením školy za pomoci třídního učitele. V každém případě budeme hledat pro všechny 
přijatelné řešení, předpokládá to často rozumnou dohodu o doplnění probraného učiva. 
 



30/ CVIČEBNÍ ÚSTROJ 
 Z bezpečnostních i hygienických důvodů je žák povinen hodin tělesné výchovy ve cvičebním úboru. To rozhodně 
není ošacení, ve kterém přes den chodí ve škole. Zároveň cvičící musí mít i příslušnou obuv vhodnou pro cvičení. 
 
31/ NABÍDKA PRO ZIMU 
 Rozhodli jsme se dát dětem, ale i jejich rodičům, možnost vypůjčit si na školu v přírodě, na lyžařský výcvik, ale i 
na případné výlety s rodiči běžecké kompletní vybavení za mírnou úplatu. Vybrané finanční prostředky použijeme na 
obnovení a doplnění sportovní výzbroje. Máte možnost si zapůjčit moderní komplety, které tvoří  běžecké lyže s nášlapným 
vázáním, hole a boty. Možnosti jsou různé – víkendový zájezd, jednodenní výlet, kurz na jiné škole apod., termín nesmí 
kolidovat se školním lyžařským zájezdem. 

Ceny byly stanoveny následovně: 
   doba  I.stupeň  II.stupeň  rodiče 
škola v přírodě  týden  100,- Kč  100,- Kč   
lyžařský výcvik  týden    150,- Kč   
ostatní   1 den    30,- Kč     40,- Kč  50,- Kč 
 
32/ SBĚR  
 Opět budeme pravidelně 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 v prostoru před hlavním vchodem do školy, přesné termíny jsou uvedeny  v přehledu termínů pro školní rok. 
 Pokračujeme i ve sběru kaštanů a žaludů, paní učitelka Ježková je bude vybírat  každý pátek od 30.září v prostoru 
chodby s pingpongovým stolem, ukončení ohlásím školním rozhlasem. V průběhu roku počítáme i se sběrem pomerančové 
kůry a případně jiných léčivých bylin, dětem včas vše sdělíme. 
 Zároveň probíhá i sběr pomerančové kůry, organizovaný paní učitelkou Martinou Smotlachovou. V kabinetě č.84 
každé pondělí o velké přestávce ji tam najdete a můžete usušenou kůru předat. 
 
 33/ AKCE PRO RODIČE A VEŘEJNOST 
 V souladu s dlouhodobou koncepcí školy chceme postupně rozšiřovat nabídku zajímavých vzdělávacích akcí pro 
rodiče. V tuto chvíli nabízíme keramiku pro dospělé –  tradiční kroužek pod vedením paní učitelky Vitákové bude probíhat 
ve čtvrtek odpoledne od 16:00 do 19:00 
  
34/ POČÍTAČOVÉ KURZY 

Jsme i nadále schopni a ochotni pořádat základní kurzy obsluhy PC a jejich případné nástavby. Většinou probíhají 
po dobu 3 – 4 týdnů, frekventanti získají základní znalosti v ovládání počítače a internetu.   

Máte-li zájem o některý z kurzů, případně potřebujete další informace, obraťte se na pana Kobera prostřednictvím 
dětí, případně telefonicky na číslo 495 523 031 kl. 111 

Kromě těch tradičních jsme se druhým rokem zapojili se do úspěšné akce pořádané Magistrátem města s názvem 
Internet pro seniory. V jednohodinových lekcích po dobu 15 týdnů bude vždy jeden senior v počítačové učebně 
spolupracovat se svým školitelem, naším žákem.. 
 
35/ HŘIŠTĚ 

Od 1.dubna do poloviny července a od poloviny srpna do konce října je pro naše děti  otevřeno školní hřiště, denně 
od 15:00 do 19:00. O víkendech se začíná již dopoledne v 10:00. O hřiště se stará pan správce, který půjčuje míče a další 
sportovní vybavení. Současně není otevřeno pro maminky dětské hřiště s pískovištěm a prolézačkami, které je v renovaci. 
S jeho otevřením počítáme ještě letos v říjnu. 
 
36/ PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM 
 V současné době je plně zpřístupněno pro veřejnost. Na jedné straně funguje 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. 
 
37/ 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.  
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TELEFONNÍ SEZNAM 2006/2007       

BAČINOVÁ 113 NOVOTNÁ 106 

BALDA 136 OBR 103 

BERANOVÁ 118 OUHRABKOVÁ A. 136 

BRZÁKOVÁ 118 OUHRABKOVÁ K. 113 

ČAKÁNYOVÁ  101 PECHÁNKOVÁ 117 

ČERNÝ 127 PERUNOVÁ 121 

DOUBRAVSKÁ 133 PETROVÁ 110 

HOLEČKOVÁ 114 SLÁMOVÁ 114 

JEŽKOVÁ 117 SMOTLACHOVÁ 117 

JUSTOVÁ 116 SOUČEK 102 

KORNFELDOVÁ 136 SPRINGER 103 

KOTKOVÁ 116 STAŠA 108 

KOTLEROVÁ 109 STAVREVOVÁ 124 

KRATOCHVÍLOVÁ 119 STRUNA 108 

KUČERA 115 ŠIMŮNKOVÁ 105 

KUDYVEJSOVÁ 105 ŠMÍD 110 

LAMICHOVÁ 113 ŠPRIŇAROVÁ 121 

LETOCHA 121 TOBIŠKOVÁ 121 

LETOCHOVÁ 121 TOMEŠOVÁ 110 

LÍBALOVÁ 130 TRUHLÁŘOVÁ 109 

LUŇÁKOVÁ 121 VITÁKOVÁ 116 

MALCOVÁ 115 VYSLOUŽILOVÁ 112 

MARKOVÁ 118 ZADINOVÁ 105 

MÍČEK 110 ZELENKOVÁ 107 

MIKYSKA 136 ZEMAN 109 

NOSKOVÁ 114 ZEMANOVÁ 115 

NOVÁK 134 ZÍDKOVÁ 114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NABÍDKA  ZÁJMOVÉ  ČINNOSTI  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2006/2007 
 
Vážení rodiče, 

dostáváte letošní nabídku zájmových kroužků s konkrétními údaji, pokud jsou již známy. U některých 
kroužků záleží termíny schůzek  na dohodě vedoucího s dětmi. Na konci nabídky je závazná přihláška. Prosíme 
o její vyplnění a odevzdání třídnímu učiteli do středy 20.září.  Počítáme s tím, že činnost většiny kroužků bude 
zahájena v pondělí 2.října a potrvá do konce května, nejdéle do 10.června.  Záleží na počtu schůzek,  kroužky se 
většinou budou konat jedenkrát v týdnu  (to znamená  30x  za rok), jazykové kromě němčiny dvakrát týdně   
(60x za rok), softbal, florbal, a keramické pak jedenkrát za 14 dní.  

Pokud některá schůzka odpadne z důvodu na straně vedoucího, má za povinnost po dohodě s dětmi 
termín nahradit a dodržet počet schůzek. Pokud by kroužek z různých důvodů začal pracovat později, bude 
částka snížena. V případě ukončení činnosti dříve z důvodů na straně vedoucího, poměrná částka bude vrácena. 

Po uzavření přihlášek Vám oznámíme cenu za kroužek. Ceny jsou v některých případech mírně vyšší 
kvůli rovnováze rozpočtu.  Za jazykové kroužky zůstávají na  800,- Kč za rok, u ostatních pak podle délky trvání 
300,- Kč do 500,- Kč., za keramický je poplatek 600,- pro materiálovou náročnost. Na základě zkušeností a pro 
usnadnění  kontroly dáváme přednost zaplacení této částky za všechny kroužky najednou v ČSOB bance na 
Ulrichově nám. Po odevzdání  závazné přihlášky Vám na lístečku sdělíme částku k zaplacení s přiděleným 
variabilním symbolem. V bance obdržíte doklad o zaplacení, které vaše dítě musí ukázat vedoucímu kroužku pro 
kontrolu. V každém případě je nutné za kroužek zaplatit do konce října. Dítě, které nebude mít do 31.X. 
zaplaceno alespoň na pololetí, nebude moci dále v kroužku pracovat. Výjimečně lze připustit po dohodě s paní  
Čakányovou možnost rozdělení poplatku na dvě pololetní splátky. V tomto případě si složenku musíte vyplnit 
sami a pečlivě přitom opsat veškeré údaje, které nám pak umožňují  kontrolu plateb.  

Podmínkou pro zahájení práce v kroužku je přihláška minimálně 10 dětí. Pokud potřebujete upřesňující 
informaci, zavolejte do kanceláře paní Čakányové na číslo 495 523 031 nebo 495 523 032, klapka 101.
 Uvádím některé podrobnosti k jednotlivým kroužkům, hlavně těm novým, i když u většiny z nich již 
z názvu jejich náplň vyplývá.  

- keramický -  je organizován odlišným způsobem, schůzka trvá vždy  120 minut, bude jich celkem 15 a 
proběhnou po 14 dnech 

- modelářský - je zaměřen na práci s papírovými a balzovými modely 
- virtuální létání - je počítačový kroužek zaměřený na využití flight simulátoru s počítačem na výuku 

létání a navigace, podmínkou je, aby dítě mělo vlastní joystick. 
- kondiční posilování – svalových partií s ohledem na věk a schopnosti 
- základy sebeobrany – bude vycházeno ze sportovního odvětví zápas 
- flétna – děti budou potřebovat sopránovou zobcovou flétnu se zarážkou pro palec  
- debatní liga – je přípravou pro celoroční a celostátní soutěže v debatování na základní škole.Tyto 

debatní programy nabízí Asociace debatních klubů (http://adk.debating.net). Děti se při nich učí 
debatovat na zajímavá témata se zaměřením na rozvoj rétoriky, schopnosti sestavit smysluplný projev a 
přenést ho veřejně, vyhodnocovat a používat informace, pěstovat odvahu veřejně obhájit svůj názor a 
výsledky své práce – vše zábavnou a soutěživou formou 

- debrujáři – náplní je pozorování a experimenty z oblasti přírodních věd, řešení různých problémů 
v této oblasti, vytváření jednoduchých modelů, účast na přehlídkách a soutěžích, nové členy hlavně ze 
VI.ročníků 

- Magic – sběratelská karetní hra s anglickým textem, nutné jsou proto základní znalosti angličtiny, která 
se při  hře bude i procvičovat, ve hře rozhoduje štěstí, ale i schopnost myšlení, výběru kombinací, 
k tomu další moderní společenské hry 

- počítačový – základy obsluhy, osvojení základních znalostí a dovedností v obsluze, seznámení 
s Internetem a jeho „bezpečným používáním, e-mailovou korespondencí, bude čas i na hraní. 

- digitální technika, foto – práce s moderní technikou, digitální fotografie, fotografování mobilem, 
přenosy dat, tisk 

 
Hradec Králové, 2006-09-08        
 

  
 
 
 
 
 
 



ZÁJMOVÁ ČINNOST - NABÍDKA  2006 - 2007   
    název kroužku ročníky vedoucí den,hodina cena 
1. J1 AJ pro začátečníky 1.,2. L.Nosková PO 7,00, PÁ 7,00 800
2. J2 AJ pro pokročilé 1.,2. L.Nosková Út 7,00, ČT 8,00 800

3. J3 NJ  2.-5. M.Zadinová Čt 13,00 800
4. J4 NJ  6.-9. M.Zadinová Po 14,00 800
5. J3 Dětská debatní liga 6. - 9. J.Kotlerová PO, ÚT, ČT - po domluvě 450

6. S1 Pohybové hry 3. M.Brzáková PO 13,30 -14,30 350
7. S2 Volejbal 4. - 5. T.Mikyska ČT 14,30 - 15,30 450
8. S3 Pohybové hry 1. M.Smotlachová ST 13,40 - 14,25 350

9. S4 Aerobic 1. , 2. Š.Ježková ST 13,40 - 14,25 350
10. S5 Základy gymnastiky 1. - 5. K.Ouhrabková ST 14,30 - 16,00 350
11. S6 Pohybové hry 2. M.Smotlachová ČT 12,45 - 13,30 350

12. S7 Aerobic 3., 4. Š.Ježková ČT 12,45 - 13,30 350
13. S8 Aerobic 4.,5.,6.,7. I.Lamichová ČT 14,30 - 15,30 350
14. S9 Florbal 6. - 9. P.Balda PÁ 14,00-16,00 1xza 14 dní 350

15. S10 Posilování 6. - 9. P.Balda PO 15,00 -16,00 350
16. S11 Základy sebeobrany 2.-5. P.Balda PÁ 14,00 -15,00 1xza 14 dní 350
17. S12 Softbal 6.-9.chl P.Kučera PÁ 14,00 -15,30 1xza 14 dní 350

18. E1 Keramika 3.-5. I.Malcová PO 13,00 - 15,00 600
19. E2 Keramika 6.-9. E.Vysloužilová PÁ 13,50 -15,50 600
20. E3 Keramika od 3.tř J.Vitáková ČT 14,00 -16,00 600

21. E4 Dovedné ruce 2.-3. J.Vitáková PO 12,30 -14,00 450
22. E5 Výtvarný 1. L.Pechánková PO 13,30 -14,30 450
23. E6 Flétna zobcová 1. M.Hanzlíková ÚT po domluvě 350

24. E7 Flétna zobcová 2.-5. M.Hanzlíková ST po domluvě 350
25. T1 Virtuální létání 6.-9. K.Strůna ČT 15,30 -17,00 450
26. T2 Modelářský  6.-9. K.Strůna ST 14,00 -15,00 350

27. T3 Debrujáři 6.-9. A.Míček ST 1xza 14 dní 2hodiny 500
28. T4 Magic-karetní hry 3.-9. J.Letocha PO 15,30 -17,00 450
29. C1 Základy počítačové obsluhy 3.-5. J.Letocha ČT 15,30 - 16,30 350

30. P1 Chovatelský kroužek dle zájmu P.Novák PO 12,15 -13,00 300
31. P2 Chovatelský kroužek dle zájmu P.Novák PO 13,10 - 13,55 300
32. P3 Chovatelský kroužek dle zájmu P.Novák PO 14,05 - 14,50 300

33. P4 Chovatelský kroužek dle zájmu P.Novák PO 15,00 - 15,45 300
34. P5 Chovatelský kroužek dle zájmu P.Novák PO 15,55 - 16,40 300
35. P6 Chovatelský kroužek dle zájmu P.Novák PO 16,50 - 17,35 300

36. P7 Chovatelský kroužek dle zájmu P.Novák PO 17,45-18,30 300
37. P8 Chovatelský kroužek dle zájmu P.Novák ÚT 12,15 -13,00 300
38. P9 Chovatelský kroužek dle zájmu P.Novák ÚT 13,10 -13,55 300

39. P10 Chovatelský kroužek dle zájmu P.Novák ÚT 14,05 -14,50 300
40. P11 Chovatelský kroužek dle zájmu P.Novák ÚT 15,00 -15,45 300



41. P12 Chovatelský kroužek dle zájmu P.Novák ÚT 17,45 -18,30 300

42. P13 Ovládání klávesnice deseti dle zájmu M.Zadinová Čt 14,15 - 15,00 300
 
 


