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BEZRUČŮV 
ZPRAVODAJ 



Vážení rodiče, 
 
dovolte, abych Vám na konci prvního pololetí sdělil aktuální 

informace o škole a některé organizační věci, se kterými byste měli 
být seznámeni.  

 
1. Školní stravování.  
Před nedávnem jste od nás obdrželi „Stručný obsah metodického 

pokynu č.14/2005 o  školním stravování“.Chtěl bych Vám vysvětlit, 
co tento metodický pokyn představuje v praxi. 

Školním stravováním se rozumí poskytování stravovacích služeb 
pro děti a žáky jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného 
zabezpečení v souladu se Školským zákonem č.561/2004 Sb. a 
v souladu s vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb. 

Školní stravování zajišťuje stravování dětí a žáků v době jejich 
pobytu ve škole a školském zařízení. 

Ze zákona vyplývá, že první den neplánované nepřítomnosti 
dítěte nebo žáka v mateřské škole nebo základní škole se 
považuje za pobyt v mateřské škole nebo základní škole. Strava 
je mu poskytována za sníženou úhradu. 

 
Od 1.1.2007 je Magistrátem města HK uloženo všem školám 

podle metodického pokynu č.14/2005 provádění kontrolní činnosti 
odebírání obědů v nepřítomnosti strávníků v MŠ a ZŠ. 

Neodhlášené obědy druhý a další dny v době nemoci nebo 
nepřítomnosti v ZŠ i v MŠ budeme muset účtovat zpětně v plné 
výši, včetně všech režií, i když nebudou odebrány. 

Žádám Vás v tomto o pochopení. Nejlepší pro Vás je, abyste se 
uchránili čerpání vyšších částek za oběd, odhlášení obědů od 
druhého dne nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole. Zároveň Vás 
žádám o podepsání vloženého letáčku a navrácení obratem třídnímu 
učiteli Vašeho dítěte. Děkuji. 

  
Určitě lepší zprávou pro Vás bude změna v délce doby, kdy lze ještě 
objednávat jídlo. Od 5.2. 2007 namísto pěti pracovních dnů dopředu, 
jak tomu bylo doposud, jsme tuto dobu zkrátili na tři pracovní 



dny. (Např. oběd na středu lze objednat předcházející pátek do 11,45 
hodin). Do budoucna připravujeme další služby, jako umožnění 
strávníkům vidět stav konta strávníka na stravovacím účtu školní 
jídelny nebo vidět počty odebraných a neodebraných obědů za určité 
období.    

 
2. Školní družina 
Prosím rodiče, kteří si vyzvedávají děti ze školní družiny, aby 

nevstupovali do budovy a čekali na své děti buď u branky, kde je 
videotelefon, nebo před  budovou školní družiny. Z důvodu 
upozornění pracovníků KHS, nelze pro děti chodit až do družiny, 
respektive do 1.patra budovy. 

 
3. Šatny 
Podařilo se nám zajistit do všech šatních skříněk plastové misky 

pod obuv. Zvláště v tomto zimním období je toto opatření nezbytné, 
pokud chceme ochránit samotné skříňky i věci žáků od možné 
vlhkosti a znečištění. Misky jsou součástí vybavení skříněk a nelze je 
vyndávat, přemísťovat a podobně. Žáci na to byli upozorněni. 

 
4. Kurzy obsluhy PC 
V uplynulých 2 letech byli všichni naši vyučující informatiky 

plně vytíženi kurzy pro učitele v rámci Státní  informační politiky ve 
vzdělávání. Museli jsme proto přerušit naše tradiční kurzy obsluhy 
PC pro veřejnost. Nyní se situace změnila,  proto bychom rádi Vám i 
všem ostatním zájemcům rádi nabídli následující kurzy výpočetní 
techniky: 

 
a) Úvod do obsluhy osobního počítače v operačním systému 

Windows XP 
Délka kurzu 18 hodin, cena 2200,00 Kč 

b) Úvod do práce s textovým editorem MS Word 
Délka kurzu 18 hodin, cena 2200,00 Kč 

 



c) Úvod do práce s tabulkovým programem MS Excel 
Délka kurzu 18 hodin, cena 2200,00 Kč 

d) Práce a vyhledávání na Internetu 
Délka kurzu 6 hodin, cena 800,00 Kč 

e) Digitální fotografie - praxe a úprava snímků v programu 
Zoner Photo Studio 9 
Délka kurzu 18 hodin, cena 2520,00 Kč 

Termíny kurzů by byly určeny po vzájemné dohodě, kurzy 
mohou probíhat buď ve všední dny od 16,00 do 19,00 hodin nebo v 
sobotu dopoledne od 8,00 do 13,00. Pro rodiče našich žáků budeme 
nabízet slevy 10% z ceny kurzu. 

Kurzů se mohou zúčastnit jednotlivci i pracovní kolektivy. 
 
 
5. Informace o výsledcích zápisu 
Jako jedna z mála škol jsme ani letos neměli problém 

s dostatečným počtem dětí, které přišly s rodiči k zápisu. Ze všech 
hradeckých škol jsme zapsali nejvíce budoucích prvňáčků, celkem 
124. Naše škola je ale kapacitně vybavena na tři třídy v jednom 
ročníku. Z tohoto důvodu jsme museli, ač neradi, řadu dětí 
odmítnout.  

 
Děkuji Vám za ochotu informovat se o dění na naší škole, 

zároveň přeji úspěšné zvládnutí přijímacího řízení žákům devátých 
tříd i žákům nižších ročníků, kteří se rozhodli studovat na víceletých 
gymnáziích. 

 
 
V Hradci Králové,  2007-01-29                                                 

 
 

František Obr, ředitel školy. 
 
 

 


