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BEZRUČŮV 
ZPRAVODAJ 



Vážení rodiče, 
dovolte mi, abych Vás seznámil s plánovanými akcemi před závěrem 

školního roku a částečně jej i zhodnotil. Mám také několik zpráv a 
informací, které považuji za nutné Vám sdělit.  
 
1) Informace o důležitých termínech do konce školního roku: 

pátek        1.červen - Den dětí, nebude probíhat výuka, děti se zúčastní 
akcí podle svého výběru, na druhém stupni budou 
rozděleny podle zájmových skupin 

pondělí     4.červen - poslední sběr papíru 
pondělí   11.červen - v 17.00 hodin se sejde Školská rada 
pondělí   18.červen - v 17.00 hodin je oficiální zahájení Zahradní 

slavnosti, která se   tradičně koná na pozemku 
školy, vstup z Baarovy ulice  

čtvrtek    21.června - pedagogická rada, uzavření klasifikace, odpadá 
odpolední vyučování 

pátek      22. června - poslední den pravidelné výuky podle rozvrhu 
pondělí     3.září      - první den výuky ve školním roce 2007/2008 

 
2) Na základě několika dotazů sděluji, že jarní prázdniny v příštím školním 
roce budou v týdnu od 3.3. do 9.3. 2008. Podzimní připadnou na čtvrtek 
25.10. a pátek 26.10. 2007. 
 
3) Informace o školním stravování. 

Rád bych Vám touto cestou sdělil náš úmysl rozšířit Vaši 
informovanost ve vztahu ke školní jídelně. Jedná se o to, že budete mít 
možnost po přihlášení na internet zjistit aktuální stav finančního konta a 
historii vybraných obědů Vašeho dítěte vždy k určitému datu. Je to věc 
užitečná jak pro Vás, tak i pro nás, protože nejen peníze, ale i případné 
nevybrané a neodhlášené obědy Vás budou určitě zajímat.  

Celá věc bude fungovat tak, že koncem školního roku bychom dětem 
rozdali vstupní jména a hesla pro první přihlášení, která si zadáte na 
stránkách www.jidelna.cz. Po prvním přihlášení Vás systém vyzve, abyste 
si změnili námi přidělené heslo. Vždy po přihlášení se Vám ukáží aktuální 
údaje v historie stravování (kdy a jakým způsobem strávník odebral oběd), 
výše finančního konta a ostatní údaje o strávníkovi v našem systému.   

Při této příležitosti bych Vás rád upozornil, že od září budeme nuceni 
zdražit obědy z důvodu neustále narůstajících cen surovin a energií. 



Předpokládáme, že cena jednoho oběda pro jednotlivé stravovací 
kategorie bude vypadat takto:   
 žák   7-10 let   17,- Kč 
                  žák 11-15 let   20,- Kč 
                  žák nad 15 let   21,- Kč 
 
4) 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 2. do 22.července a pak od 13. do 24.srpna. Stravování bude 
zajištěno ve školní jídelně. Závazné přihlášky na příměstský tábor a 
poplatek 25,- na den pobytu budou vybírány ve dnech 4.VI – 7.VI. od 
15:00 do 16:30 ve školní družině ZŠ Štefcova. Prodej stravenek bude 
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 495 263 575. 
 
5) Výsledky přijímacího řízení.  

Úspěšnost přijetí žáků IX.tříd byla 89,6%. Dva žáci z V.tříd byli přijati 
na Biskupské gymnázium, dva žáci VII. tříd na víceleté gymnázium 
Boženy Němcové a jedna žákyně na První soukromé gymnázium.  
 
6) S koncem školního roku souvisí každoroční jev určitého uvolnění 
pracovní morálky některých dětí, přichází zbytečné problémy, které 
musíme, i když neradi, průběžně řešit. Na pováženou je to zejména u 
vycházejících dětí. Bylo by dobré si uvědomit, že podle nových předpisů 
se budou přijatí žáci 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 jsme řešili kouření ve škole, 
náznaky šikany v osmé a deváté třídě, přinesení alkoholu do školy v VIII. 
třídě. To pro přehled asi stačí, určitě bych raději svůj čas věnoval výuce a 
potřebné práci pro školu. Snažíme se být důslední, domnívám se, že 
většinu přestupků zachytíme včas a řešíme je.  
I z tohoto důvodu jsme v letošním školním roce započali spolupráci se 
sdružením SEMIRAMIS, jehož lektoři nyní působí preventivně v šestých 
třídách a postupně by měli s žáky pokračovat až do posledního ročníku. 
Přes tato opatření nutně potřebujeme Vaši spolupráci a hlavně důslednou 
kontrolu a rychlý kontakt. Ve výjimečných případech jsme se setkali i 



s tím, že rodiče své děti kryjí místo toho aby byli důslední. To se rozhodně 
nevyplácí. Proto Vás ještě jednou žádám o spolupráci a hlavně domácí 
prevenci a průběžnou kontrolu, je to ve prospěch dětí. 
Snažíme se také umožnit žákům sdělit vedení školy své problémy přes 
schránku důvěry, kterou jsme  instalovali ve vstupním prostoru školy. 
  
7) Sady sešitů pro příští školní rok.  

Stejně jako po řadu let, tak i letos, nabízíme rodičům službu, která jim 
a dětem usnadní zahájení nového školního roku. V příštím týdnu dostanete 
nabídku sešitů, které Vám zajistíme. Žádám Vás o včasné navrácení 
objednávky s Vaším podpisem. Peníze vybereme na začátku září. 

 
8) Od 1.září 2007 bude naše škola v prvním a v šestém ročníku vyučovat  
podle vlastního školního vzdělávacího programu. Tento dokument je 
veřejný a bude vyvěšen na webových stránkách školy. Vychází z podmínek 
školy a z potřeb dětí a jejich rodičů. Není to dokument neměnný, lze jej 
podle získaných zkušeností upravit pro následující školní rok. 

 
9) Provoz školy o hlavních prázdninách. 

Celoškolní dovolená je v od 23.7. do 19.8. Mimo tuto dobu bude 
v červenci a v srpnu každé pondělí od 9,00 do 12,00 hodin služba 
v kanceláři školy. 

Školní hřiště bude o prázdninách mimo provoz od 14.7. do 19.8. 
 

10) Šatní skříňky.  
Ve středu 27.6. nejpozději ve čtvrtek 28.6. si všichni žáci odnesou své 

věci ze skříněk (nebudou se muset přezouvat). Zároveň odevzdají třídním 
učitelům klíček. Nové klíče dostanou na začátku září.  

 
Závěrem mi dovolte, abych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci a 
s určitým předstihem popřál Vám i vašim dětem hezké prázdniny. Třeba se 
ještě uvidíme na Zahradní slavnosti, na kterou Vás srdečně zvu. 

 
 S pozdravem 

 
František Obr, ředitel školy 

 
V Hradci Králové, 2007-05-28     


