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Vážení rodiče, 
chtěl bych Vám, v druhé části prvního pololetí, sdělit několik aktuálních 

informací, které se týkají školních akcí a termínů v době předvánoční a v závěru 
prvního pololetí.  

 
I. Akce připravované do Vánoc 
 

1.  Vánoční koncert 
Nejprve Vás chci pozvat na tradiční Vánoční koncert, který pro Vás 

připravili žáci školního pěveckého sboru pod vedením pana učitele Martina 
Černého. Bude se konat v pondělí 10.12. od 18.00 hodin ve vstupní hale školy. 
Pozvánku pro Vás graficky zpracovali naši žáci a je vložena do zpravodaje. 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.  
 

2. Zimní olympijské hry (ZOH) 
Již popáté budou moci žáci druhého stupně soutěžit na ZOH, které 

připravuje pan učitel Pavel Balda ve spolupráci s učiteli tělesné výchovy. ZOH 
budou probíhat ve čtvrtek 20.12. v areálu školy a jejím okolí. Vyhlášení 
výsledků a dekorování vítězů bude v pátek od 8,00 hodin u šaten školy. 
 

3. Vánoční besídky tříd  
Na pátek 21.12. si žáci jednotlivých tříd, ve spolupráci s třídními učiteli, 

připraví vánoční besídky. Ve svých třídách si jistě vytvoří vánoční atmosféru a 
někteří si předají i drobné dárky. 

 
II. Akce připravované po Vánocích 
 

1. Den otevřených dveří 
Ve středu 9.1.2008 připravujeme pro rodiče a přátele školy Den otevřených 

dveří. Na tomto místě chci upozornit, že nejsme v jiných dnech škola uzavřená 
a k rodičovské veřejnosti nepřístupná. Opak je pravdou, což jistě může řada 
z Vás potvrdit. Ale právě v Den otevřených dveří si učitelé i vedení školy na 
Vás vyhradí tolik času, aby Vám mohli zodpovědět všechny dotazy a ukázat 
Vám prostory naší školy a moderní vybavení učeben, o které projevíte zájem. 
Nebude to žádné „hrané divadlo“, ale ukázka normálního, každodenního chodu 
školy.  

Chceme vyjít vstříc většině zájemců, proto nabízíme možnosti prohlídky 
školy v několika variantách. 
 

a) každý může navštívit prostory školy, výuku ve třídách, přírodovědné 
centrum, které je při škole    zřízeno, popřípadě získat informace u vedení školy 
v čase od 8,00 hodin do 16,00 hodin. 
 

b) je možné využít organizované prohlídky školy s průvodcem, které budou 
začínat v 8,00, 10,00, 14,00 a 16,00 hodin. Na rodiče a ostatní zájemce bude 



v těchto časech čekat zástupce vedení školy v prostoru šaten u hlavního vchodu 
školy. 

Budeme rádi, když této naší nabídky využijete. 
 

2. Zápis do prvních tříd 
V pátek 18.1. a v sobotu 19.1. se bude konat zápis do prvních tříd. 

Doufáme, že právě rodiče budoucích prvňáčků uvítají naši nabídku Dne 
otevřených dveří a že se jim, a hlavně dětem, naše škola zalíbí natolik, že 
přijdou k zápisu právě na Bezručovku.  
 

3. Přijímací řízení pro vycházející žáky 
Termín přijímacích zkoušek pro vycházející žáky je v pondělí 21.4.2008. 

Vyplněné přihlášky je potřeba odevzdat výchovné poradkyni do 15.2.2008. 
Všechny upřesňující informace Vám sdělíme na schůzce pro vycházející žáky, 
která se bude konat v úterý 8.1. od 18,00 hodin ve školní jídelně. 
 

4. Zájezd do Anglie 
I letos připravujeme pro žáky 5.-9. ročníků sedmidenní poznávací zájezd 

do Velké Británie s ubytováním v rodinách s plnou penzí. Poprvé nabízíme 
zájezd s výukou v anglické škole. Přesný program dostanou zájemci od 
vyučujících Aj.  

Pokud uvažujete, že by se Vaše dítě zájezdu zúčastnilo, vyberte prosím 
program a vyplněnou návratku, která je vložena do Zpravodaje, odevzdejte co 
nejdříve vyučujícím Aj. Předběžný termín uskutečnění zájezdu je březen/duben. 
 
III. Ostatní informace 
 
1. Školní stravování  

Protože chceme udržet dobrou úroveň obědů a musíme ze zákona dodržet i 
rozmanitost jídel, určenou spotřebním košem, kterou hlídá KHS, cena obědů se 
od 1.1.2008 zvýší. 

Cenu zvýšíme o 1,- Kč jen u nejmladší a nejstarší věkové kategorii. 
žák       7 – 10 let    18,- Kč 
žák         11 – 14 let    20,- Kč 
žák nad          15 let    22,- Kč 

Chtěl bych ještě upozornit na skutečnost, o které jsem Vás již informoval. 
Týká se obědů, které nejsou odhlášené v době nemoci nebo nepřítomnosti žáka 
ve škole. Musíme je zpětně účtovat v plné výši tj. včetně všech režií i když 
nejsou odebrány. 
 

2. Prevence rizik 
V tomto školním roce pokračujeme ve spolupráci se sdružením 

SEMIRAMIS, jehož činnost napomáhá v prevenci rizik, které jsou spojeny 
s užíváním návykových látek, tedy s problematikou drog, alkoholu a tabáku. 



Tato spolupráce je dlouhodobého charakteru. Na naší škole započala loni 
v šestých ročnících a pokračuje nadále. Právě v tomto týdnu probíhají pracovní 
besedy lektorů tohoto sdružení v šestých a sedmých třídách.  

Také jsme s pomocí Střediska výchovné péče DOMINO nechali provést 
sociometrické šetření v jedné šesté a sedmé třídě, kde se objevily náznaky 
šikany a problémové vztahy mezi některými žáky. Rodiče těchto žáků byly 
okamžitě informováni a pozváni k řešení situace s vedením školy, výchovnou 
poradkyní, psycholožkou a třídními učiteli. 

Myslím, že se nám zatím daří problémové situace, do kterých se někteří 
žáci dostanou,  podchycovat v samém počátku a následně řešit. V tomto bych 
chtěl Vás rodiče požádat o velmi úzkou spolupráci. Jedině v součinnosti 
pedagogů s rodiči žáků je možný úspěch celého složitého výchovného procesu. 

S prevencí rizik souvisí i nabídka volnočasových aktivit. Opět se nám 
podařilo u žáků vzbudit zájem o kroužky. Od začátku října je v provozu 41 
zájmových kroužků, ve kterých pracuje 498 žáků.  

Na dobré cestě je i vybudování víceúčelového hřiště v areálu školy. 
Předběžný termín dokončení je v létě příštího roku. Akci zastřešuje Magistrát 
města a Správa nemovitostí HK.  
 

3. Termín vánočních prázdnin a ředitelské volno 
Tak jak bylo stanoveno MŠMT, budou vánoční prázdniny v termínu od 

soboty 22.12. do středy 2.1.2008.  
Vzhledem k úpravám některých školních prostorů je ve čtvrtek 3.1. a 

v pátek 4.1. stanoveno ředitelské volno. V této době nebude probíhat pravidelná 
výuka. Pro žáky 1.-3. ročníku bude k dispozici školní družina, kde o ně bude 
postaráno. V případě nutnosti se paní vychovatelky postarají i o žáky 4.-5. 
ročníku, kteří nebudou mít jinou možnost..   

Školní jídelna v těchto dvou dnech bude v běžném provozu, to znamená, 
že bude vařit. 

 
IV. Závěr 
 

Vážení rodiče, přeji Vám šťastné a veselé Vánoce, klid a spokojenost 
s Vašimi dětmi. Pokud na tom bude mít alespoň minimální zásluhu práce 
učitelů naší školy, budu velice potěšen. 

 
 
 

František Obr, ředitel školy. 
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