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

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

pondělí   16.červen - v 16.30 hodin se sejde Školská rada 
pondělí   16.červen - v 17.00 hodin je oficiální zahájení Zahradní slavnosti, která se     

tradičně koná na pozemku školy, vstup z Baarovy ulice  
pátek       20.června - poslední den pravidelné výuky podle rozvrhu  
pondělí    23.června - pedagogická rada, uzavření klasifikace. Dopoledne bude pro žáky 

připravena činnost, která se týká řešení problematiky v situacích 
ohrožení zdraví nebo života. Seznámí se s poskytováním první 
pomoci při úrazech a činností záchranných složek. Vyzkoušejí si 
evakuaci budovy školy.  

pátek       27.června -vydání vysvědčení 
 
pondělí     1.září      - první den výuky ve školním roce 2008/2009 

 
Na základě několika dotazů sděluji, že jarní prázdniny v příštím školním roce budou v týdnu 
od 9.3. do 15.3. 2009. Podzimní připadnou na pondělí 27.10. a středu 29.10. 2008. 
 
2) Informace o školním stravování 
Podmínky stravování se od začátku nového školního roku nemění. Ceny zůstávají stejné jako 
v letošním školním roce:  žák   7-10 let  18,- Kč 

žák 11-14 let   20,- Kč 
žák 15 let a více  22,- Kč 

Objednávat na září dle jídelníčku bude možné na internetu od 20.8.2008. 
Připomínám, že vyúčtování stravného a vracení hotovosti (tak jak bylo uvedeno v pokynech 
letáčku, který žáci již obdrželi) bude od 7.7. do 9.7.2008 od 8,00 do 16,00 hodin v kanceláři 
školy. 
                        
3) Dotované mléko 
Také v příštím školním roce zajistíme pro žáky k svačinám mléko, jehož cena  je částečně 
dotovaná státem. Přistoupíme ale k modernější a praktičtější distribuci. V přízemí školy bude 
nainstalován automat. V nabídce budou mléka neochucená i ochucená. Nabídka bude 
rozšířena o jogurty. Platit se bude u okénka v kanceláři školní jídelny. Na základě platby 
dostane žák kartu s čárovým kódem na odběr určitého množství mléka nebo jogurtu.  
Ceník, který platí v současné době: 

• Mléčná kreditka za 110,- Kč je nabita na 20 ks.  

• Žák si z této kreditky může zakoupit buď mléko ochuceného nebo neochucené.  

• Jogurtová kreditka v ceně 60,- Kč je nabita na 10 ks.  

• Žák si z této kreditky může zakoupit buď jogurtového mléko, smetanový krém nebo 
jogurt.  

Aktuální a podrobné informace sdělí žákům třídní učitelé při zahájení školního roku. 
 
4) Příměstský tábor školní družiny 
Jako každý rok pořádá ZŠ Štefcova o letních prázdninách příměstský tábor školní družiny 
přímo v areálu školy (MHD č.7 a 9). Termíny, tak jak jste je dostali k dispozici již v únoru, 
byly stanoveny od 30.6. do 18.7. a pak od 11. do 22.8. Stravování bude zajištěno ve školní 
jídelně.  
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 89,8%. Tři žáci z V.tříd byli přijati na Biskupské 
gymnázium, tři žáci VII. tříd na víceleté gymnázium Boženy Němcové.  
 
6) Sady sešitů pro příští školní rok 
Stejně jako po řadu let, tak i letos, nabídneme 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. 

 
7) ŠVP 
Od 1.září 2008 budeme pokračovat s  výukou  podle vlastního školního vzdělávacího 
programu (ŠVP) v ročnících 1. 2. 6. a 7. Jak již víte, tento dokument je veřejný a je vyvěšen 
na webových stránkách školy. Postupně se podle něho bude vyučovat v dalších ročnících.  

 
8) Provoz školy o hlavních prázdninách 
Celoškolní dovolená je v od 21.7. do 17.8. Mimo tuto dobu bude v červenci a v srpnu každé 
pondělí od 9,00 do 12,00 hodin služba v kanceláři školy. 
 
9) Školní hřiště 
Pro příští školní rok nutně potřebujeme zajistit správce na školní hřiště a správce tělocvičny. 
Tuto činnost může vykonávat více osob. Jde o nenáročnou, ale zodpovědnou činnost v 
odpolední a večerní době. Konkrétní informace případným zájemcům  poskytneme v 
kanceláři školy (tel. 495 523 031). 
 
10) Veřejný bod Wi-fi ve škole  
Vzhledem k tomu, že se stále zvětšuje počet dětí, které do školy nosí přenosné či kapesní 
počítače, rozhodli jsme se jim vyjít vstříc a v části budovy 2. stupně pro ně zabezpečili 
veřejný bezdrátový přístup na internet. Přístupový bod v pásmu 2,4 GHz je umístěn v 1. patře 
vedle kabinetu výpočetní techniky. Rychlost je omezena na 512 kb/s, je možný jen přístup na 
internet, nikoliv do školní sítě. Signál je dostupný na chodbě v 1. poschodí a přilehlých 
učebnách, části chodby v suterénu a ve 2. poschodí, u stolků v okolí bufetu a v části prostoru 
šaten. Přístupový bod je zcela veřejný, nevyžaduje žádné přihlašovací jméno či heslo. Na 
přenosném zařízení tuto bezdrátovou síť najdete pod jménem bezrucka_public. 
 
11) Šatní skříňky  

Ve středu 25.6. nejpozději ve čtvrtek 26.6. 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  předstihem popřál 
Vám i Vašim dětem hezké prázdniny. Budu rád, když se uvidíme na Zahradní slavnosti, na 
kterou Vás srdečně zvu. 

 
      S pozdravem 
 
                    František Obr, ředitel školy 
 

V Hradci Králové, 2008-06-08     


