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

které se týkají školních akcí před Vánocemi a v závěru prvního pololetí.  
 

 
I. Akce p řipravované 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 15.12. od 18,00 hodin ve vstupní hale školy.  
Před vlastním koncertem, od 16,45 hodin, bude pro Vás připraven vánoční čaj a výstava 
keramiky. Přijďte se v předvánočním shonu nadýchnout slavnostní atmosféry. 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.  
 

2. Zimní olympijské hry (ZOH) 
Již pošesté budou moci žáci druhého stupně soutěžit na ZOH. Tentokrát si program 

soutěží připravují sami žáci. V rámci projektu ZOH budou žáci jednotlivých tříd nejen 
soutěže vymýšlet a sami se jich účastnit, ale také se budou podílet na rozhodování a 
hodnocení výsledků. Tento projekt zastřešuje pan učitel Pavel Balda ve spolupráci s učiteli 
tělesné výchovy.  

ZOH budou probíhat ve čtvrtek 18.12. v areálu školy. Vyhlášení výsledků 
a dekorování vítězů bude v pátek od 8,00 hodin u šaten školy. 

 
3. Vánoční besídky tříd  

Na pátek 19.12. 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 p řipravované po Vánocích 
 
1. Dny otevřených dveří 

Od pondělí 5.1.2009 připravujeme pro rodiče a přátele školy Týden 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 Týdnu 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.  

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 
v pondělí 5.1.,  ve středu 7.1. a v pátek 9.1. začínat v 8,00, 10,00, 14,00 a 16,00 hodin. 
Na rodiče a ostatní zájemce bude v tyto dny a 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 16.1. od 13.00 do 16.00 hodin a v sobotu 17.1. od 9.00 do 12.00 hodin se 
bude konat zápis do prvních tříd. Doufáme, že právě rodiče budoucích prvňáčků uvítají 
naši nabídku Dnů 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 

Informace o přijímacím řízení obdrží rodiče  v úterý 6.1. 2009 v 18.00 hodin 
na schůzce s výchovnou poradkyní, která se koná po ve školní jídelně. Další informace lze 
získat na www.bezrucka.cz. 

 
4. Zájezd do Anglie 

I v letošním školním roce pořádáme pro děti 5. – 9.tříd poznávací 6-denní zájezd do 
Anglie (Londýn, Brighton, Eastbourne, Hever castle) s ubytováním v rodinách a s plnou 
penzí. Zájezd se uskuteční pravděpodobně v dubnu 2009, cena zájezdu zůstává stejná jako 
vloni 7.700,- Kč. V případě zájmu Vás prosíme o závazné vyplnění návratky a zaplacení 
zálohy ve výši 2.000,- Kč vyučujícím anglického jazyka (p.uč. Gondová, p.uč.Zeman) dne 
9.1.2009.  

Přesný program dostanou zájemci od vyučujících Aj. Vyplněnou návratku, která je 
vložena do Zpravodaje, odevzdejte co nejdříve vyučujícím Aj.  

 
 
 
III. Ostatní informace 

 
1. Výsledky voleb do školské rady z řad zákonných zástupců žáků 

Volby proběhly dne 25. listopadu, dostavilo se k nim celkem 219 zákonných zástupců 
žáků.  

Volební komise přepočítala hlasy s tímto výsledkem: 
Ing.arch. Tomáš Vymetálek, počet platných hlasů – 178, byl zvolen 
Ing. Jan Dürrer, počet platných hlasů – 130, byl zvolen 
Ing. Petr Holomek, počet platných hlasů – 110, nebyl zvolen 

 Volební komise svými podpisy stvrdila, že způsob vyhlášení voleb a jejich příprava, 
průběh voleb a vlastní hlasování byly v souladu s ustanoveními školského zákona 
č.561/2004 Sb. a volebního řádu schváleného radou města. Zápis byl proveden ve čtyřech 
vyhotoveních, byl předán řediteli školy, zvoleným zástupcům do školské rady a byl zaslán 
zřizovateli. 

Vedení školy se těší na spolupráci s nově zvolenými členy z řad rodičů. 
 
 
 



2. Zájmová činnost 
Od října navštěvují žáci školy 41 kroužků, do kterých se na začátku školního roku 

přihlásili. Jedná se o cca 400 žáků, kteří takto využívají svůj volný čas. Z hlediska 
prevence je to velká pomoc rodičům našich žáků. Některé kroužky se podařilo rozšířit, 
např. anglický jazyk v prvních ročnících, kde jsme vyšli vstříc všem zájemcům. Prvňáčci 
tak mohou navázat na znalosti jazyka z předškolní docházky. Otevřeli jsme i nový kroužek 
- Mažoretky.  
 
3. Termín vánočních prázdnin  

Tak jak bylo stanoveno MŠMT, budou vánoční prázdniny v termínu od soboty 
20.12. 2008 do neděle 4.1.2009.  
 
4. Rekonstrukce osvětlení 

Díky uvolněným financím od SNHK probíhá od 9.12. rekonstrukce osvětlení 
ve třídách v pavilonu U12. Týká se to tedy žáků II. stupně. Rekonstrukce probíhá postupně 
tak, aby výuka byla co nejméně narušena. Práce budou ukončeny do 30.12.2008. 

 
 

IV. Závěr 
 

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

 
 
 

František Obr, ředitel školy. 


