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Vážení rodiče, 
dovolte mi, abych Vás seznámil s plánovanými akcemi a organizací závěru školního 

roku.  
 
1) Termíny 
Informace o důležitých termínech do konce školního roku: 

 
 pátek 29.května - Dětský den. Žáci II. stupně se zúčastní akcí, které si sami vybrali, 

bez ohledu na ročník. Na I. stupni budou mít program v rámci 
třídních kolektivů. 

 
pátek 12.června - pro žáky II. stupně jsme připravili hru O poklad Bezručky. Bližší 

informace dostávají žáci postupně od svých třídních učitelů. 
 
pondělí 15.červen - v 16,30 hodin je oficiální zahájení Zahradní slavnosti, která se 

tradičně koná na pozemku školy, vstup z Baarovy ulice. Žáci budou 
soutěžit v různých sportovních disciplínách. Pro rodiče mají 
připravená sportovní vystoupení na venkovním hřišti. V budově školy 
se předvedou malé flétnistky a žáci prvního a druhého ročníku, kteří 
ve školním roce pracovali v kroužku anglického jazyka. Na chodbách 
školy budou ke zhlédnutí prezentace projektu žáků čtvrtých tříd k 35. 
výročí školy, fotografie ze sportovních soutěží, ve kterých byli naši 
žáci v letošním školním roce velmi úspěšní. Tradičně bude otevřena 
výstava výrobků z keramiky spojená s prodejem.   

 
pátek 19.června - poslední den pravidelné výuky podle rozvrhu 
 
pondělí 22.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.  

 
čtvrtek 25.června - slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd v 18,00 hodin ve školní 

jídelně. Pozvánky pro rodiče budou rozeslány. 
 
pátek 26.června - vydání vysvědčení a zhodnocení školního roku třídními učiteli 
 
pondělí 29.června - ředitelské volno 
úterý 30.června - ředitelské volno 

v těchto dnech je otevřena školní družina, ale je nutné včas dítě 
přihlásit. Na konci prázdnin bude družina otevřena od 27.8 2009. 

 
úterý 1.září      - zahájení školního roku 2009/2010 

 
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. 2009. 
Pokyny pro vyúčtování stravného a vracení hotovosti žákům devátých tříd nebo žákům 
odcházejícím na jinou školu byly předány dětem v pondělí tento týden. 
Ostatním žákům budou peníze ponechány na účtu do dalšího školního roku.                       



3) Zrušení účtu  
Upozorňuji, že od 1. 7. 2009 bude zrušen účet školy u e-Banky (nyní Raiffeisen bank). Peníze 
na stravné posílejte do ČSOB na účet 101 626 707/0300. 
  
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 1. 7. do 24. 7. a pak od 3. 8. do 7. 8. a od 17. 8. do 21. 8. Stravování bude 
zajištěno v červenci ve školní jídelně ZŠ Šefcova, v srpnu na ZŠ Mandysova.  
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) 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. 

 
6) ŠVP 
Od 1. září 2009 budeme pokračovat s výukou podle vlastního školního vzdělávacího 
programu (ŠVP) v ročnících 1. 2. 3. 6. 7. a 8. Jak již víte, tento dokument je veřejný a je 
vyvěšen na webových stránkách školy. Postupně se podle něho bude vyučovat v dalších 
ročnících.  

 
7) Provoz školy o hlavních prázdninách 
Celoškolní dovolená je v od 20. 7. do 16. 8. Mimo tuto dobu bude v červenci a v srpnu každé 
pondělí od 9,00 do 12,00 hodin služba v kanceláři školy. 
Již od pondělí 29. června budou zahájeny úpravy ploch před hlavním vchodem školy 
a budovou U12. Přístup do budovy bude tedy ztížen. Tuto situaci budeme řešit operativně. 
 
8) Vybavení tříd 
Ve druhém pololetí se nám podařilo vybavit další učebny moderní didaktickou technikou. 
V učebně druhého stupně, kde se vyučuje hlavně matematika, byl nainstalován vizualizér  
a další dvě učebny byly vybaveny interaktivní tabulí. Jedna na prvním stupni (5. třída), druhá 
je učebna jazyků, kterou používají žáci od třetí třídy.  
 
9) Školní hřiště 
Školní hřiště bude v červenci otevřeno do 12. 7. a provoz bude znovu zahájen 24. 8. 2009.  
 
10) Šatní skříňky  
Ve středu 24. 6., nejpozději ve čtvrtek 25. 6. si všichni žáci odnesou své věci ze skříněk a 
uvedou je do stavu, ve kterém jim byly na začátku školního roku předány (ve zbývajících 
dnech se nebudou 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, 2009-05-27 


