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Vážení rodiče, 
 opět jsme pro Vás, na začátku školního roku, připravili nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm aktuální termíny, 
pokyny k organizaci školního roku,  nabídku zájmové činnosti a různých aktivit a další důležité informace. Pro „nové“ rodiče jsou 
v textu pasáže, které jim umožní zorientovat se v provozu školy. Doufám, že si každý nalezne údaje, které ho zajímají. Pokud budete 
potřebovat další informace, nahlédněte do našich webových stránek www.bezrucka.cz. 
 

1/ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 
Zahájení:  úterý 1. 9. 2009 
Ukončení:  středa  30. 6. 2010 
Vydání vysvědčení: 1. pololetí čtvrtek 28. ledna 2010 
 2. pololetí středa 30. června 2010 
   
Prázdniny: podzimní čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2009 
 vánoční středa 23. 12. 2009 – pátek 1. 1. 2010 
 pololetní pátek 29. 1. 2010 
 jarní pondělí 1. 2.  – neděle 7. 2. 2010 
 velikonoční čtvrtek 1. 4. a pátek 2. 4. 2010 
 hlavní čtvrtek  1. 7. – úterý 31. 8. 2010 
   
Státní svátky a volné dny:  pondělí  28. 9. 2009 
  středa  28. 10. 2009 
  úterý  17. 11. 2009 
  pondělí  5. 4. 2010 
   
Ředitelské dny:  26. a 27. 10. , 16. 11.  
   
Akce školy: Týden otevř. dveří 4. – 8. 1. 2010 
 Zápis do 1. tříd pátek 15.1. a sobota 16. 1. 2010 
 Dětský den pátek 28. 5. 2010 
 Týden výletů 7. – 11. 6. 2010 
 Zahradní slavnost 14. 6. 2010 
   
Třídní schůzka:  úterý 8. září 2009 v 16,30 hod. 
   
Informace o prospěchu  úterý 16.00 – 17.30 hod. 
a chování:  24. 11., 12. 1., 20. 4., 1. 6. 
   
Pedagogické rady: zahajovací 31. 8. 2009 
 1. čtvrtletí 10. 11. 2009 
 1. pololetí 25. 1. 2010   - pondělí 
 3. čtvrtletí 13. 4. 2010 
 2. pololetí 21. 6. 2010 - pondělí 
   
Provozní porady: 27. 8. 2009 zahajovací 
 1. 9. 2009 počty žáků 
 8. 9. 2009  v 16.00  před třídní schůzkou 
 26. 10. 2009  v 8.00 školení na dané téma 
 15. 12. 2009 vánoční koncert, besídky, týden otevřených 

dveří,  
 9. 3. 2010 zápis do 1. tříd 
 18. 5. 2010 Den dětí, Zahradní slavnost 
   
Úřední dny výchovné poradkyně: pondělí  12.00 – 13.00  v kabinetě č. 34 
 

Stanovené termíny chceme dodržet, za případné nutné změny se předem omlouvám a slibuji, že Vás o nich budu včas informovat.  
 
2/ PERSONÁLNÍ SITUACE 

Situace je stabilizovaná, po odchodu paní učitelky Vysloužilové na mateřskou dovolenou vyučuje výtvarnou výchovu pan 
učitel Tomáš Machek. Z rodičovské dovolené se vrátila paní vychovatelka Dagmar Wildová. Jinak pedagogický sbor nedostál 
žádných podstatných změn.  

  
3/ STATISTIKA 

V letošním školním roce 2009/2010 nastoupilo do školy 667 dětí. Na I. stupeň 385 dětí, a na II. stupeň 282 žáků. Průměrná 
naplněnost tříd na celé škole je stejná jako v uplynulém školním roce 24,7 žáka. Pro organizaci výuky se jedná o optimální stav, který 
dlouhodobě pozitivně ovlivňuje možnosti školy v nabídce volitelných a nepovinných předmětů.   
 
4/ OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 

Také v novém školním roce bude otevřena budova školy pro všechny žáky, kteří mají zájem, dojíždějí apod. již od 6.45 
hodin. Příchozí žáci mohou využít přízemní prostory hlavní budovy, tj. sezení u šaten nebo stolního tenisu apod. Tento systém se 
osvědčil, umožňuje dětem kultivovaný začátek dne. 



 
5/ PREVENCE RIZIK 

Již dva roky spolupracujeme se sdružením SEMIRAMIS, jehož činnost pomáhá v prevenci rizik, které jsou spojeny 
s užíváním návykových látek, tedy s problematikou drog, alkoholu a tabáku. Tato spolupráce je dlouhodobého charakteru. Započala 
v šestých ročnících a bude postupně pokračovat až do ukončení školní docházky. V kontaktu s pracovníky sdružení je výchovná 
poradkyně, paní učitelka Miluše Kornfeldová. Na začátku školního roku chystáme konzultační schůzku s lektory sdružení 
SEMIRAMIS, abychom domluvili témata besed, která budou co nejlépe mapovat situaci a možné problémy žáků.  
 
6/ PĚVECKÝ SBOR 

V tomto školním roce bude na škole pracovat jeden velký pěvecký sbor společný pro děti z I. i II. stupně pod vedením pana 
učitele Martina Černého.  Děti se budou scházet v hudebně, číslo místnosti 76, každý čtvrtek a pátek vždy ráno od 7.00. Přihlášky a 
bližší informace získáte u vedoucího sboru na telefonu číslo 606 142 386. Sborový zpěv je bezplatný. 
 
7/  ZÁJMOVÁ ČINNOST 
 Tradiční systém organizované zájmové činnosti pokračuje již 15. rokem. Plně věřím, že organizace probíhá ke vzájemné 
spokojenosti, drobné problémy jsme schopni operativně řešit. Na tomto místě považuji za nutné poděkovat všem, kteří se na vlastní 
práci s dětmi ve svém volném čase s ochotou podílejí.  

Pro letošní školní rok jsme ve spolupráci s kolegy  připravili inovovanou nabídku. Může se stát, stejně jako minulý školní 
rok, že o některé kroužky nebude dostatečný zájem a nebudou proto všechny otevřeny.  Na druhé straně počet kroužků, do kterých se 
žák přihlásí, není omezen, jde jen o sladění časových možností. 
 Rodiče nových dětí chci informovat o tom, že pokud se družinové děti přihlásí na zájmový kroužek probíhající v době 
činnosti školní družiny, vedoucí si je osobně vyzvednou a po skončení práce zase předají vychovatelce nebo vychovateli. 

Jako přílohu Zpravodaje dostáváte úplnou nabídku zájmové činnosti pro tento školní rok. Náplně činností a termíny jsou 
většinou přesně stanoveny, případně navrženy k volbě, součástí nabídky je i závazná přihláška. Vlastní činnost bude u většiny 
kroužků zahájena v týdnu od pondělí 5. října  a ukončena koncem května, případně s náhradními termíny do 11. června.  
  
8/ PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ VYCHÁZEJÍCÍCH DĚTÍ 

Tradiční schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní školy bude při lednových informacích, tedy 12. ledna 
2010 v 18.00 ve školní jídelně.  

Přijímačky nanečisto tradičně proběhnou ve druhé půlce března. Po souhlasu rodičů pro zájemce o studium připravíme 
modelovou situaci přijímacího řízení z českého jazyka i z matematiky, přiblížíme tak dětem atmosféru zkoušek stanovením běžně 
používaných kritérií časových a zadávacích, využijeme k tomu zadávaných příkladů z minulých let. Podmínky a čas na práci budou 
odpovídat tvrdé realitě zkoušek. 

Na podzim pravidelně nabízíme dětem možnost vyplnit IQ testy, což může posloužit pro určitou orientaci.  
Žáci devátých tříd navštíví spolu se svými třídními učiteli oddělení na Úřadu práce, které se zabývá přímo profesionální 

orientací mládeže. Seznámí se tam s konkrétními nabídkami, ale i neformálními informacemi a dostanou tam kvalifikované odpovědi 
na případné otázky.  

V rámci volitelných předmětů budou probíhat semináře zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka 
a matematiky. 
 
9/ EXKURZE A DIVADLO 

Jako již v předešlých letech, tak i letos jsou pro žáky jednotlivých ročníků II. stupně připraveny tematicky zaměřené 
dějepisně-literární exkurze, které korespondují s probíraným učivem. Témata projektů pro všechny ročníky byla pečlivě zvážena a 
budou přispívat k rozšíření základního učiva dle osnov. Při exkurzi půjde o praktickou návštěvu vybraného objektu či místa. 
6. ročník  Praha Vyšehrad, zámek Litomyšl 
7. ročník  Kutná Hora, Praha – Karlův most 
8. ročník  Barokní Praha, Pražský hrad 
9. ročník  Muzeum A. Muchy nebo pevnost Hanička (upřesníme v průběhu září), Židovské muzeum Praha 

Tato činnost je součástí vyučovacích povinností a vede k obohacení rozhledu žáků.  
 
Klicperovo divadlo opět láká! 
Žáci naší školy navštěvují Klicperovo divadlo v rámci předplatného již řadu let, také letos z divadla přichází znovu nabídka a věříme, 
že je zajímavá i pro mnohé z vás. Co předplatitele skupiny M, cyklu pro mladé diváky – žáky II. stupně základních škol čeká?  
Šest titulů: pět na hlavní scéně (Karel Steigerwald: DOBOVÉ TANCE, Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR, Michail Jurjevič 
Lermontov: MAŠKARÁDA, Jiří Suchý - Jiří Šlitr: DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA, Václav Kliment Klicpera: HADRIÁN Z 
ŘÍMSŮ) a jeden KUPON na výměnu za vstupenku dle vlastního výběru na Mezinárodní festival DIVADLO EVROPSKÝCH 
REGIONŮ  (21. – 30. 6. 2010). 
Představení se konají během celého školního roku, hrací den je pohyblivý, zasedací pořádek volný a začátky představení vždy od 
17.30. 
Každé představení stojí pouhých 80 Kč, což je více jak 50% sleva z běžného vstupného. Celkem tedy bude předplatné stát 480 Kč. 
Máte-li zájem, pak doneste tuto částku do 2. října 2009 paní učitelce J. Kotlerové (kabinet 35), jež podá hromadnou přihlášku za 
školu (není tedy nutné vyplňovat přihlášku z letáčku samostatně). 

 
10/ PLAVÁNÍ 
 V tomto školním roce pokračujeme v systému plavecké výuky pro  děti II., III. a IV.ročníků. Budeme i nadále využívat 
jeden termín pro celý školní rok, konkrétně pátek od 8.15 do 9.15. Tento rok začnou plavat děti tříd A, od prosince B, od března 
potom C.  
 



11/  ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 V tomto školním roce je kapacita školní družiny naplněna. V provozu bude 8 oddělení, sedm je umístěno ve II. podlaží 
pavilonu, nově otevřené je umístěné v pavilonu U10 ve III.C. Denní provoz začíná v 6.30 a končí v 17.00. Z důvodu bezpečného 
předávání dětí rodičům je nutné dodržet stanovený režim: 

- pokud vyzvedáváte dítě hned po skončení vyučování, čekejte v prostoru školního bufetu u hlavního vchodu školy. 
- při odchodu v době oběda, čekejte na své dítě před školní jídelnou. 
- od 15.00 hod. do 17.00 hod. vyzvedávejte děti na mezipatře družiny, použijte domácích telefonů. Vychovatelky Vám dítě 

osobně předají.  
- v době od 13.15 hod. do 15.00 hod. má školní družina program, vycházky mimo budovu a kroužky, proto nelze děti 

vyzvedávat. 
Vzhledem k naplněné kapacitě můžeme školní družinu nabídnout pouze žákům 1. – 3. ročníku. Starší žáci mohou využít 

odpoledních kroužků.  
Školní družina je v provozu o všech prázdninách (kromě hlavních) a případných ředitelských dnech. Pokud chcete své dítě 

v tomto období do školní družiny poslat, oznamte to písemně v dostatečném předstihu své vychovatelce. Postaráme se i o děti, které 
normálně do družiny nechodí.  V těchto dnech je pak nutné, aby děti do školní družiny přišly nejdéle v 8.00, vychovatelky totiž občas 
plánují činnost mimo školu a s dětmi odcházejí. Přihlášky potřebujeme pro přehled, nevylučujeme však možnost poslat dítě v tyto 
dny do družiny i bez předchozího oznámení. O to více je pak nutné zajistit příchod dítěte do 8.00, vychovatelka  bude v každém 
případě do této hodiny přítomna, i kdyby nebyl nikdo předem přihlášen. 

Letos se bude vybírat poplatek na provoz školní družiny ve výši 100 Kč měsíčně, tak jak jste o tom byli informováni 
vedoucí vychovatelkou. Platba proběhne ve dvou splátkách, 400 Kč pro zbytek kalendářního roku se bude vybírat do 30. září a druhá 
splátka ve výši 600 Kč pak do 31. ledna.  Peníze budou vybírat vychovatelky a plátci pochopitelně obdrží příjmový doklad. Vybrané 
peníze vychovatelky předají do kanceláře, průběžně budou použity na zlepšení vybavení družiny a nákup potřebných pomůcek a 
materiálů.  

Jako každý rok paní vychovatelky prosí rodiče o materiální podporu, pokud máte již nepotřebné zbytky vlny, bavlnek, 
korálků, papírů a podobných věcí, nabídněte je pro práci vašich dětí v družině. 

Zároveň chci upozornit, že nebudeme na základě telefonického rozhovoru posílat děti domů samostatně ze školní družiny a 
měnit tak čas uvedený na přihlášce. Změna je možná jen v případě osobního převzetí či na základě písemného oznámení rodičů. 
Pokud chcete dítě vyzvednout dříve, učiňte tak nejdéle do 13.00. 
 Pro komunikaci s vychovatelkami je nejlepší používat přímé telefonické číslo do školní družiny, to je 495 538 719, případně 
495 523 031 nebo 495 523 032 a následně klapka 121 nebo 130. 
 
12/ KPZŠ 

 Činnost Klubu přátel základní školy v minulém školním roce pokračovala bez problémů, vedení se sešlo celkem dvakrát 
v průběhu školního roku. Byl dodržován stanovený plán činností a plněny dohodnuté zásady spolupráce a komunikace s vedením 
školy. 

Peníze z konta KPZŠ jsou průběžně používány ve formě příspěvku na dopravu do škol v přírodě a na lyžařský výcvikový 
zájezd dětí VII. tříd. Dále jsou využívány pro odměny žákům v různých soutěžích na základě požadavků organizátorů, pro uvítání 
prvňáčků, ale i rozloučení s vycházejícími dětmi. Součástí rozpočtu je i materiální pomoc při vybavování školy podle finančních 
možností. V úvahu připadá i možnost mimořádné finanční výpomoci sociálně výrazně slabším dětem při školních dlouhodobých 
akcích, vždy na základě jednomyslného rozhodnutí výboru. 
 
13/ KOMUNIKACE, INFORMACE   

Informační dny – budou celkem čtyři, proběhnou jako obvykle v úterý, tak jak je v přehledu výše uvedených termínů. 
Začínají vždy v 16.00, první listopadové (24.) budou do 18.00, ostatní do 17.30. Jsem si vědom, že v některých případech pro podání 
přesné a zároveň podrobné informace není při informačních dnech dostatek času. S každým učitelem si proto lze individuálně 
domluvit schůzku ve vzájemně výhodnou dobu a diskusi věnovat potřebný čas. 

Na I. stupni při informačních dnech jsou třídní učitelé ve svých třídách, na II. stupni jsou někteří v kabinetech, jiní ve 
třídách, tak, aby rozhovor mohl proběhnout v klidu. Trochu problém je u angličtin, kde jsou děti vyučovány v menších skupinkách, 
někdy z více tříd dohromady, v tomto případě se raději zeptejte předem  svých dětí na jméno vyučujícího. 
 Při práci s dětmi pochopitelně vznikají problémy, ale jsem přesvědčen o tom, že je možné každý řešit a vyřešit. Pokud byste 
měli pocit, že s vyučujícím nenacházíte přijatelné řešení, což by mělo být zcela výjimečné, je pochopitelně možné oslovit vedení 
školy. Na tomto místě bych rád poděkoval za to, že se snažíte i nepříjemné věci vyřešit tam kde vznikly, přímo ve škole. Plně to 
koresponduje s mým přesvědčením, že škola je svým způsobem službou rodičovské veřejnosti, ovšem pochopitelně s určitými 
vzájemnými mantinely. 

Žákovská knížka – i v tomto školním roce ji budou používat děti od III. postupného ročníku. V prvních dvou ročnících 
dostali žáci záznamník, který plní podobnou funkci v jednodušší podobě. Žákovská knížka je nejobvyklejší formou komunikace od 
učitele směrem k rodičům, je proto dobré ji z obou stran věnovat potřebnou pozornost.   

Pro letošní školní rok jsme rozšířili prostor pro omluvenky o jeden list. Všechny omluvy je nutné psát do žákovské knížky, 
nikoli na lístečky. 

Telefon škola – pro vaši informaci jsou čísla poboček jednotlivých učitelů zapsána v přehledu na poslední straně. Do 
kanceláře hovor přejde pouze v případě, že volaný či jeho kolega není ve svém kabinetě přítomen.  

Přímé telefonní linky: spojovatelka, kancelář 495 523 031, 495 523 032 
ředitelna (fax)  495 537 736 
zástupci ředitele  495 538 119 
školní družina  495 538 719 
školní jídelna  495 539 773  

Telefon rodiče –nutně potřebujeme mít možnost navázat rychlý kontakt s rodiči. Proto potřebujeme znát aktuální čísla. 
Telefonní čísla budou uložena v kabinetech u třídních učitelů na určeném místě a nebude mít k nim, kromě vedení školy, nikdo jiný 



přístup. Jsem přesvědčen, že potřebu sdělení telefonních čísel pro potřebu nutného kontaktu chápete a s třídními učiteli se dohodnete. 
Jedná se nám hlavně o možnost dovolat se někomu z rodičů v době výuky.  

Internet – mnozí z vás ho již průběžně využívají k omlouvání nepřítomnosti dětí, případně k další komunikaci, je to rychlý 
a efektivní způsob  

E-mailové adresy : škola    skola@bezrucka.cz  
    učitel, vychovatel  jmeno.prijmeni@bezrucka.cz 

ředitel   obr@bezrucka.cz 
zástupci ředitele  soucek@bezrucka.cz 

      doubravska@bezrucka.cz 
kancelář   cakanyova@bezrucka.cz 
školní jídelna  jisova@bezrucka.cz 
objednávání obědů           http://objednavky.jidelna.cz 

 
Osobní kontakt - pokud budete míti pocit, že některé záležitosti si raději domluvíte osobně, požádejte o schůzku či 

konzultaci příslušného učitele, jistě se dohodnete na vzájemně vhodném termínu. 
 
 
 
14/ ABSENCE, OMLUVY 
 Žákovská knížka slouží i k omlouvání absence. V současné době není lékař povinen dávat dítěti do žákovské knížky razítko 
do omluvného listu, omluva je plně v kompetenci rodičů. Povinností rodičů je posílat děti pravidelně do školy a  nenechávat je 
bezdůvodně doma. Případnou vzniklou absenci  musí zákonný zástupce včas a věrohodně omluvit. 

Povinností učitelů je sledovat účast dětí ve škole, evidovat ji a případnou absenci na základě písemného vyjádření rodičů 
omluvit. Pokud třídní učitel nedostane omluvenku do určité doby anebo je nedostatečná, pak má právo omluvu neuznat. Rozhodně 
však přitom musí postupovat citlivě a uvážlivě, vše si pečlivě ověřit. Jaká jsou pravidla? 

1/ V případě známé absence dítě předem omluvit, uvést konkrétní a pravdivý důvod. 
2/ V případě nemoci dítěte je povinností rodičů nejdéle do 48 hodin oznámit třídnímu učiteli důvod absence, domluvit 

případnou spolupráci, průběžně podávat další zprávu. Omluvu zařídí vzkazem, telefonicky, případně e-mailem na adresu školy.  
3/ Po ukončení absence rodič zapíše omluvenku na určené místo v žákovské knížce s přesným vymezením termínu absence, 

v případě návštěvy lékaře i čas absence. 
4/ Třídní učitel obdrží omluvenku nejdéle do 14 dní od ukončení absence /nepočítáme do toho dobu prázdnin. Po této době 

jsou hodiny považovány za neomluvené. 
5/ Třídní učitel a na II.stupni i učitelé jednotlivých předmětů zajistí na přání rodičů informaci nemocnému o probíraném 

učivu, případně zadají domácí přípravu. 
6/ Uvolnění na jeden den je v kompetenci třídního učitele, na více dní uvolňuje pouze ředitel školy. Pokud žádáte o 

dlouhodobější uvolnění na rekreaci, zahraniční dovolenou či zájezd, nic se nemění. Pro rychlé vyřízení potřebuji stručnou písemnou 
žádost o uvolnění s uvedením pravdivého důvodu, kterou pošlete po dítěti třídnímu učiteli a ten ji, po mém schválení, uloží do 
katalogového listu. Rozhodně není nutné osobní jednání. Jedinou podmínkou z naší strany bývá dohoda o doplnění probraného učiva.  

Věřím, že si společně přejeme, aby problémy s docházkou do školy byly co nejmenší, nejraději žádné. Je to otázka vzájemné 
důvěry a  důslednosti, vztahu mezi rodinou a školou. Určitě jde i o výchovný moment, o vedení dětí k férovému jednání.  
 
 
15/ ŘEŠENÍ ŠKOLNÍCH ÚRAZŮ 

Každý úraz, i sebemenší, je zapsán v knize úrazů. To zajistí vyučující, který má v danou chvíli žáka pod dozorem. Pokud je 
úraz nutné ošetřit lékařem, vypíše vyučující protokol o úrazu pro pojišťovnu, jehož kopii  předá zákonnému zástupci žáka, který 
podepíše, že protokol četl a souhlasí s ním.  
 
16/ BEZPEČNOST VĚCÍ 

V minulém školním roce se situace o něco zlepšila. S ohledem na stávající zkušenosti doporučujeme dětem nenosit do školy 
žádné zbytečné cennosti ani větší obnos peněz. Pokud mají něco zaplatit, ať tak učiní co nejdříve po příchodu do školy.  
 Děti zapomínají v šatnách tělocvičny i družiny značné množství oblečení a bot. V mnoha případech se neobtěžují hledáním, 
prohlásí, že jim to někdo ukradl.  Proto při každém informačním dnu jsou poblíž vstupu do školy umístěny věšáky a na nich 
zapomenuté oblečení a obuv. Věnujte tomu pozornost, můžete tam nalézt i hodnotné věci svých dětí, kterých je škoda. 
 Před výukou tělesné výchovy je každý žák II. stupně povinen umístit své cenné věci do svých šatních skříněk. Za věci 
uložené v areálu tělocvičen nenese škola odpovědnost. Je nutné, aby tento pokyn důsledně dodržovaly, učitelé jejich cennosti 
nebudou osobně vybírat. 
 
17/ SEŠITY A ČTVRTKY 
 I v tomto školním roce jsme tradičně zajišťovali sešity a čtvrtky hromadným způsobem. Jsme rádi, že naprostá většina 
rodičů dává přednost tomuto centrálnímu způsobu, výrazně to usnadňuje průběh výuky.  
 
18/ PRACOVNÍ SEŠITY 

V některých předmětech (většinou se to týká jazyků) se na vás učitelé předmětů obrátí s prosbou o zaplacení pracovních 
sešitů. Mají to povolené jen s mým souhlasem a každý požadavek musejí zdůvodnit. Upozorňuji, že nákup těchto pomůcek není pro 
rodiče povinný a je možné ho odmítnout, ale na druhé straně jde o výraznou pomoc při zkvalitnění výuky.   
 
19/ ŠKOLNÍ MLÉKO 
 I v tomto školním roce, spolupracujeme s mlékárnou Kunín. K dispozici je automat umístěný prostoru šaten. Cena mléka, 
vzhledem k opětovně zavedeným dotacím, by měla být menší než v minulém školním roce. Ceník mlékárna uveřejní co nejdříve.  



20/ ZDRAVOTNÍ STAV DĚTÍ  
Občas se objeví problém, že nejsme dostatečně informováni o zdravotním stavu dětí. Podle výkladu legislativy nemá učitel 

právo vyžadovat zdravotní průkaz dítěte. Na druhou stranu je zcela jistě v zájmu dítěte i rodičů,  aby přinejmenším každý třídní učitel 
a zároveň  vyučující tělocviku či praktických činností, měli potřebné informace o zdravotním stavu žáka, možných alergických 
reakcích a podobných problémech. Týká se to pochopitelně velmi významně i informovanosti vedoucích pracovníků výjezdů do škol 
v přírodě a lyžařských výcviků 
 
21/ REŽIM OMLOUVÁNÍ ONEMOCNĚNÍ A NEPŘIPRAVENOSTI NA TĚLESNOU VÝCHOVU 

V případě, že žák je v rekonvalescenci po předchozím onemocnění či úrazu prokáže se zápisem v žákovské knížce v rubrice 
omluvný list. V případě omlouvání žáka z absence na vyučování se vždy k tomuto zápisu uvede i záznam o lhůtě nutné pro vyloučení 
z TV. Tato lhůta bude vždy vyjádřena přesným datem. Omluvenky na TV ze zdravotního důvodu zapsané mimo ŽK nebudou brány 
v potaz. 
Případné osvobození z dílčích aktivit (běhy doskoky, …) vlivem dlouhodobých onemocnění je nutné doložit lékařskou zprávou do 
konce měsíce září. 
V případě nepřipravenosti na TV bude tato skutečnost zapsána žákovi ihned do ŽK. Žák je povinen s touto žákovskou nastoupit do 
hodiny TV. 
 
22/ UVOLNĚNÍ Z VÝUKY   
 I to ve výjimečných případech připadá v úvahu, zejména opět v tělesné výchově. Důvodem jsou buď dlouhodobé zdravotní 
problémy, nebo úrazy s dlouhou dobou léčení. Platí zde stejná pravidla jako v případě omezení činnosti. I v tomto případě chceme 
vydat potřebné rozhodnutí co nejdříve, proto potřebujeme dostat od rodičů k jeho vystavení kvalifikované a srozumitelné vyjádření 
lékaře a Vaši žádost. 
 Někdy řešíme i žádosti o uvolnění z důvodů mimoškolní sportovní činnosti dětí. V těchto případech je nejvhodnější navázat 
přímý kontakt a záležitost vyřešit s vedením školy za pomoci třídního učitele. V každém případě budeme hledat pro všechny 
přijatelné řešení, předpokládá to často rozumnou dohodu o doplnění probraného učiva. 
 
23/ NABÍDKA PRO ZIMU 

Lyžařský výcvik 2010 
Lyžařský výcvik pro 7. ročník je plánován do naší stálé lokality Jizerských hor. Termín je předběžně stanoven od neděle 21. 2. do 
neděle 28. 2. 2010. Celkový pobyt na penzionu Artur (www.pensionartur.com) nám zajišťuje CK Activeguide, která je majitelem 
uvedeného objektu. V uvedené oblasti využíváme lyžařské středisko Severák (www.skijizerky.cz/ areál severák). Středisko nabízí 
velmi výhodné ceny permanentek pro zabezpečení výcviku. Běžecká část se odehrává na denně upravovaných tratích Jizerské 
magistrály. Cena lyžařského výcviku 2800 Kč na žáka, na lyžařské permanentky je nutná částka cca 800 Kč. Lyžařský výcvik je 
veden pro sjezdové lyžování i výuku jízdy na snowboardu. Do konce měsíce září budeme vybírat závaznou přihlášku na výcvik, do 
konce měsíce října se bude platit záloha ve výši 1800 Kč, doplatek bude splatný do konce měsíce ledna. 
Základní podmínky lyžařského výcviku dané provozovatelem areálu 
Na základě odevzdaných přihlášek škola učiní závaznou objednávku u CK Actvieguide. V den nástupu na výcvik je možné 
stornování určitého počtu přihlášek se 100% návratností zaplacené částky. Počet žáků je určen z celkového počtu přihlášených (10%). 
Při zkracování objednaného pobytu lze stornovat pouze částku za stavu ve výši 80 Kč na den. To platí pro předem hlášené dřívější 
odjezdy (či pozdní příjezdy), předčasné odjezdy z důvodu zdravotních potíží či vyloučení z LV. 
Skupinové slevy na lyžařské permanentky 
Pro celý kurz využíváme skupinové zakoupení 6 denních permanentek do dvojice žáků a následné dokoupení jednodenních 
permanentek do dvojice žáků. Žáci ve dvojici si permanentky průběžně předávají. Tímto zaručíme pro každého 4 dny lyžařských 
permanentek s možností střídání běžeckých a sjezdových dnů. Zároveň tímto snížíme cenu za permanentky na uvedenou úroveň. 
V případě zakoupení kratších permanentek pro každého žáka cena za vlekovné je dvojnásobná. Nevýhodou tohoto režimu je absence 
stornování zakoupené permanentky při dřívějším odjezdu (vlivem zdravotních potíží, …). 
 

Lyžařský zájezd do Rakouska 2010 
V tomto roce škola opět nabízí lyžařský zájezd do Rakouska od CK Activeguide. Žáci si mohou zakoupit zájezd a absolvovat 
doplňující lyžařský kurz pod vedením organizátora zájezdu a instruktorů jednotlivých disciplín. Na zájezd se mohou přihlásit žáci od 
6.-9. ročníků, sjezdaři i snowboardisté. Na zájezdu není pevný výukový režim, doprovod funguje jako dohled nad žáky.  Individuálně 
lze provádět i doplňující výuku carvingového lyžování a snowboardingu. V letošním roce je zvolená lyžařská oblast Matrei, která je 
jedna z nejrozsáhlejších v dané oblasti. Nabízí propojení lanovkou s dalším střediskem. Ubytování je zvoleno ve velkém 
mládežnickém penzionu 300 m od nástupní stanice lanovky, 50 m od obchodů. Jeden den je možnost zajet na výlet do dalších 
středisek oblasti. Termín je stanoven na 7. - 13. 3. 2010. 
Podrobný popis zájezdu obdrží zájemci od p.uč. P.Baldy a bude ke stažení na našich www.  Případní zájemci se musí nahlásit nejdéle 
do konce měsíce září a zaplatit zálohu. Upozorňujeme, že zakoupení zájezdu je na platnou skupinovou cestovní smlouvu, která 
podléhá standardním všeobecným podmínkám CK včetně stornování zájezdu. 

 
Rozhodli jsme se dát dětem, ale i jejich rodičům, možnost vypůjčit si na školu v přírodě, na lyžařský výcvik, ale i na 

případné výlety s rodiči běžecké kompletní vybavení za mírnou úplatu. Vybrané finanční prostředky použijeme na obnovení a 
doplnění sportovní výzbroje. Máte možnost si zapůjčit moderní komplety, které tvoří  běžecké lyže s nášlapným vázáním, hole a 
boty. Možnosti jsou různé - víkendový zájezd, jednodenní výlet, kurz na jiné škole apod., termín nesmí kolidovat se školním 
lyžařským zájezdem. 

Ceny byly stanoveny následovně: 
   doba  I. stupeň  II.stupeň  rodiče 
škola v přírodě  týden  100 Kč    100 Kč   
lyžařský výcvik  týden      100 Kč   
ostatní   1 den    30 Kč      40 Kč  50 Kč 



24/ SBĚR  
 Opět budeme organizovat pro děti sběr papíru. Je na místě poděkovat všem rodičům, kteří své děti v této záslužné činnosti 
podporují. Sběr papíru je organizován nově v prostoru před bránou do tělocvičny, vlevo od pavilonu 1. - 3. tříd. (Ne před 
hlavním vchodem školy!) První bude v pondělí 14. 9. od  15.00 do 16.30. Další termíny budou upřesněny a průběžně zapsány do 
žákovské knížky. 
   
 25/ AKCE PRO RODIČE A VEŘEJNOST 
 V souladu s dlouhodobou koncepcí školy chceme postupně rozšiřovat nabídku zajímavých vzdělávacích akcí pro rodiče. 
V tuto chvíli nabízíme keramiku pro dospělé – tradiční kroužek pod vedením paní učitelky Vitákové bude probíhat ve čtvrtek 
odpoledne od 16.00 do 19.00 hodin. Přihlásit se je možné přímo v určeném čase v keramické dílně. 
 Jsme i nadále schopni a ochotni pořádat základní kurzy obsluhy PC a jejich případné nástavby (např. digitální fotografie). 
Bližší informace podá pan Kober, telefon 495 523 031 kl. 111 nebo e-mailem kober@bezrucka.cz. 

I nadále pokračuje úspěšná akce pořádaná Magistrátem města s názvem Internet pro seniory. V jednohodinových lekcích po 
dobu 10 týdnů bude vždy jeden senior v počítačové učebně spolupracovat se svým školitelem, naším žákem. 
 
26/ HŘIŠTĚ 

Od 1. dubna do poloviny července a od poloviny srpna do konce října je pro naše děti otevřeno školní hřiště, denně od 15.00 
do 19.00. O víkendech se začíná již dopoledne v 10.00. O hřiště se stará správce, který půjčuje míče a další sportovní vybavení.  
 
27/ PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM 
 V současné době je plně zpřístupněno pro veřejnost. Na jedné straně funguje jako místo schůzek zájmových kroužků pro 
děti naší školy, případně i z jiných škol. S touto činností se počítá vždy v pondělí, případně v úterý mezi 12.15 až 18.30 (viz nabídka 
zájmové činnosti). Večer v tyto dny bude chovatelský klub, což je poradna pro začínající chovatele. 

O prázdninách se podařilo realizovat venkovní výběh pro opice, který bude, dovolí-li to počasí v provozu ještě v tomto roce. 
Další plánovanou akcí je venkovní voliéra pro veverky, která je již částečně vybudovaná. 
 Od středy do neděle je pak přírodovědné centrum otevřeno pro veřejnost vždy od 10.00 do 12.00 a od 12.30 do 18.30. 
Veškeré další informace vám poskytne pan kolega Novák na telefonním čísle 606 475 476. 
28/ ŠKOLNÍ KNIHOVNA 

Funguje letos již třináctý rok pod vedením paní vychovatelky školní družiny L.Perunové. Je otevřena dopoledne  pro žáky 
vyšších ročníků i pro pedagogy a to dle níže uvedeného rozvrhu : 
 Pondělí 9.35 - 11.30 
 Úterý  9.35 - 12.30    
 Středa        9.35 - 12.30 
 Čtvrtek        9.35 - 11.30...................12.40 -  14.25 
 Pátek         11.30 - 12.30 

O velké přestávce si zde mohou vypůjčovat žáci naší školy bezplatně knihy a čtou zde celé třídní kolektivy nižšího stupně 
dle potřeby třídních učitelů. Také zde probíhají různé akce. A protože se blíží „Týden knihoven“, který proběhne začátkem měsíce 
října alespoň pár informací: 
Průběžně : v týdnu knihoven otevíráme dveře mimořádně každý den od  15.00 - 16.00 hodin 
Soutěž pro pozorné čtenáře nástěnek. 
Úterý 6. 10 záložka do knihy - soutěž + výstava 
Středa 7. 10. „Kniha mého srdce“ - beseda o knihách  
Pátek 9. 10.- Společné čtení starších a mladších žáků. 

Podrobnosti najdete na webových stránkách školy v sekci knihovna.  
 
29/ RŮZNÉ 

Matematická soutěž 
Také letos bude probíhat matematická nástěnková soutěž pro žáky II. stupně, kterou organizuje paní učitelka Iva Petrová. 

Tato soutěž je vyhodnocována každé čtvrtletí. Deset nejlepších řešitelů pojede zdarma na jednodenní exkurzi.   
 
Výuka náboženství 
Nabízíme výuku římskokatolického náboženství pro žáky 1. a 2. třídy. Výuka bude probíhat v budově školy jednu hodinu 

týdně (termín po domluvě) od října 2009 zdarma. V případě zájmu kontaktujte do 18. 9. 2009 Alenu Rousovou tel. 495 511 353 nebo 
495 264 135, e-mail: Rousova149@seznam.cz. Uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu, bydliště, telefon, e-mail.   
    

Informace učitelů anglického jazyka 
Opět připravujeme zájezd do Anglie pro žáky od 5. ročníků, pokračování projektu Reading for fun a spoustu soutěží. Ve 

školní knihovně mají děti možnost zapůjčení zjednodušené četby v anglickém jazyce. 
I letos si žáci kupují pracovní sešity k učebnicím z anglického jazyka,  čímž  dětem společně usnadňujeme rozvoj 

písemného projevu. Rodičům tímto děkujeme za pochopení a spolupráci při vybírání peněz. Také děkujeme za pochopení u žáků 3. 
ročníku, kde se s Aj začíná. Vyučující vybrali učebnici  Angličtina pro nejmenší za 109 Kč, do níž se maluje, lepí, stříhá, a proto si 
ji dětí kupují. 

Znovu přicházíme s nabídkou kroužku pro prvňáčky a druháky, čímž se snažíme navázat na snahu pedagogů v mateřských 
školkách. U přihlášených je třeba počítat s navýšením ceny  kroužku  o 199 Kč na kreativní učebnici Mini Magic, která dětem 
zůstane. Přihláška 1. den školy sloužila pouze jako předběžná pro zjištění zájmu! Vyplňte prosím znovu přihlášku s ostatními 
kroužky! 
 
 
2009-09-07                        František Obr, ředitel školy 



 
TELEFONNÍ SEZNAM 
2009/20010       

BAČINOVÁ 113 MALCOVÁ 115 

BALDA 136 MARKOVÁ 118 

BERANOVÁ 118 MÍČEK 110 

BRZÁKOVÁ 118 MIKYSKA 136 

ČAKÁNYOVÁ  101 NOSKOVÁ 114 

ČERNÝ 127 NOVÁK 134 

DOLANSKÁ 107 NYKLÍČKOVÁ 105 

DOUBRAVSKÁ 102 OBR 103 

GONDOVÁ 114 OUHRABKOVÁ A. 136 

HOLEČKOVÁ 114 PECHÁNKOVÁ 117 

JEŽKOVÁ 117 PERUNOVÁ 121 

JUSTOVÁ 116 PETROVÁ 110 

KOBER 111 SLÁMOVÁ 114 

KORNFELDOVÁ 108 SMOTLACHOVÁ 117 

KOTKOVÁ 116 SOUČEK 133 

KOTLEROVÁ 109 SPRINGER 106 

KRATOCHVÍLOVÁ 119 ŠPRIŇAROVÁ 121 

KUČERA 115 TOBIŠKOVÁ 121 

KUDYVEJSOVÁ 105 TOMEŠOVÁ 110 

LAMICHOVÁ 113 TRUHLÁŘOVÁ 109 

LANDOVÁ 107 VÁLKOVÁ 113 

LETOCHA 121 VITÁKOVÁ 116 

LETOCHOVÁ 121 WILDOVÁ 121 

LÍBALOVÁ 130 ZEMAN 109 

LUŇÁKOVÁ 121 ZEMANOVÁ 115 

MACHEK 112   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


