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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. Anglický večer 

Vyučující anglického jazyka srdečně zvou rodiče žáků 3.12. od 16.00  
na 2.ročník projektu na podporu čtení v anglickém jazyce 
„Reading for fun“. Uvídíte několik vystoupení žáků 1.stupně, následované 
předčítáním z knihy Mrs. Doubtfire . 
Vybraní žáci 2. stupně si společně uvaří večeři a přespí za odměnu 
ve školní družině.  
 
2. Vánoční koncert 

Chci Vás pozvat na Vánoční koncert, který pro Vás připravili žáci 
školního pěveckého sboru pod vedením pana učitele Martina Černého. 
Bude se konat v úterý 15. 12. od 18,00 hodin v malém sále Kongresového 
centra Aldis. Vstupné zdarma. Přijďte se nadýchnout vánoční atmosféry. 

 
3. Zimní olympijské hry  

V pondělí 21.12.2009 se uskuteční na naší škole tradiční zimní 
olympiáda o putovní pohár Zdeňka Formánka. Soutěžit se bude 
ve sportovních hrách, netradičních soutěžích  a budou se plnit i týmové 
úkoly. 1.-3. vyučovací hodinu budou soutěžit mladší žáci (6.-7. ročníky), 
4.-6. vyučovací hodinu budou zápolit starší žáci (8.-9. ročníky). 
V nesoutěžním čase bude probíhat pravidelná výuka dle rozvrhu. 
Vyhlášení výsledků je plánováno na úterý 22. 12. 2009 v prostorách školy 
na hlavní chodbě. 

 
4. Vánoční besídky tříd  

Na úterý 22. 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. 
 
 
 

 



5. Zveme budoucí prvňáčky  
V tomto období předškoláci okolních mateřských školek navštíví naše 

první třídy a prožijí své první chvilky ve škole s našimi prvňáčky. S nimi 
si zazpívají, ukáží svoje dovednosti a vyzkoušejí si i trochu jiné „učení“ 
s INTERAKTIVNÍ TABULÍ pod odborným vedením našich žáků.  

  
II. Akce p řipravované po Vánocích 
 
1. Dny otevřených dveří 

Od pondělí 4.1.2010 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 shlédnout 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 ve středu 6.1.,  a ve čtvrtek 7.1. od 16,00 hodin a v pátek 8.1. 
od 9,00 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 15.1. od 13.00 do 16.00 hodin a v sobotu 16.1. 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 Bezručku.  
 
 



3. Přijímací řízení pro vycházející žáky 
Informace o přijímacím řízení obdrží rodiče  v úterý 12.1. 2009 

v 18.00 hodin na schůzce s výchovnou poradkyní, která se koná 
po informačních schůzkách ve školní jídelně.  

 
 
4. Zájezd do Anglie 

16.3 - 21.3.2010  pojedeme opět na poznávací zájezd do Londýna 
a blízkého okolí. Ubytování s polopenzí je zajištěno v rodinách, cena 
7700,- Kč. Přihlásit se žáci mohou u vyučujících AJ. Do 4.12. vybíráme 
zálohu 4000,- Kč. 
 
 
III. Ostatní informace 
 
1. Zájmová činnost 

Od října navštěvují žáci školy 45 kroužků, do kterých se na začátku 
školního roku přihlásili. Jedná se o cca 400 žáků. Je to velká pomoc 
rodičům našich žáků. Otevřeli jsme i nové kroužky – Digitální fotografie 
a Papírové modely.  
 
2. Termín vánočních prázdnin  

Tak jak bylo stanoveno MŠMT, budou vánoční prázdniny v termínu 
od středy 23.12. 2009 do pátku 1.1.2010.  
 

 
IV. Závěr 

Vážení rodiče, přeji Vám šťastné a veselé Vánoce a především 
spokojenost s Vašimi dětmi.  

 
 

František Obr, ředitel školy. 
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