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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.  

 

 Akce připravované do konce I. pololetí 
 

1. 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 pondělí 20. 12. od 18,00 

hodin opět v malém sále Kongresového centra Aldis. Vstupné zdarma. V předsálí bude 

připravena ochutnávka vánočního cukroví. Přijďte se nadýchnout vánoční atmosféry. 
 

3. Zimní olympijské hry  

V úterý 21. 12. 2010 se uskuteční na naší škole tradiční zimní olympiáda. Soutěžit se bude 

v zimních a netradičních disciplínách pro kategorie 6. - 7. třídy a 8. - 9. třídy od 7,30 do 

13,30. Vyhlášení výsledků bude ve středu 22. 12. v prostorách školy na hlavní chodbě. 

Třídy I. stupně budou mít sportovní den ve středu 22.12. dopoledne. 

 

5. Zveme budoucí prvňáčky  

V první polovině ledna 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.  
  

6. Dny otevřených dveří 

Od pondělí 13. 12. 2010 připravujeme pro rodiče a přátele školy Týden otevřených dveří. 

V tomto týdnu 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, činnost dětí ve školní družině a v 

přírodovědném centru, které děti navštěvují v rámci zájmových kroužků, 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 

15. 12., a ve čtvrtek 16. 12. od 15,30 hodin a v pátek 17. 12. 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. 
 

 



7. Zápis do prvních tříd 

V pátek 21. 1. od 13.00 do 16.00 hodin a v sobotu 22. 1. 2011 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.  

 

8. Přijímací řízení pro vycházející žáky 

Informace o přijímacím řízení obdrží rodiče v úterý 11.1. 2011 na schůzce s výchovnou 

poradkyní, která se koná po informačních schůzkách v 18.00 hodin ve školní jídelně.  

 

9. Zájezd do Anglie 

14.3-19. 3. 2011 pojedeme opět na poznávací zájezd do Londýna a blízkého okolí. 

Ubytování s polopenzí je zajištěno v rodinách, cena 7400,- Kč.  

 

Ostatní informace 
 

1. Školní psycholog 

Jak jste již byli v září informováni, od 1. 11. 2010 začal pracovat na naší škole školní 

psycholog Mgr. René Hůlek. V rámci projektu podporovaném ESF s názvem „Společnou 

cestou ke zdravému klimatu školy“ bude pracovat s žáky a spolupracovat s jejich rodiči. 

Projekt byl schválen na jaře 2010 a doba jeho realizace je od 1. 11. 2010 do 30.4.2012. Více 

se dočtete na webových stránkách školy.  

Školní psycholog u nás pracuje každé pondělí od 7.30 do 14 hodin a dále je k dispozici ve 

středu od 14.30 do 18 hodin na soukromém pracovišti (Kavčí plácek 121) a ve čtvrtek od 

14.30 do 18 hodin na ZŠ Gočárova. 
 

Jsme rádi, že již někteří rodiče využili této nové služby a srdečně zveme na první 

přednášku psychologa pro rodiče na téma „Jak lépe chápat dospívající dítě“, která se 

uskuteční v týdnu otevřených dveří: 14. 12. 2010 od 17 hodin v přízemí v učebně č. 72.  

Podrobnější informace jsou uvedeny na poslední straně zpravodaje. 

 

2. Zájmová činnost 

Od října navštěvují žáci školy 43 kroužků, do kterých se na začátku školního roku přihlásilo 

cca 400 žáků. Je to velká pomoc rodičům našich žáků.  
 

3. Termín vánočních prázdnin  

Tak jak bylo stanoveno MŠMT, budou vánoční prázdniny v termínu od čtvrtka 23.12 2010 

do neděle 2.1.2011. Do konce kalendářního roku neplánujeme žádné ředitelské volno. 

 

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

 

 

2010-11-28  František Obr, ředitel školy. 

 



Informace Mgr. Reného Hůlka, školního psychologa o plánované schůzce s rodiči, 

která se bude konat dne 14.12.2010: 

 

„V semináři budeme hledat spojnice a rozdílnosti mezi světem dětí a dospělých. Respektive 

ne dětí, ale mladých dospívajících lidí, kteří se sami chtějí stát autoritou, někým 

významným a potřebují se to naučit. My sami jsme pro ně jedinečnými vzory, které jim 

mohou pomoci stát se autoritou skrze vlastní přístup, postoje, názory či způsob 

sebeprosazení. Od svých dospívajících dětí očekáváme, že budou tolerantní, spolupracující, 

akceptující, aktivní, tvořiví, vstřícní, atd.  Takovými lidmi se teprve stávají. Zatím mají 

tendenci se s námi konfrontovat, soupeřit, rivalizovat a svoji pozici vybojovávat. 

K souvisejícím tématům patří přístup k povinnostem, ke škole, k zásadním rozhodnutím 

dalšího studijního plánu, apod.“  

 

 


