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Vážení rodiče, 
jelikož se závěr školního roku velice rychle blíží, dovolte mi, abych Vás seznámil s jeho 

organizací a plánovanými akcemi.  
 

1) Termíny 

Informace o důležitých termínech do konce školního roku: 
 

pátek 8. června  návštěva žáků a učitelů z družební školy ve Walbrzychu. Naše škola pro ně 

zajišťuje celodenní program, na který navazuje sobotní prohlídka Hradce 

Králové a sportovní aktivity. 
 

pondělí  11. června  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 připravena kulturní a 

sportovní vystoupení.  

Pro předškoláky bude k dispozici a nafukovací dvojskluzavka. Pro zájemce 

o zvířata budou otevřeny prostory Přírodovědného centra a přístupný 

venkovní výběh s morčaty. 

Na chodbách školy budou ke zhlédnutí fotografie ze sportovních soutěží, ve 

kterých byli naši žáci v letošním školním roce velmi úspěšní, fotografie 

z lyžařského výcviku 7. tříd, z lyžařského zájezdu do Alp a Londýna.  

Tradičně bude otevřena prodejní výstava výrobků z keramiky.   
 

úterý     12. června třídní schůzka rodičů budoucích 1. tříd. Na této schůzce se rodiče dozví, co 

je třeba dítěti do 1. třídy připravit a co ve škole dostane. Získají informace o 

provozu školní družiny a jídelny, pohovoří s třídní učitelkou a 

vychovatelkou.  
 

pátek     22. června poslední den pravidelné výuky podle rozvrhu 
 

pondělí  25. 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.   
 

úterý      26. června letní olympijské hry pro žáky II. stupně 
 

středa     27. června    soutěžní sportovní den pro žáky 4. a 5. tříd 
 

čtvrtek   28. června slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd v 16,30 hodin ve školní jídelně. 

Pozvánky pro rodiče budou rozeslány. 
 

pátek    29. června vydání vysvědčení a zhodnocení školního roku třídními učiteli  
 

pondělí      3. září zahájení školního roku 2012/2013 
 

2) Exkurze 
V měsíci květnu a červnu se uskutečnily a ještě proběhnou tematické dějepisné exkurze. Každý 

ročník je zaměřen na konkrétní téma. Šestý ročník navštívil renesanční zámek v Novém Městě 

nad Metují, sedmý ročník se seznámil s  gotickými památkami doby Karla IV.  Osmý ročník 

navštíví Pražský hrad a devátý ročník Terezín. Všichni žáci vyplní pracovní listy týkající se 

daného tématu. Tyto exkurze jsou vítaným doplňkem teoretického učiva našich dějin. Pro žáky 7. 

a 8. tříd jsme letos poprvé zorganizovali exkurzi do zákulisí letiště v Praze Ruzyni. Akce se u 

žáků setkala s kladným ohlasem, v příštím školním roce ji zopakujeme. 



3) Provoz školní družiny 
Na konci hlavních prázdnin zahajuje školní družina provoz ve středu 29. 8. v obvyklém čase. 
 

4) Informace o školním stravování 
Objednávat obědy na září dle jídelníčku bude možné na internetu od 20. 8. 2012. 

Pokyny pro vyúčtování stravného a vracení hotovosti žákům devátých tříd nebo žákům 

odcházejícím na jinou školu byly předány dětem minulý týden. 

Ostatním žákům budou peníze ponechány na účtu do dalšího školního roku. O výši zůstatku se 

můžete informovat na adrese http://objednavky.jidelna.cz nebo telefonicky na č. 495 539 773. 

Vzhledem k tomu, že provoz školní družiny je od 29. 8. je možné objednat pro děti také oběd, a 

to osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky. 
 

5) Sady sešitů pro příští školní rok 

Stejně jako v minulých letech nabízíme rodičům možnost zakoupení sady sešitů a čtvrtek za 

výhodné ceny. Věříme, že tato služba usnadní žákům zahájení nového školního roku. 
 

6) Poděkování učitelů Aj 
Děkujeme rodičům za pochopení a spolupráci při vybírání peněz na pracovní sešity v tomto 

školním roce. Pracovní sešity tak budou mít děti k dispozici hned na začátku nového školního 

roku. 
 

7) Ovoce pro žáky 

V rámci projektu Ovoce do škol jsme opět jako v loňském školním roce žákům umožnili 

bezplatně konzumovat různé druhy ovoce a ovocných šťáv. V den dodávky je zajištěna distribuce 

přímo do tříd. 
 

8) Provoz školy o hlavních prázdninách 
V červenci a v srpnu bude každé pondělí od 9,00 do 12,00 hodin služba v kanceláři školy. V této 

době je možné si vyzvednout vysvědčení žáků, kteří nebyli v poslední den školy přítomni. 
 

9) Školní hřiště 

Školní hřiště bude v červenci otevřeno do 15. 7. a provoz bude znovu zahájen 20.8.2012.  
 

10) Školní družina 

I v příštím školním roce jsme nabídli rodičům žáků budoucích 4. tříd možnost navštěvovat školní 

družinu. V daném termínu bylo podáno 25 žádostí, které jsme všechny kladně vyřídili. Rodiče 

těchto žáků obdrží do 8. června. zápisové lístky, které vyplněné odevzdají do 29. června ve školní 

družině. 
 

11) Šatní skříňky  

Ve středu 27. 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. 

 

                    František Obr, ředitel školy 

V Hradci Králové, 2012-06-01     
 

 



 

 

 

Vedení, učitelé a žáci 

Základní školy Bezručova v Hradci Králové 

srdečně zvou na 

ZAHRADNÍ SLAVNOST, 
 

která se koná v pondělí 11. 6. 2012 

od 16,30 hodin na hřišti školy. 

 

Již tradičně se jedná o neformální setkání žáků, jejich 

rodičů, členů učitelského sboru a přátel školy. 

Zábavný program pro předškoláky bude zajištěn! 

 


