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Vážení rodiče, 
 

chtěl bych Vám sdělit několik aktuálních informací, které se týkají 

školních akcí před Vánocemi a závěru prvního pololetí.  

 

 Akce připravované do konce I. pololetí 
 

1. Dny otevřených dveří 

Od pondělí 10.12. 2012 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.  Ukážeme Vám 

prostory naší školy s moderně vybavenými učebnami.  

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 také možné využít organizované prohlídky školy s průvodcem, které 

budou v pondělí 10.12.,  a ve čtvrtek 13.12. od 9,00 hodin a v  úterý 

11.12. od 15,30 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. Adventní středa 12.12. 2012 

Ve středu 12. prosince od 15,00 do 18,00 se můžete posadit do lavic, 

vyzkoušet si práci na interaktivních tabulích. Pod odborným vedením 

našich učitelů a žáků si můžete vyrobit ve třídách, v keramické dílně a v 

dřevodílně maličkosti s vánoční tématikou. Do počítačové učebny si 

přineste na libovolném médiu fotografie, ze kterých si budete moci sestavit 

a vytisknout svůj kalendář.   

 

Od 16,00 hodin si přijďte poslechnout koncert zobcových fléten 

našich nejmladších žáků, pod vedením paní učitelky Zuzany Válkové a 

paní učitelky Milady Hanzlíkové. 

Pro všechny bude připraveno malé vánoční občerstvení. 

 



 
3. Vánoční koncert – letos poprvé ve velkém sále Kongresového centra 

Aldis 

Vánoční koncert, který bude letos opět doplněn o další vystoupení 

žáků, se bude konat v pondělí 17. 12. od 18,00 hodin ve velkém sále 

Kongresového centra Aldis. Vstupné zdarma. Pro všechny, kdo se přijdete 

podívat, bude připravena ochutnávka vánočního cukroví. Přijďte se 

zaposlouchat do tradičních koled a prožít vánoční pohodu. 
Součástí Bezručova zpravodaje je pozvánka na vánoční koncert. 

 

4. Zveme budoucí prvňáčky  

V prosinci a 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“ v moderně vybavených učebnách 

společně s našimi žáky. 

 5. Závěr roku a prvního pololetí 

Ve čtvrtek 20.12. se bude vyučovat naposledy před vánočními 

prázdninami. Tento den odpadne odpolední výuka. Žáci druhého stupně se 

zúčastní tradičních olympijských her, jejichž výsledky budou vyhlášeny 

v pátek v 8,00 hodin.  

V pátek 21.12. budou mít žáci ve spolupráci s třídními učiteli vánoční 

besídky. Pro třídy prvního stupně bude připraveno kromě besídek i 

sportovní dopoledne.  

Žáci prvního stupně budou končit čtvrtou vyučovací hodinu, žáci 

druhého stupně pátou vyučovací hodinu.  

V pátek, před odchodem na prázdniny si musí všichni žáci vyklidit 

svoji šatní skříňku a nechat ji otevřenou. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a 

skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne v pondělí 7. ledna 

2013. 

Ve středu 3. a ve čtvrtek 4. ledna je vyhlášeno ředitelské volno. 

Školní družina bude otevřena v průběhu celých vánočních prázdnin i 

v době ředitelského volna. Žáci se musí přihlásit předem u svých 

vychovatelek a v den pobytu v  družině se dostavit do 8,00 hod. 

První pololetí školního roku končí ve čtvrtek 31.ledna 2013. 

Vysvědčení rozdají třídní učitelé poslední hodinu dopoledního vyučování. 

Odpolední výuka nebude. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013. 



6. Provoz školní jídelny 

V době prázdnin se nevaří. V době ředitelského volna mají všichni 

odhlášený oběd. Pokud budou v družině, nebo budou mít o oběd zájem, 

musí si oběd objednat osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky 

na č. 495 539 773. Výdejní doba v tyto dny je 10,45-11,30.  Obědy nelze 

objednat přes internet!! 

 

7. Zápis do prvních tříd 

V pátek 18.1. od 13.00 hodin a v sobotu 19.1. 2013 od 9.00 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. Změna termínu informačních schůzek 

Z důvodu ředitelského volna se termín informačních schůzek 

posouvá na 15. ledna. 

 

9. Přijímací řízení pro vycházející žáky 

Informace o přijímacím řízení obdrží rodiče v úterý 15.1. 2013 na 

schůzce s výchovnou poradkyní, která se koná po informačních schůzkách 

v 18.00 hodin ve školní jídelně.  

 

9. Sběr papíru 

     Sběr starého papíru se bude konat v pondělí 7. ledna 2013 od 15,00 do 

16,30 hod. 

 

Vážení rodiče, přeji Vám šťastné a veselé Vánoce a především 

spokojenost s Vašimi dětmi.  

 

 

 František Obr, ředitel školy. 

 

V Hradci Králové, 6. prosince 2012 

 

 


