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Vážení rodiče, 

 

 předkládáme Vám informace k průběhu nového školního roku. V našem Bezručově 

zpravodaji opět najdete aktuální termíny, nabídku zájmové činnosti, různých aktivit a další důležité 

informace. Pro rodiče prvňáčků jsou v textu pasáže, které jim umožní zorientovat se v provozu 

školy. Pokud budete potřebovat další informace, nahlédněte do našich webových stránek 

www.bezrucka.cz nebo se obraťte na učitele nebo vedení školy. 

 

1/ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 

 
Zahájení:  pondělí 1. září 2014 

Ukončení:  úterý     30. června 2015 

Vydání vysvědčení: 1. pololetí čtvrtek  29. ledna 2015 

 2. pololetí úterý     30. června 2015 

   

Prázdniny: podzimní 27. – 29. 10. 2014 

 vánoční 22. 12. 2014- 4. 1. 2015 

 pololetní 30. 1. 2015 

 jarní 9. – 15. 3. 2015 

 velikonoční 2. – 3. 4. 2015 

 hlavní 1. 7. – 31. 8. 2015 

   

Státní svátky a volné dny:  úterý 28. říjen 2014 

pondělí 17. listopad 2014 

  pondělí 6. duben 2015 

  pátek  1. květen. 2015 

  pátek  8. květen. 2015 

   

Ředitelské volno:  30. a 31. října 2014 

   

   

   

   

Akce školy: Den otevřených dveří 

Vánoční koncert 

6. 12. 2014 

15. 12. 2014 

 Zápis do 1. tříd pátek 16. 1. a sobota 17.1 2015 

 Dětský den pátek 29. 5. 2015 

 Týden výletů 1. – 5. 6.2015 

 Zahradní slavnost 15. 6. 2015 

 LVVZ  

   

Třídní schůzka:  úterý 9. září 2014 v 16,00 hod. 

   
Informace o prospěchu  úterý 16,00 – 17,30 hod. 

a chování:  11. 11., 13. 1., 14. 4., 26. 5. 

   

   

Pedagogické rady: zahajovací 1. 9.2014 v 10,00 hod. 

 1. čtvrtletí 4. 11. 2014 

 1. pololetí 26. 1. 2015   - pondělí 

 3. čtvrtletí 7. 4. 2015 

 2. pololetí 22. 6. 2015 – pondělí 

(dopoledne situace ohrožení) 



2/ STATISTIKA 

V letošním školním roce 2014/2015 nastoupilo do školy 657 dětí. Průměrná naplněnost tříd 

na celé škole je 25 žáků. Pro organizaci výuky se jedná o optimální stav, který dlouhodobě 

pozitivně ovlivňuje možnosti školy v nabídce volitelných a nepovinných předmětů.   

 

3/ PREVENCE RIZIK 

Také letos budeme spolupracovat se sdružením SEMIRAMIS, jehož činnost pomáhá 

v prevenci rizik, které jsou spojeny s užíváním návykových látek, tedy s problematikou drog, 

alkoholu a tabáku. V kontaktu s pracovníky sdružení je výchovná poradkyně a metodička prevence, 

paní učitelka Miluše Kornfeldová, kterou najdete v 1. patře v kabinetě číslo 34. Při výchovných 

nebo výukových problémech máte možnost si s ní domluvit schůzku na tel. 495523031-108 nebo na 

e-mailové adrese: kornfeldová@bezrucka.cz 

Ve všech třídách proběhnou besedy s Městskou policií HK a při problémech využijeme 

nabídky školského poradenského pracoviště Mozaika. 

Pokračujeme v programu "Normální je nekouřit" ve všech třídách na 1. stupni. Je to program 

akreditovaný MŠMT a je součástí ŠVP (Školní vzdělávací program). 

 

4/  ZÁJMOVÁ ČINNOST 

 Tradičně pokračuje systém organizované zájmové činnosti. Počet kroužků, do kterých se žák 

přihlásí, není omezen, jde jen o sladění časových možností. Může se stát, že o některé kroužky 

nebude dostatečný zájem a nebudou proto všechny otevřeny.  

 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 středy 

1. října a ukončena koncem května, případně s náhradními termíny do 5. června.  

 Přihlášky do kroužků pošlete po dětech do pondělí 15. září třídním učitelům. 

Nabídka kroužků angličtiny pro žáky prvních tříd byla rodičům z organizačních důvodů předložena 

v prvním týdnu školního roku, v příloze nabídek zájmových kroužků se tedy tato nabídka neuvádí.  

 

5/ PLAVÁNÍ 

 V tomto školním roce pokračujeme v systému plavecké výuky pro děti II. a III. ročníků. 

Budeme i nadále využívat jeden termín pro celý školní rok, konkrétně pátek od 8,30 do 9,30. Tento 

rok začnou plavat děti od 12. 9. třídy B, od prosince A, od března potom C.  

 

6/  ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 Denní provoz začíná v 6,15 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 nových video-

telefonů, které jsou v každé herně.  

- v době od 13,15 hod. do 14,50 hod. má školní družina program, vycházky mimo budovu a 

kroužky, proto nelze děti vyzvedávat, 

Školní družina je v provozu o všech vedlejších prázdninách a případném ředitelském volnu 

(kromě hlavních prázdnin). 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 hod, 

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 hod, vychovatelka bude v každém případě do 

této hodiny přítomna, i kdyby nebyl nikdo předem přihlášen. Oběd je nutné včas přihlásit ve školní 

jídelně, v průběhu prázdnin a ředitelského volna je generální odhláška obědů. 

 

Placení poplatku za školní družinu – pozor peníze je třeba poslat na účet! 

Poplatek na provoz školní družiny, tak jako v loňském školním roce, je 200,- Kč měsíčně. 

Platba proběhne ve dvou splátkách. Za období září až prosinec, tj. čtyři měsíce, činí platba 800,- 

Kč, se splatností do 20. září. Za měsíce leden až červen činí platba 1200,- Kč, se splatností do 

31. ledna.  Tak jako vloni, i v novém školním roce, NEBUDOU peníze vybírat vychovatelky, 

platba musí být bezhotovostní, nejlépe převodem. Číslo školního účtu pro tento účel je 

260971292/0300. Ve variabilním symbolu každého žáka je pro platbu do ŠD první čtyřčíslí 10 00 a 

dále následuje číslo uvedené v ŽK. Bez správného variabilního symbolu není možné platbu přiřadit. 

Peníze budou opět využité na zlepšení vybavení družiny a nákup potřebných pomůcek a 

materiálů.  

Stejně jako v uplynulém školním roce 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 hod. 

 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. 

 

7/ ABSENCE, OMLUVY 

 K omlouvání absence slouží žákovská knížka. Povinností rodičů je posílat děti pravidelně do 

školy a nenechávat je bezdůvodně doma. Případnou vzniklou absenci musí zákonný zástupce včas 

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 nebo 

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 24 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 prvního následujícího pondělí od ukončení 

absence /nepočítáme do toho dobu prázdnin/, kdy první vyučovací hodinu je vždy třídní učitel ve 

své třídě. 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 je formulář písemné žádosti o uvolnění na webu školy. Vyplněný jej 

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.  

 

Omlouvání z hodin TV ze zdravotních důvodů 

Krátkodobé omluvení z pohybových činností na výuce TV z důvodu momentální zdravotní 

neschopnosti či rekonvalescence po předchozím onemocnění musí být vždy uvedena v ŽK žáka a 

žák tuto zprávu předloží před nástupem na hodinu vyučujícímu. V textu se zřetelně musí objevit 

přesný datum neschopnost. Jiný způsob omlouvání není přípustný. 

Dlouhodobá zdravotní neschopnost v hodinách TV (vlivem úrazů, vývojových problémů, …) se 

taktéž musí doložit písemným zápisem v ŽK s uvedením souhrnné doby, kdy se žák nezúčastnil 

cvičení. 

Dlouhodobé omezení z dílčích činností (skoky, dlouhé běhy,…) musí žák doložit písemnou formou 

od lékaře do konce měsíce záři. Vyučující jej bude z těchto konkrétních činností osvobozovat 

v průběhu vyučovacích hodin. 

 

 

8/ NABÍDKA PRO ZIMU A JARO 

 

Lyžařský výcvik 7. ročníku 

Pro 7. ročník pořádáme zimní lyžařský výcvik. Chceme navázat na vybudovanou tradici 

pořádání výcviků v Jizerských horách. Výcvik je plně zaměřen na osobní rozvoj každého lyžaře 

v oblasti sjezdového lyžování nebo snowboardingu a běžeckého lyžování. Na kurzu nelze 

kombinovat sjezdový a snowboardový výcvik, každý žák si musí předem zvolit druh zimního 

sportu. Běžecká výbava je pro každého účastníka povinná, v omezeném počtu (40 párů) ji lze 

zapůjčit ve škole (100Kč na výcvik). V letošním roce jsou opět velmi početné třídy 7. ročníku. 

V případě 100% účasti všech žáků z ročníku budeme muset uspořádat dva lyžařské výcviky. Na 

základě přihlášeného počtu žáků Vás budeme ihned informovat o případné změně termínu či 

lokality pro LV. 

Základní údaje: 

termín výcviku:  neděle 18. 1. do neděle 25. 1. 2014 

ubytování:   penzion Artur, Janov nad Nisou (www.pensionartur.com) 

sjezdový areál: středisko Severák (www.skijizerky.cz)  

cena výcviku: 2990 Kč 

vlekovné:  cca 900 Kč na výcvik 

informace:  balda@bezrucka.cz 

 

Postup přihlášení: 

Na třídních schůzkách obdrží rodiče formulář závazné přihlášky. Do konce týdne (12. 9.) žáci 

odevzdají přihlášky do kabinetu TV. Později přijaté přihlášky nebudou akceptovány. Dle počtu 

přihlášek škola rozhodne o pořádání jednoho či dvou výcviků včetně případné změny termínu či 

lokality. 

V týdnu od 29. 9. – 3.10.2014 je nutné uhradit zálohu ve výši 1990 Kč na účet školy (dle zadaného 

postupu). Škola uzavře smlouvu s ubytovatelem vázanou na patřičné smluvní podmínky (včetně 

storno podmínek), uhradí zálohu ubytovateli. 

V týdnu od 5. 1. – 9. 1. 2015 je nutné uhradit doplatek ve výši 1000 Kč na účet školy 

V týdnu od 12. 1. – 16. 1. 2015 je nutné uhradit do kabinetu TV (v hotovosti) poplatky za vleky, 

vosky a případné půjčovné. 

Případné zrušení účasti na LV plně podléhá storno podmínkám uvedených ve smlouvě 

s ubytovatelem. Škola má právo zrušit 10% z objednaného počtu míst bez stornopoplatků. Tento 

http://www.pensionartur.com/
http://www.skijizerky.cz/
mailto:balda@bezrucka.cz


limit se vždy využívá pro žáky, kteří onemocní bezprostředně před nástupem na LV. Není určen pro 

zrušení účasti z jiných důvodů (výchovné opatření, rodinné důvody….). Rušení dalších 

objednaných míst nad uvedený limit již plně podléhá stornopoplatkům. 

 

Zájezd do Londýna 

Na květen připravujeme pro žáky poznávací zájezd do Londýna. Předběžná cena 7 500,- Kč. 

Informace p. uč. Holečková - grunerova@email.cz 

 

9/ PRACOVNÍ SEŠITY 

V některých předmětech se na vás učitelé předmětů obrátí s prosbou o zaplacení pracovních 

sešitů. 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.   

 

10/ ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

Koncem měsíce srpna proběhla ve školní jídelně výměna počítačového programu pro 

evidenci strávníků a výdej stravy. Prosíme naše žáky i jejich rodiče o pochopení v prvních týdnech 

provozu. Případné problémy a dotazy se budeme snažit řešit operativně, jak nejdříve to bude možné. 

 

Doúčtování ceny oběda 

Na tomto místě bych rád upozornil na doúčtování obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole. 

V případě neodhlášených a vybraných (odnesených v jídlonosiči) obědů od druhého dne 

nepřítomnosti žáka ve škole, jsme nuceni platnou legislativou doúčtovat režie na oběd v plné výši, 

tj. k ceně oběda ještě v současné době 28,- Kč. Povinností rodičů je v době nepřítomnosti dítěte 

odhlašovat oběd. 

 

Cena obědů 

Důležitým upozorněním pro rodiče ze strany jídelny je skutečnost, že od 1. 11. 2014 budeme 

zdražovat obědy v každé stravovací kategorii o 1,- Kč. 

Ceny budou následující:   7 – 10 let   22,- Kč;   11 – 14 let 24,- Kč;  od 15 let  26,- Kč 

Tento krok jistě pochopíte, protože ceny potravin za poslední tři roky, od posledního zvýšení ceny 

obědů, narostly.  

 

11/ SBĚR  

 Opět budeme organizovat pro děti sběr papíru. Je na místě poděkovat všem rodičům, kteří 

své děti v této záslužné činnosti podporují. Bude pravidelně každé druhé pondělí v měsíci od 15,00 

do 16,30. Termíny budou průběžně zapsány do žákovské knížky a zveřejněny na webu školy.  

 

12/ AKCE PRO RODIČE A VEŘEJNOST 

  Nabízíme keramiku pro dospělé – tradiční kroužek pod vedením paní učitelky Jany Vitákové 

bude probíhat ve čtvrtek odpoledne od 16:00 do 19:00 hodin. Přihlásit se je možné přímo v určeném 

čase v keramické dílně. 

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. 

 

13/ SBOROVÝ ZPĚV 

Pěvecký sbor ZŠ Bezručova pracuje pravidelně vždy ve čtvrtek a v pátek od 7,00 v učebně 

číslo 76 (přízemí vlevo). 

mailto:grunerova@email.cz


Do tohoto hudebního tělesa se mohou přihlásit žáci prvních až devátých tříd. Jedná se o nepovinný 

předmět, takže výuka je bezplatná. Případné dotazy směřujte na vedoucího pěveckého sboru, pana 

učitele Martina Černého (606 142 386).  

 

14/ LITERÁRNÍ A DĚJEPISNÉ EXKURZE 

V letošním roce jsou do výuky zařazeny dějepisné exkurze, které navazují na probírané učivo 

dějepisu. Šesté třídy navštíví na podzim Vyšehrad, na jaře renesanční zámek (místo ještě není 

určené), sedmý ročník gotickou Prahu a Karlštejn, pro osmý ročník plánujeme exkurze do Prahy - 

barokní památky a Pražský hrad. Žáci devátého ročníku se seznámí se secesní Prahou, na jaře je 

naplánovaná návštěva Terezína. Na exkurzích žáci zpracovávají pracovní listy, které jsou součástí 

klasifikace. 

 

15/ RŮZNÉ  

  

Výuka náboženství 

Nabízíme „Základy křesťanství“ pro žáky 1. a 2. třídy. Výuka bude probíhat v budově školy 

jednu hodinu týdně od října 2014, zdarma. Na termínu se domluvíte ve čtvrtek 18. 9. 2014 v 16.00 

hod. ve vstupní hale školy. V případě zájmu o dodatečné přihlášení nebo další informace 

kontaktujte do 26. 9. 2014 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. 

 

Burza  
Také letos na podzim plánuje výbor KPZŠ burzu zimního oblečení a sportovního vybavení. 

Přesný termín bude zapsán do žákovských knížek a na webu školy. 

 

16/ VYBAVENÍ ŠKOLY 

V loňském školním roce se podařilo vybavit školu dalšími moderními pomůckami a 

zmodernizovat interiér školy. V každé učebně na II. stupni a ve většině učeben I. stupně je 

instalovaný počítač v nové učitelské katedře, v pavilonu U12 infokoutek, který žáci mohou o 

přestávkách využívat k doplnění informací a studiu. V části venkovního prostoru mezi chodbou do 

tělocvičny a pavilonem U5 jsme vybudovali nové víceúčelové hřiště. Od 1. září 2014 používáme na 

celé škole elektronické třídní knihy. 

Zároveň bychom Vás rádi upozornili na další zajímavý projekt – pan učitel Kober v květnu 

2014 vyfotografoval komplet všechny třídy a okolí školy a vytvořil virtuální prohlídku školy 

z 360°panoramatických fotografií. Celou naší školou si tak můžete procházet na webových 

stránkách školy v sekci Prohlídka školy. 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, v novém školním roce se těším na vzájemnou spolupráci. 

 

 

 

 

9.9.2014 

                       František Obr, ředitel školy 

mailto:Rousova149@seznam.cz


TELEFONNÍ SEZNAM 2014-15 (provolba po vytočení 495 523 031-2) 

vedení školy a provozní zaměstnanci: 
Mgr.  OBR František ředitel  103 
Mgr.  SOUČEK Milan zástupce pro 2. stupeň  133 
Mgr.  DOUBRAVSKÁ Jiřina zástupce pro 1. stupeň  102 
  ČAKÁNYOVÁ Alena ekonomka  101 
  KRATOCHVÍLOVÁ Miroslava účetní  119 
  JÍŠOVÁ Marie vedoucí ŠJ  123 
  KLEC Petr školník  132 
učitelé a vychovatelé 
Mgr.  BAČINOVÁ Tatiana učitelka  113 
Mgr.  BALDA Pavel učitel  136 
  BERÁNKOVÁ Jana vychovatelka ŠD 121 
PaedDr.  BIERNATOVÁ Ivona učitelka  118 
Mgr.  BRZÁKOVÁ Marie učitelka  118 
Mgr.  ČERNÝ Martin učitel  127 
Mgr.  DOLANSKÁ Věra učitelka  107 
Mgr  GONDOVÁ Romana vychovatelka ŠD, knihovnice 121 
PhDr. HANZLÍKOVÁ Milada učitelka 109 
Mgr.  HOLEČKOVÁ Zdeňka učitelka  114 
Mgr.  JEŽKOVÁ Šárka učitelka  117 
Mgr.  JUSTOVÁ Anna učitelka  116 
PaedDr.  KOBER Zdeněk učitel, správce sítě  111 
Mgr.  KORNFELDOVÁ Miluše učitelka, výchovný poradce  108 
Mgr.  KOTKOVÁ Daniela učitelka  116 
  KRATOCHVÍLOVÁ Iveta vychovatelka ŠD 121 
Mgr.  KUČERA Pavel učitel  115 
Mgr.  KUDYVEJSOVÁ Jana učitelka  105 
Mgr.  LAMICHOVÁ Iva učitelka  113 
Mgr.  LANDOVÁ Zdeňka učitelka  107 
Mgr.  LETOCHA Jan vychovatel ŠD  121 
  LUDVOVÁ Martina vychovatelka ŠD  121 
  LUŇÁKOVÁ Hana vychovatelka ŠD  121 
Mgr.  MALCOVÁ Ivona učitelka  116 
Mgr.  MARKOVÁ Olga učitelka  118 
Mgr.  MIKYSKA Tomáš učitel  136 
Mgr.  NOSKOVÁ Lenka učitelka  114 
Mgr.  NOVÁKOVÁ Radka učitelka  105 
Mgr.  PECHÁNKOVÁ Lenka učitelka  117 
RNDr.  PETROVÁ Iva učitelka  110 
Mgr.  RŮŽIČKOVÁ Radka vychovatelka ŠD  121 
Mgr.  ŘEČÍNSKÁ Jana učitelka  115 
Mgr SAALOVÁ Jana učitelka 105 
Mgr.  SLÁMOVÁ Vladimíra učitelka  114 
Mgr.  SMOTLACHOVÁ Martina učitelka  117 
  ŠPRIŇAROVÁ Ilona vychovatelka ŠD  121 
Mgr.  TOMEŠOVÁ Darja učitelka  110 
Mgr.  TRUHLÁŘOVÁ Sylva učitelka  109 
Mgr.  VÁLKOVÁ Zuzana učitelka  113 
Mgr.  VEISOVÁ Adéla učitelka  114 
Mgr.  VITÁKOVÁ Jana učitelka  116 
Mgr.  VYSLOUŽILOVÁ Eva učitelka  112 
Mgr.  ZEMAN Jan učitel  109 
Mgr.  ZEMANOVÁ Jana učitelka  115 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  



Přílohy: 
 

NABÍDKA  ZÁJMOVÉ  ČINNOSTI  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2014/2015 

 

Vážení rodiče, 

dostáváte letošní nabídku zájmových kroužků s konkrétními údaji. U některých kroužků 

záleží termíny schůzek na dohodě vedoucího s dětmi. Na konci nabídky je závazná přihláška. 

Prosíme o její vyplnění a odevzdání třídnímu učiteli do pondělí 15. září.  Počítáme s tím, že činnost 

většiny kroužků bude zahájena ve středu 1. října a potrvá do konce května, nejdéle do 5. června.  

Záleží na počtu schůzek, kroužky se většinou budou konat jedenkrát v týdnu (to znamená  30x  za 

rok),  keramické pak jedenkrát za 14 dní.  

Pokud některá schůzka odpadne z důvodu na straně vedoucího, má za povinnost po dohodě s 

dětmi termín nahradit a dodržet počet schůzek. Pokud by kroužek z různých důvodů začal pracovat 

později, bude částka snížena.  

Po uzavření přihlášek Vám oznámíme cenu za kroužek. Ceny kroužků jsou stanoveny podle 

délky trvání a materiálové náročnosti od 350,-Kč do 800,-Kč za celý rok,.  

Na základě zkušeností a pro usnadnění kontroly dáváme přednost zaplacení této částky za 

všechny kroužky najednou. Po odevzdání závazné přihlášky Vám na lístečku sdělíme částku 

k zaplacení s přiděleným variabilním symbolem, který je nutné použít při platbě. Doklad o 

zaplacení (případně datum platby v bankovní ústavu) musí vaše dítě ukázat vedoucímu kroužku pro 

kontrolu. V každém případě je nutné za kroužek zaplatit do 10. října. Dítě, které nebude mít 

zaplaceno, nebude moci dále v kroužku pracovat. 

 Podmínkou pro zahájení práce v kroužku je přihláška minimálně 10 dětí. Pokud potřebujete 

upřesňující informaci, zavolejte do kanceláře paní Čakányové na číslo 495 523 031 nebo 495 523 

032, klapka 101. Uvádím některé podrobnosti k jednotlivým kroužkům, hlavně těm novým, i 

když u většiny z nich již z názvu jejich náplň vyplývá: 

- keramický -  z kapacitních důvodů mohou navštěvovat tento kroužek děti od III. třídy. 

Schůzka trvá vždy 120 minut, bude jich celkem 15 a proběhnou po 14 dnech 

- pohybové hry se zaměřením na golf (pro 1. a 2. ročník) - děti budou mí k dispozici cvičné 

sady, které budou sloužit k osvojení základů golfového pohybu 

- flétna – děti budou potřebovat sopránovou zobcovou flétnu se zarážkou pro palec  

- chovatelský  - nabídka chovatelských kroužků je i s návratkou na zvláštní příloze zpravodaje 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKŮ 

 

Jméno žáka  …………….……………………….....................................  Třída  ………..….. 

 

Bydliště ……………………………………………………………………………..…………….. 

 

Název kroužku  ………..…………………..............................................  symbol  ………..….. 

 

Název kroužku  ………..………………….............................................. symbol  ………..….. 

 

Název kroužku  ………..………………….............................................. symbol ………..….. 

 

Datum …………….............................................  podpis rodičů ……..………………………….. 



 

PŘEHLED  KROUŽKŮ  2014/2015 
 
 

symbol název kroužku 
ročník /  

třída 
vedoucí den čas 

délka 
min. 

umístění 

J1 AJ 2.A Kratochvílová St 7,55-8,40 45 ŠD 

J2 AJ 2.B Nosková St 7,55-8,40 45 ŠD 

J3 AJ 2.C Veisová St 7,55-8,40 45 28 

J4 AJ 2.A+C Kratochvílová St 8,50-9,35 45 ŠD 

J5 AJ 2.B+C Nosková St 8,50-9,35 45 ŠD 

S1 Pohybové hry 2. Brzáková Po 13,30-14,30 60 104/111 

S2 Pohybové hry a příprava na golf 1.-2. Smotlachová Po 13,30-14,30 60 104/111 

S3 Míčové hry 4.,5. Lamichová Pá 7,00-7,45 45 104 

S4 Florbal 6. Mikyska Pá 14,00-15,00 60 104 

S5 Florbal 7. Mikyska Pá 15,00-16,00 60 104 

S6 Florbal 8.-9. Mikyska Pá 16,00-17,00 60 104 

S7 Volejbal a míčové hry-chlapci 2.,3. Mikyska Út 14,30-15,30 60 104 

S8 Florbal 4. Balda St 7,00-7,45 45 104 

S9 Florbal 5. Balda St 14,00-14,45 45 104 

S10 Moderní gymnastika 1.-3. Zemanová St 13,30-14,30 60 111 

S11 Sportovní gymnastika 1.-3. Konášová St 14,30-15,30 60 111 

S12 Dětská zumba 1.-3. Jiroušová Út 14,30-15,15 45 111 

S13 Dětská zumba 4.-7. Jiroušová Út 15,15-16,00 45 111 

E1 Výtvarný 3. Pechánková Po 13,00-14,30 90 83 

E2 Keramika 1xza 14 dní 6.-9. Vysloužilová Pá 14,00-16,00 120 17/B 

E3 Keramika 1xza 14 dní 3.-5. Malcová Po 13,00-15,00 120 17/B 

E4 Keramika 1xza 14 dní 3.-5. Vitáková Čt 
13,00-15,00   
13,45-15,45 

120 17/B 

F1 Flétna zobcová začátečníci 1.sk. 1.-5. Válková St 13,30-14,30 60 76 

F2 Flétna zobcová začátečníci 2.sk. 1.-5. Hanzlíková St 13,30-14,30 60 36 

F3 Flétna zobcová pokročilí 1.sk. 1.-5. Válková St 14,35-15,35 60 76 

F4 Flétna zobcová pokročilí 2.sk. 1.-5. Hanzlíková St 14,35-15,35 60 38 

C1 Chovatelský kroužek  viz příloha    PŘC 

 



Máte zájem o chov exotických živočichů? 
Tato nabídka je tedy určena právě Vám!!! 

 

Nabízíme Vám možnost získání chovatelských znalostí a dovedností v nadstandardně vybaveném 

Přírodovědném centru Základní školy v Bezručově ul. 1468, Hradec Králové. Chovatelské kroužky jsou určeny pro 

žáky základních škol. Vzhledem k velkému počtu zájemců a omezené kapacitě zařízení upozorňujeme, že za 

zvýhodněnou cenu a přednostně budou do chovatelských kroužků přijímáni žáci ZŠ v Bezručově ulici. Pro přijetí 

v preferovaném termínu je rozhodující datum odevzdání přihlášky. Pro děti ZŠ Bezručova je Přírodovědné centrum o 

velkých přestávkách otevřeno bezplatně od pondělí do čtvrtka. 

Nabídka chovatelských kroužků ve školním roce 2014/2015: 
 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 

P1 12:30 – 13:15       

P2 13:30 – 14:15     P8 13:30 – 14:15 

P3 14:30 – 15:15   P6 14:15 – 15:00 P9 14:30 – 15:15 

P4 15:30 – 16:15 P5 15:30 – 16:15 P7 15:15 – 16:00 P10 15:30 – 16:15 

 
Pro Vás, kteří nemáte zájem o pravidelný chovatelský kroužek, nabízíme chovatelský klub, který můžete 

navštěvovat dle Vašich časových možností, po předchozí dohodě, každodenně po celý kalendářní rok.  Věk zájemců o 

tento klub není omezen. V rámci činnosti nahlédnete i do zázemí Přírodovědného centra a budete se aktivně podílet na 

péči o chované živočichy a údržbě jejich ubikací. Přihlášky ke stažení najdete na: 

http://www.prirodovednecentrumhk.cz/prihlaska, nebo u obsluhy Přírodovědného centra. 

 

Ceny: - chovatelské kr.     - pro školní rok 2014/2015  700,- Kč (mimoškolní 900,-Kč) 

 - chovatelský klub - jednorázová návštěva  35,- Kč 

*Chovatelský klub přihlášku nevyplňuje 
 

Harmonogram: srpen - září 2014 - nábor do kroužků 

 říjen 2014 - zahájení činnosti kroužků a úhrada zápisného 

 květen 2015 - ukončení činnosti 
 

Bližší informace a přihlášky ke stažení naleznete na http://www.prirodovednecentrumhk.cz 

Pro osobní konzultace volejte: 728 369 180; 725 301 511, nebo piště na e-mail: 

prirodovednecentrumhk@seznam.cz 

*Pokud je to možné, vyplňte náhradní volbu. Vzhledem k velkému množství zájemců, usnadníte zařazení dítěte do kroužku. 
 

 

Přihláška do chovatelského kroužku 
 

Označení zvoleného kroužku (P1 – P10):  …….. Náhradní volba*:      ……..       ……..      …….. 

 

Jméno: ………………….…………….     Příjmení: ………………………………………    Třída: ……………….. 

 

Škola: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresa bydliště: ………………………………….…………………………………………………………................... 

 

Telefon a e-mail pro případný kontakt: ………………………….………………………………………………….. 
 

Přihlašuji tímto syna – dceru na chovatelský kroužek. Zavazuji se v předepsaném termínu uhradit zápisné pro 

školní 2014/2015 a beru na vědomí, že poměrná část zápisného je vratná pouze v případě ukončení docházky ze 

zdravotních důvodů. Dále prohlašuji, že dítě nemá alergii související s chovem zvířat. Pro opakovaně nevhodné 

chování může být dítě z chovatelského kroužku, po předchozím projednání s rodiči, pořadatelem vyloučeno.  

 

V ………………………………… dne …………………………                ………………….……………………… 

                                                                                                                                          podpis zákonného zástupce 



Nové vybavení pořízené do školy v uplynulém školním roce 

 
Rohový učitelský stůl zhotovený dle našeho vlastního návrhu – celkem 22 kusů 

 
Učitelský stůl ve školní dílně zhotovený dle našeho vlastního návrhu 



 
Víceúčelové hřiště 

 

 
Infokoutek – dvojice počítačů volně přístupných pro naše žáky 


