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Vážení rodiče, 

 

rád bych Vám sdělil několik aktuálních informací, které se týkají školních akcí před 

Vánocemi a závěru prvního pololetí.  

 

1. Den otevřených dveří 

V sobotu 6. prosince 2014 od 9,00 do 11,30 hodin vás zveme na Den otevřených dveří. 

V této době si můžete prohlédnout budovu školy a podívat se na výuku ve třídách podle 

připraveného rozpisu. V 10,00 je připravena organizovaná prohlídka školy pro rodiče budoucích 

prvňáčků a v 11,30 můžete shlédnout koncert našich malých flétnistů. 

Rozpis ukázek výuky a prací v jednotlivých učebnách a ve školní družině bude vyvěšen v hlavní 

chodbě školy.  

Budeme rádi, když této naší nabídky využijete. 
 

2. Vánoční koncert – letos opět ve velkém sále Kongresového centra Aldis 

Vánoční koncert, který bude letos opět doplněn o další vystoupení žáků, se bude konat 

v pondělí 15. 12. od 18,00 hodin ve velkém sále Kongresového centra Aldis. Pro všechny, kdo 

se přijdete podívat, bude připravena ochutnávka vánočního cukroví. Přijďte se zaposlouchat do 

tradičních koled, shlédnout vystoupení žáků a prožít vánoční pohodu. 
Letos budete mít možnost přispět dobrovolným vstupným na účet Klubu přátel školy, který 

celkovou vybranou částku peněz daruje Fakultní nemocnici v Hradci Králové. 

Součástí Bezručova zpravodaje je pozvánka na vánoční koncert.  
  

3. Závěr roku a prvního pololetí 

Ve středu 17.12. se zúčastní žáci druhého stupně tradičních zimních olympijských her, 

jejichž výsledky budou vyhlášeny v pátek 19.12. v 8,00 hodin. 

Ve čtvrtek 18.12. se bude vyučovat naposledy před vánočními prázdninami podle rozvrhu, 

ale bez odpolední výuky. Žáci 7. – 9. tříd s třídními učiteli navštíví filmové představení „Století 

Jiřího Zikmunda“ v kině Centrál. 

V pátek 19.12. budou mít žáci ve spolupráci s třídními učiteli vánoční besídky. Žáci prvního 

stupně budou končit po čtvrté vyučovací hodině, žáci druhého stupně po páté vyučovací hodině.  

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

skříňku a nechat ji otevřenou. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 

2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015. 

První pololetí školního roku končí ve čtvrtek 29.ledna 2015. Vysvědčení rozdají třídní 

učitelé poslední hodinu dopoledního vyučování. Odpolední výuka nebude. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015. 
 

4. Školní družina  
Školní družina bude otevřena v průběhu celých vánočních prázdnin. Žáci, kteří budou chtít 

využít této služby se musí přihlásit předem u svých vychovatelek a v den pobytu v družině se 

dostavit do 8,00 hodin. 
 

Poplatek za 2. pololetí 

Poplatek za školní družinu na 2. pololetí ve výši 1 200,- Kč uhraďte v termínu od 19. do 25. 

ledna 2015 na účet školy č. 260971292/0300 (var. symbol je uveden v žákovské knížce, 

notýsku). 
 



Pokud nebude poplatek uhrazen v daném termínu, nebude moci vaše dítě v druhém pololetí 

navštěvovat školní družinu. 
 

5. Provoz školní jídelny 

V době vánočních prázdnin, 22., 23., 29., 30., 31. prosince, se vaří pouze pro děti, které se 

přihlásí do družiny, pro školku a cizí strávníky. Pokud budete chtít pro děti v družině oběd, musíte 

si ho 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! 

V novém roce začíná provoz školní jídelny 5. 1. 2015.  
 

6. 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“ v moderně vybavených učebnách společně s našimi žáky. 
 

7. Zápis do prvních tříd 

V pátek 16.1. od 13.00 hodin a v sobotu 17.1. 2015 od 9.00 hodin se bude konat zápis do 

prvních tříd. Doufáme, že právě rodiče budoucích prvňáčků uvítají naši nabídku Dne otevřených 

dveří.  
 

8. Přijímací řízení pro vycházející žáky 

Informace o přijímacím řízení obdrží rodiče v úterý 13.1. 2015 na schůzce s výchovnou 

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

9. Zájezd do Velké Británie 

Vyučující AJ nabízejí  od 11.5 do 17.5.2015 poznávací zájezd do Velké Británie s 

programem:  York- historické město v krajině, kde se natáčel Harry Potter, národní park Lake 

District, Birmingham s návštěvou tradiční výrobny čokolády Cadbury, Londýn- památky, 

fotbalový stadion Chelsea. 3x ubytování v hotelu, 1x v rodinách. V ceně 3x snídaně a večeře, 1x 

plná penze.  Cena 8 300,- Kč. Na doplnění autobusu nabízíme zájezd i  pro rod. příslušníky dětí 

za stejnou cenu.  V případě  zájmu či dalších dotazů pište na  holeckova@bezrucka.cz.  

O platbě zájezdu budou přihlášení informováni osobně. 

 

10. Sběr papíru 

     Sběr starého papíru se bude konat v pondělí 8. prosince 2014 od 15,00 do 16,30 hod. a po 

Vánocích 5.1.2015 také 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, 4. prosince 2014 

mailto:holeckova@bezrucka.cz


 

ZŠ BEZRUČOVA 
ZVE RODIČE A PŘÁTELE 

ŠKOLY 
 

do velkého sálu 
Kongresového centra Aldis 

v pondělí 15. 12. v 18,00 hodin na 
 

VÁNOČNÍ KONCERT 
ŽÁKŮ  

 
 

Zapomeňte na chvíli  
na všední starosti a ponořte  

se společně s námi  
do kouzelné vánoční atmosféry 

 

 
připravena je pro Vás ochutnávka cukroví 


