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Vážení rodiče, 

 
opět se velice rychle blíží závěr školního roku, tak mi dovolte, abych Vás seznámil s jeho 

organizací a plánovanými akcemi.  
 

 

1) Termíny 

Informace o důležitých termínech do konce školního roku: 

 
 

úterý 9. června V 16,00 hodin třídní schůzka rodičů budoucích 1. tříd ve školní jídelně. 

Na této schůzce se rodiče dozví, co je třeba dítěti do 1. třídy připravit a co   

 

středa a čtvrtek  Hradecké sportovní hry, kterých se zúčastní také žáci naší školy 

10. - 11. června 

 

pondělí 15. června  V 16,30 hodin bude zahájena Zahradní slavnost, která se tradičně koná na 

pozemku školy, vstup z Baarovy ulice. Žáci mají pro rodiče připravena 

kulturní a sportovní vystoupení. Na dětském hřišti bude vystavena technika 

dobrovolných hasičů, pro předškoláky bude k dispozici nafukovací dvoj-

skluzavka, pro žáky další doprovodný program. Pro zájemce o zvířata 

budou otevřeny prostory Přírodovědného centra a venkovní výběh morčat. 

Nově můžete vidět drápkaté opičky ve venkovní voliéře, přístupné z 

prosklené spojovací chodby do školní jídelny.   

Na chodbách školy budou ke zhlédnutí fotografie ze sportovních soutěží, 

fotografie z lyžařského výcviku 7. tříd a školního zájezdu do Anglie. 

Tradičně bude otevřena prodejní výstava výrobků z keramiky.   
  

Pozvánku na Zahradní slavnost naleznete na poslední straně zpravodaje. 
 

pátek 19. června Poslední den pravidelné výuky podle rozvrhu 
 

pondělí 22. 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 23. června Letní olympijské hry pro žáky II. stupně  
 

středa 24. června Sportovní den pro žáky 4. a 5. tříd o nejvšestrannější třídu 
 

čtvrtek 25. června Slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd v 17,00 hodin ve školní 

jídelně. Pozvánky pro rodiče budou rozeslány. 
 

pátek 26. června Vydání vysvědčení a zhodnocení školního roku třídními učiteli  
 

pondělí 29. června Ředitelské volno, školní družina je otevřena od 6,15 do 17,00 hodin 

úterý 30. června Ředitelské volno, školní družina je otevřena od 6,15 do 17,00 hodin 

pondělí 24. srpna Zahájení provozu školní družiny po prázdninách 
 

úterý 1. září Zahájení školního roku 2015/2016 

 

 

2) Informace o provozu školní jídelny o školním stravování 

Objednávat obědy na září dle jídelníčku bude možné na internetu od 20. 8. 2015. 



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

odcházejícím na jinou školu byly předány dětem. 

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.  
 

3) 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. 
 

4) Informace a poděkování učitelů Aj 
Tento rok byl pro jazykáře velmi úspěšný, zvládli jsme několik projektů- Edison, CLIL- mluvčí 

do škol, umožnili jsme studentům setkání s rodilými mluvčími přímo ve výuce. Opět jsme 

uspořádali zájezd do Anglie - navštívili jsme York, národní park Lake District, stadion 

Manchester United a Londýn. Snažili jsme  se nejen poznat kulturní zvyky, historická místa, ale 

také použít nabyté vědomosti v praxi. 

Na konci roku budeme vybírat peníze na pracovní sešity, které budou žáci používat od začátku 

školního roku. Děkujeme rodičům za pochopení a spolupráci. 
 

5) 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. 
 

6) Provoz školy o hlavních prázdninách 
V červenci a v srpnu (také 29. 6.) 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. 
 

7) Školní družina 

Také ve školním roce 2015-2016 nabízíme rodičům žáků 4. ročníku školní družinu. Možnost 

zařazení těchto žáků do školní družiny je limitováno její kapacitou a počtem přihlášek z 1. až 3. 

tříd. Rodiče budou informováni do 19. června a v případě kladného vyřízení obdrží zápisový 

lístek, který odevzdají ve ŠD do 25. 6. 2015.  

Ve dnech 29. a 30. června a před zahájením nového školního roku, od 24. do 31. srpna, je školní 

družina v provozu od 6,15 do 17,00 hodin. V této době bude generální odhláška obědů, to 

znamená, pokud budete chtít oběd, musíte si ho přihlásit telefonicky (495 539 773) nebo osobně 

v kanceláři ŠJ.  
 

8) Šatní skříňky  

Ve čtvrtek 25. 6. si všichni žáci odnesou své věci ze skříněk a uvedou je do stavu, ve kterém jim 

byly na začátku školního roku předány. 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, 3. června 2015 

     
 

 



 

 

 

Vedení, učitelé a žáci 

Základní školy Bezručova v Hradci Králové 

srdečně zvou na 

ZAHRADNÍ SLAVNOST, 
 

která se koná v pondělí 15. 6. 2015 

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! 

 


