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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. 

 

1/ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 
 
Zahájení:         čtvrtek 1. září 2016 

Ukončení:         pátek 30. června 2017 

Vydání vysvědčení:             1. pololetí    úterý 31. 1. 2017 

     2. pololetí    pátek 30. 6. 2017 

 

Prázdniny:    podzimní    st 26. – čt 27. 10. 2016 

     vánoční    pá 23. 12. 2016 - po 2. 1. 2017 

     pololetní    pá 3. 2. 2017 

     jarní     po 13. 2. - ne 19. 2. 2017 

     velikonoční    čt 13. - pá 14. 4. 2017 

     hlavní     so 1. 7. 2017 - pá 1. 9. 2017 

 

Státní svátky a volné dny:                 středa 28. 9. 2016 

          pátek 28. 10. 2016  

          čtvrtek 17. 11. 2016 

          pátek 14. 4. 2017 

          pondělí 17. 4. 2017 

                                                                                                             pondělí 1. 5. 2017 

                                                                                                             pondělí 8. 5. 2017 

 

Ředitelské volno:        po 24. - út 25. 10. 2016 

          pá 18. 11. 2016 

 

Akce školy:    Den otevřených dveří  sobota 26. 11. 2016 

     Vánoční koncert   pondělí 19. 12. 2016 

     Zápis do 1. tříd                              7. - 8. 4. 2017 

     Dětský den    čtvrtek 1. 6. 2017 

     Týden výletů              22. – 26. 5. 2017 

     Zahradní slavnost   pondělí 12. 6. 2017 

     Situace ohrožení   pondělí 26. 6. 2017 

 

Třídní schůzka:        úterý 6. 9. 2016 v 16:00 h. 

 

Informace o prospěchu       úterý 16:00 – 17:30 h. 

a chování:         15. 11., 10. 1., 18. 4., 6. 6. 

 

Pedagogické rady:   zahajovací    čt 1. 9. 2016 v 10:00 h. 

     1. čtvrtletí    út 8. 11. 2016 

     1. pololetí    po 23. 1. 2017 ve 14:00 h. 

     3. čtvrtletí    út 11. 4. 2017 

     2. pololetí    po 26. 6. 2017 ve 14:00 h. 



2/ STATISTIKA 

V letošním školním roce 2016/2017 nastoupilo do školy 637 dětí. Průměrná naplněnost tříd na celé 

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

ovlivňuje možnosti školy v nabídce volitelných a nepovinných předmětů.   
 

3/ VÝUKA ANGLIČTINY 
Od letošního roku jsme zařadili výuku angličtiny mezi povinné předměty již od 1. ročníku. V 1. a 2. třídě 

budou mít žáci Aj v rozvrhu 1 hodinu týdně, od 3. třídy 3 hodiny týdně stejně jako v letech minulých.   

 

4/ 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. Konzultační hodiny má 

v pondělí od 14:00 do 14:30 a v pátek od 14:00 do 14:30. Na jiný termín si můžete domluvit 

schůzku na tel. 495523031-108 nebo na e-mailové adrese: kornfeldova@bezrucka.cz 

Opět budeme spolupracovat s Městskou policií HK a při řešení problémů 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 (školního vzdělávacího programu). 

Školní psycholog Mgr. René Hůlek pokračuje v působení na naší škole, v letošním školním roce 

bude ve škole přítomen ve středu od 10:00 do 12:00 hodin. Pro rychlou a okamžitou pomoc dítěti, 

které samo psychologa vyhledá, je potřeba podepsat Generální informovaný souhlas rodičů 

s činností školního psychologa, který rodiče obdrží na první rodičovské schůzce. 

 

5/  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 pondělí 3. října a 

ukončena koncem května, případně s náhradními termíny do 2. června.  
Logopedická prevence  

Náplní kroužku jsou dechová, artikulační, hlasová a další cvičení, kde si děti rozvíjí nejen motoriku 

mluvidel, grafomotoriku, sluchové a zrakové vnímání či rytmizaci, ale především komunikační 

dovednosti. Cvičení probíhají formou her, pohybových aktivit, říkanek, písniček, skládaček, atd.  

Kroužek v žádném případě nenahrazuje logopedickou péči.  
Kurz je rozdělen na dvě pololetí: říjen – leden  

              únor – květen 

Bude probíhat pravidelně 1x týdně 30 min ve skupině 3-5 dětí.  

Dny: středa a čtvrtek v ranních hodinách od 7:00, v případě zájmu i v odpoledních hodinách od 

12:20 - 13:10 

Přihlášky do všech kroužků pošlete po dětech do pondělí 12. září třídním učitelům. 

 

Mimo naší školní nabídku je do zpravodaje vložena nabídka externího kroužku Věda nás baví, 

který bude podle zájmu žáků otevřen ve středu od 14:00 do 15:00 hodin v učebně školy. 

 



6/ PLAVÁNÍ 

V letošním školním roce 2016/2017 došlo k podstatné změně organizace plavecké výuky. V rámci 

hodin tělesné výchovy budou chodit plavat pouze žáci 2. a 3. tříd, a to ve dvou cyklech:            

I. cyklus  (I. pololetí)  třídy 2. A, 3. A, 3. B  od 23. 9. 2016 do 27. 1. 2017 

II. cyklus (II. pololetí)  třídy 2. B, 2. C, 3. C  od 10. 2. 2017 do 16. 6. 2017 
Výuka bude probíhat opět v pátek od 8:15 do 9:15 hodin v bazénu Městských Lázní HK. V zimním 

období a v případě nepříznivého počasí bude zajištěna doprava dětí do lázní autobusem. Další 

potřebné informace sdělí žákům a rodičům třídní učitelky.  
 

7/  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 260971292/0300! 

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

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

platba musí být bezhotovostní, nejlépe převodem. Ve variabilním symbolu každého žáka je pro 

platbu do ŠD první čtyřčíslí 1000 dále následuje číslo uvedené v ŽK.  

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. 
 

8/ 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 neschopnosti. 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. 
 

9/ NABÍDKA PRO ZIMU  

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).  

Termín výcviku:   neděle 15. 1. 2017 do neděle 22. 1. 2017  

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

Sjezdový areál:  středisko Severák (www.skijizerky.cz/severak)   

Cena výcviku:  2990 Kč (zahrnuje ubytování, stravu, dopravu, zabezpečení programu) 

Cena nezahrnuje: vlekovné cca 900 Kč na výcvik, případné půjčovné běžek (100Kč), 

poplatek za vosky 20 Kč 

informace:    balda@bezrucka.cz   

Postup přihlášení:  Na třídních schůzkách obdrží rodiče formulář závazné objednávky. Do 16. 9. 

2016 žáci odevzdají objednávku do kabinetu TV. Později přijaté přihlášky 

nebudou akceptovány. V případě neúčasti odevzdá žák přihlášku s vyplněným 

jménem, třídou, textem o neúčasti na výcviku a podpisem rodiče. 



Platba zálohy na účet: Platba zálohy ve výši 1990 Kč bude možná pouze převodem na příslušný 

účet školy: 260971292/0300 (viz ŽK žáka). Variabilní symbol žáka je 

3000xxxx (xxxx je přiřazené číslo žáka (viz ŽK žáka). Platbu je možné zaslat 

na účet školy v termínu od 26. 9. – 30. 9. 2016. Později přijaté platby nejsou 

akceptovány a automaticky se ruší dříve dodaná objednávka LV. 

Na základě uhrazených záloh škola uzavře smlouvu s ubytovatelem vázanou na patřičné smluvní 

podmínky (včetně storno podmínek) a uhradí zálohu ubytovateli. V týdnu od 2. 1. – 6. 1. 2017 je 

nutné uhradit doplatek ve výši 1000 Kč na účet školy (stejný účet a variabilní symbol). V týdnu od 

9. 1. – 13. 1. 2017 je nutné uhradit do kabinetu TV (v hotovosti) poplatky za vleky, vosky a 

případné půjčovné.  

Stornování objednávky LV: 

Případné zrušení objednávky LV plně podléhá storno podmínkám uvedených ve smlouvě s 

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

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

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

objednaných míst nad uvedený limit již plně podléhá stornopoplatkům. Stornování objednávky musí 

být vždy písemně na předepsaném formuláři školy. 
  

10/ 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.   
 

11/ ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

Doúčtování ceny oběda 

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

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

nepřítomnosti žáka ve škole, jsme nuceni podle platné legislativy doúčtovat režie do plné výše 

oběda v současné době 28,- Kč. Povinností rodičů je v době nepřítomnosti dítěte, obědy odhlašovat. 

Cena obědů 

Ceny zůstávají stejné jako v minulém školním roce: 7 – 10 let   21,- Kč;   11 – 14 let 23,- Kč;  od 15 

let  25,- Kč 
 

12/ SBĚR  

Opět budeme organizovat pro děti sběr papíru. Na konci školního roku odměníme nejlepší sběrače. 

Je na místě poděkovat všem rodičům, kteří své děti v této záslužné činnosti podporují. Sběr bude 

možné nosit ve čtrnácti denních termínech, ráno od 6:45 do 8:30 a odpoledne od 15:00 do 16:30. 

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

13/ 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. Kurz digitální fotografie vede sám vyučující 

s pěticí žáků školy. Podrobná informace je na poslední straně Zpravodaje. 
 

14/ SBOROVÝ ZPĚV 

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

číslo 76 (přízemí vlevo). 



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).  
 

15/ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁČKY 

Také ve školním roce 2016/2017 připravujeme kurz pro předškoláčky, který se bude konat od 

poloviny ledna do května 2017. V 15-ti lekcích se děti seznámí s prostředím školy, poznají nové 

kamarády. 

Náplní kurzu je: rozvoj řeči a komunikativních dovedností s využitím logopedického asistenta, 

rozvoj jemné a hrubé motoriky, schopností soustředit se, uvolňování ruky, matematické představy a 

seznámení s cizím jazykem – Aj. 

Bližší informace budou na webu školy v prosinci. 

Kontaktní osoba Mgr. Monika Nováčková, novackova.monika@bezrucka.cz. 
 

16/ RŮZNÉ  

Školním řád a Preventivní programe školy 

Vážení rodiče, v průběhu září Vám děti přinesou k podpisu „Seznámení se Školním řádem a 

Preventivním programem školy“. Oba dokumenty k prostudování najdete na webových stránkách 

školy. 
 

Focení žáků 1. tříd do deníku MF DNES 

Ve čtvrtek 8. září 2016 se budou fotit naši prvňáčci do deníku MF DNES. Fotografie 1. tříd budou 

uveřejněny v pátečním vydání dne 14. října 2016. 
  

Keramika pro dospělé  

Keramika pro dospělé má u nás ve škole letitou tradici. Zájemci z řad rodičů a přátel školy se 

scházejí v dobře  vybavené keramické dílně školy ve čtrnáctidenním intervalu ve čtvrtek v době od 

16 do 19 hodin (od října do května). Vytvářejí si výrobky pro radost i užitek, točí na kruhu. Rádi 

přivítáme nové zájemce. Podrobnější informace o zahájení a financování vám podá Jana Vitáková, 

vedoucí kroužku na adrese VitakovaJ@seznam.cz.  
 

Výuka náboženství 

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

hodinu týdně od října 2016, zdarma. Na termínu se domluvíme v úterý 13. 9. 2016 v 16:00 hod. ve 

vstupní hale školy. V případě zájmu o dodatečné přihlášení nebo další informace kontaktujte do 23. 

9. 2016 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. 
 

 

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

 

 

5. 9. 2016 

                       František Obr, ředitel školy 
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- Přílohy    - 

 

INTERNET PRO SENIORY – podzimní kurzy Internet pro seniory 2016 – seniorhk.cz 

 

Vážení přátelé, 

 

Možná jste si přečetli na www.hradeckralove.org/urad/internet-pro-seniory, že Statutární město 

Hradec Králové bude opět od října 2016 pořádat kurzy Internet pro seniory a to pro začátečníky, 

pokročilé a kurz digitální fotografie. Informace o kurzech mají vyjít také tento týden ve Zpravodaji 

RADNICE. 

Každého seniora vyučuje jeden žák školy, který se snaží výuku přizpůsobit znalostem, zájmu a 

potřebám seniora. Kurzy digitální fotografie na naší škole vede přímo vyučující za pomoci pěti žáků 

školy. Kurzy mají 10 lekcí, jsou bezplatné, všichni na 1. hodině zdarma obdrží výukové materiály. 

Od jara 2013 je na naší škole vyučován také kurz Digitální fotografie pro seniory.  

Na naší škole budou probíhat dva běhy kurzu Internet pro seniory – každé pondělí od 14 do 15 

hodin, ve středu od 13:50 do 14:50 v učebně s bezbariérovým přístupem v přízemí školy. 

Pondělní kurz je určen především pro začátečníky, středeční pro pokročilé. Vzhledem 

k individuálnímu přístupu ale není problém, aby se na pondělní kurz přihlásil pokročilejší uživatel a 

naopak na středeční kurz začátečník.  

Dále bude probíhat trojice kurzů Digitální fotografie pro seniory, každé pondělí od 13:50 do 

14:50, další od 15 do 16 hodin, ve středu od 15 do 16 hodin. V 10-ti lekcích bezplatného kurzu se 

seznámíte se základy zpracování digitálních fotografií pomocí programu Zoner Photo Studio, 

jehož elektronickou licenci budete mít možnost si zakoupit se slevou. 

Pondělní kurzy by měli začínat 3. října 2016, středeční 5. října 2016. 

Přihlášky přijímají pracovníci magistrátu, pokud se řadíte mezi seniory (starobní či invalidní 

důchod) a máte zájem o účast v kurzu, přihlaste se co nejdříve (max. do 20. září) na záznamníku 

telefonním číslem 495 707 980, kde nadiktujete: Vaše jméno a příjmení, rok narození, Vaši úplnou 

adresu, telefon či mobilní telefon, jméno naší školy - ZŠ Bezručova, kde byste chtěli kurz 

absolvovat, začátečník, pokročilý, digifoto a preferujete-li pondělí nebo středu.  

Máte-li v rodině kohokoliv, kdo má o kurzy zájem a splňuje výše uvedené podmínky, rádi ho na 

naší škole uvítáme. Pokud budete potřebovat jakoukoliv informaci či konzultaci, pošlete mail na 

adresu kober@bezrucka.cz, případně zavolejte na telefon 495 523 031-2, linka 111, mobil 724 

514 589, p. Kober. 

Za organizátory kurzů i jejich lektory se na Vás těší a Vaše dotazy rád zodpoví PaedDr. Zdeněk 

Kober, učitel a správce sítě ZŠ Bezručova, lektor kurzů pro pokročilé a digifoto. 



NABÍDKA  ZÁJMOVÉ  ČINNOSTI  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2016/2017 

 

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 12.září.  Počítáme s tím, že činnost 

většiny kroužků bude zahájena v pondělí 3.října a potrvá do konce května, nejdéle do 2.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 300,-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 do kterého 

kroužku je Vaše dítě přijato a částku k zaplacení s přiděleným variabilním symbolem, který je 

nutné použít při platbě. Pokud je dítě přijato do více kroužků, platba proběhne pod jedním 

přiděleným variabilním symbolem. 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, jednou za 14 dní. V případě, že na termín kroužku připadne 

volný den (státní svátek, …) může dojít k posunu o další týden. 

- 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  2016/2017 
 
 

symbol název kroužku ročník /  
třída 

vedoucí den čas délka 
min. 

umístění 

AJ1 AJ - rozšiřující 1. Veisová Čt 12,45-13,30 45 64 

AJ2 AJ  2. Kratochvílová Čt 7,55-8,40 45 ŠD 

AJ3 AJ  2. Kratochvílová Čt 8,50-9,35 45 ŠD 

AJ4 AJ - doučování 3. Veisová  St 7,55-8,40 45 64 

AJ5 AJ 4. Holečková Út 14,50-15,35 45 64 

AJ6 AJ - doučování 5. Holečková Út 14,00-14,45 45 64 

AJ7 Aj 5. Gondová St 15,00-15,45 45 64 

S1 Pohybové hry 1. Štěrbová Po 12,45-13,30 45 111 

S2 Pohybové hry 2. Ježková Po 13,35-14,20 45 111 

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

S4 Volejbal 4.-5. Mikyska Čt 14,30-16,00 90 104 

S5 Volejbal 6.-7. Mikyska Po 14,30-16,00 90 104 

S6 Volejbal  8.-9. Mikyska St 14,30-16,00 90 104 

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

S8 Florbal 6. Mikyska Pá 14,00-15,00 60 104 

S9 Florbal 7. Mikyska Pá 15,00-16,00 60 104 

S10 Florbal 8.-9. Mikyska Pá 16,00-17,00 60 104 

S12 Moderní gymnastika 2.-5. Zemanová St 13,35-14,35 60 111 

S13 Dětská zumba 1.-3. Jiroušová Út 14,30-15,15 45 111 

S14 Dětská zumba 4.-7. Jiroušová Út 15,15-16,00 45 111 

V1 Výtvarný 1. Pechánková Po 12,45-13,30 45 88 

V2 Výtvarný 2. Pechánková Po 13,35-14,20 45 81 

E1 Keramika 1 x za 14 dní   4.-5. Malcová Po 13,45-14,45 120 17/B 

E2 Keramika 1 x za 14 dní  3.-5. Vitáková Čt 13,30-15,30    120 17/B 

E3 Keramika 1 x za 14 dní 6.-9. Vitáková St 14,00-16,00 120 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 36 

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 pátku. 

Nabídka chovatelských kroužků ve školním roce 2016/2017: 

 

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 (doporučeno dříve 

absolvovat alespoň jeden rok kroužku). 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 na: 

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

 

Přihláška do chovatelského kroužku (žák ZŠ Bezručova) 

 

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

 

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

 

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 rok 2016/2017 a beru na vědomí, že poměrná část 

zápisného je vratná pouze v případě ukončení docházky ze zdravotních důvodů. Dále 

prohlašuji, že dítě nemá alergii, nebo jiné omezení související s chovem zvířat. Souhlasím 

s tím, že případně pořízené audiovizuální materiály mohou být použity k propagaci činnosti 

Přírodovědného centra. Pro opakovaně nevhodné chování může být dítě z chovatelského 

kroužku, po předchozím projednání s rodiči, pořadatelem vyloučeno.  

 

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

                                                                                                                                          
podpis zákonného zástupce 

 

 



Ceny: - chovatelský 

kroužek     

- pro školní rok 2016-17 700,- Kč (mimoškolní 900,-Kč) 

 - chovatelský klub - jednorázová návštěva 35,- Kč 
 

*Chovatelský klub přihlášku nevyplňuje 

 

 

 

Harmonogram: srpen - září 2016 - nábor do kroužků 

 říjen 2016 
- zahájení činnosti kroužků a úhrada 

zápisného 

 květen 2017 - 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. 

 
 

 



Informace správce sítě - Počítačové programy, které mohou naši žáci po celou dobu 

školní docházky na Bezručku používat zcela zdarma 

Vážení rodiče,  

Dovolte, abych vás zde seznámil s počítačovými programy, které mohou Vaše děti legálně 

instalovat a zcela zdarma používat po celou dobu jejich docházky na naši školu. Zdůrazňuji – 

mohou, do instalace níže uvedených programů je nikdo z vyučujících nenutí, záleží jen na Vašem 

rozhodnutí, zda dětem doporučíte a umožníte instalaci do jejich / rodinných počítačů. 

1) Produkty společnosti Microsoft 

Všichni žáci školy mají pro potřeby výuky a komunikace s vyučujícími od poloviny 4. ročníku 

zřízen školní mail ve tvaru prijmeni.jmeno@zak.bezrucka.cz. Vzhledem k tomu, že škola 

využívá nejen pro poštu systém Microsoft Office 365, využili jsme možnosti bezplatného 

benefitu pro všechny naše žáky i učitele. Ten spočívá v tom, že každé dítě školy, počínaje 

1. ročníkem, má právo nainstalovat si až na 5 svých domácích počítačů, notebooků, tabletů, 

mobilů, nejvyšší verzi kancelářského balíku Microsoft Office Professional Plus, vždy v aktuální 

verzi – v toto chvíli ve verzi 2016. 

Žákům od 4. ročníku s aktivací jejich účtu Office 365 pomohou jejich vyučující informatiky. 

Pokud máte zájem, může Vám správce sítě nastavit přístup i pro mladší dítě tak, aby Vaše 

rodina měla možnost využívat nabídku MS Office. Možnost instalace Office 2016 Se objeví po 

přihlášení do systému Office 365 vpravo nahoře. Tlačítko „Další instalace“ umožňuje instalovat 

starší verzi – Office 2013 (např. pokud na PC máte Windows XP). 

 
Každý žák také současně získá přístup ke všem online službám Office 365 pro firmy, asi 

nejzajímavější je jeho soukromé úložiště dat OneDrive pro firmy o velikosti 1 terabyte. 

Upozorňuji ale, že se v žádném případě nejedná o licence trvalé, právo užívat MS Office i další 

služby (včetně OneDrive) zaniká koncem října roku, kdy dítě ukončí docházku na naši školu. 

Vzhledem k tomu, že tuto službu nabízí i řada středních škol, následně i většina vysokých škol, 
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je zde pravděpodobnost, že Váš syn – vaše dcera bude mít možnost svá data přesunout do 

systému, který jim zabezpečí jejich nová střední škola. 

Pokud máte zájem o zřízení služby Office 365 a tím i právo používat kancelářský balík na 

domácích PC zdarma, vyplňte prosím Dokument „Žádost o zřízení školního mailu a služeb MS 

Office 365 pro žáky 1. až 3. ročníku“, který najdete na webu Bezručky v sekci Naše škola – 

Dokumenty ke stažení. Dokument předejte třídnímu učiteli nebo přímo správci sítě, p. Zdeňku 

Koberovi 

2) Zoner Photo Studio 

Zoner Photo Studio brněnské společnosti Zoner je v tuto chvíli nejrozšířenější program pro 

úpravu a správu digitálních fotografií mezi fotoamatéry v České republice. Jako jedna z prvních 

škol v republice jsme využili nový způsob licencování programu Zoner Photo Studio, který 

umožňuje poskytnout všem žákům a zaměstnancům školy plnou a neomezenou licenci na tento 

program po dobu docházky na naší školu.  Její využití je podmíněno vytvořením Zoner účtu 

prostřednictvím školní mailové adresy. Speciální verze programu, který umožňuje vytváření 

žákovských či zaměstnaneckých účtů, je nainstalovaná ve všech školních PC – pro žáky 

připadají v úvahu počítače v Infokoutku či počítačových učebnách, případně přímo v kabinetu 

správce sítě. Upozorňuji, že akceptované jsou jen školní maily – tedy …@zak.bezrucka.cz, 

pokud někdo zaregistruje pro získání školní licence jinou mailovou adresu, bude takovýto účet 

smazán. 

Podrobné informace ke zřízení Zoner účtu a následné instalaci programu Zoner Photo Studio 

doma najdete opět na školním webu v sekci „Dokumenty ke stažení“. Licenci na program je 

nutné každoročně začátkem září obnovovat jednorázovým přihlášením se ke školnímu účtu na 

některém školním PC, po ukončení docházky na Bezručku právo používat licenci ZPS zaniká. 

Bude-li žák používat bezplatnou fotogalerii www.zonerama.cz, může si ji převést pod svůj 

soukromý mailový účet. 

3) Přístup do školní wifi sítě 

Všichni žáci školy mají od poloviny čtvrtého ročníku umožněn přístup do školní wifi sítě svým 

jménem a zabezpečeným heslem. Wifi síť pro žáky je chráněna filtrem, žáci nemají přístup 

k online obsahu, který by pro ně mohl být nevhodný. Pokud máte zájem, aby měl i mladší žák 

vytvořen školní účet s wifi přístupem, prosím o vyplnění dokumentu „Žádost o založení 

žákovského wifi přístupu“ a prostřednictvím třídního učitele (případně přímo) doručte správci 

sítě.  Upozorňuji, že používání mobilu/tabletu žáky je možné jen o přestávkách ve vyučování. 

Škola nenese odpovědnost za aplikace a další data, která mají žáci ve svých soukromých 

mobilních zařízeních. 

Žádná z výše popsaných nabídek není pro žáky povinná! Výjimkou je jen mailová adresa, 

která slouží pro výuku informatiky a pro komunikaci žáků s jejich učiteli. 

PaedDr. Zdeněk Kober, správce sítě, mail kober@bezrucka.cz, telefon 724 514 589 

 

http://www.zonerama.cz/

