
 

Základní škola a Mateřská škola, 
Jiráskovo nám. 1166, 500 02  Hradec Králové 

 
Informační zpravodaj 

 
číslo 2/ročník X.                                                                                                                červen 2018 
 

Vážení rodiče, 
připravili jsme pro vás jako tradičně některé aktuální informace týkající se závěru školního 
roku i přípravy roku následujícího.  
 

Dostupnost školy o prázdninách 
Služby vedení školy budou každé pondělí v době od 9:00 do 11:00 hodin. V tomto čase si lze také 
vyzvednout vysvědčení. 

Plánované adaptační pobyty pro budoucí 3. a 6. ročníky 
Adaptační  kurz pro budoucí  3. a  6. ročníky se ve školním roce 2018/19 uskuteční v termínu  od 17. - 
21. 9. 2018 v Hotelu Pod Zvičinou.  Základní informace budou žákům předány do konce letošního 
školního roku a bližší pokyny budou podány před adaptačním pobytem v září. Tento kurz je zaměřen 
na prevenci rizikového chování, hlavně vztahy mezi žáky. 

Personální změny 
Po skončení letošního školního roku odchází ze školy paní učitelka Magdalena Součková, nahradí ji 
paní učitelka Michaela Staffová. Z mateřské dovolené se vrací paní učitelka Lenka Hojná, současně 
odchází zastupující paní učitelka Šárka Chvojková a paní učitelka Lenka Matějcová. Do důchodu 
odchází paní  učitelka Renata Havlová a paní hospodářka Hana Perná. Děkujeme jim za práci, kterou 
za dlouhá léta, kdy tu pracovaly, udělaly, a současně jim přejeme dostatek času na zájmy a záliby, 
kterým se budou moci naplno věnovat.  

Plánované změny v obsazení tříd 
Budoucí třídu 1. O povede pí uč. Lenka Hojná, budoucí  3. A paní učitelka Daniela Pávová, budoucí 
3. B paní učitelka Kateřina Rothová, budoucí 4. B povede paní učitelka Věra Antalová -  Kočírková, 
budoucí 6. A paní učitelka Kristina Polanská a budoucí třídu 6. B paní učitelka Jana Šebestová. 
Ostatní třídní učitelé se svými žáky pokračují. Aktualizované informace o třídnictví a organizaci 
školního roku najdete na našem webu před začátkem nového školního roku.  
Nástup do školy po prázdninách je v pondělí 3. září 2018.  

Účast v projektu Pokusné ověřování 
Škola se ve školním roce 2017/2018 zapojila do projektu MŠMT „Pokusné ověřování: Vzdělávací 
programy pam ěťových institucí do škol “. Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky 
na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách. Do projektu bylo 
zapojeno celkem 72 škol ze všech krajů ČR. 
V průběhu roku se díky pokusnému ověřování žáci I. a II. stupně (3. – 9. ročník) zúčastnili devíti 
vzdělávacích programů, které nabízejí česká muzea nebo památníky. Nejčastějším cílem byly 
expozice pražského Národního muzea (Nová budova NM – expozice Noemova archa, Náprstkovo 
muzeum, Lapidárium Národního muzea), žáci osmého a devátého ročníku navštívili Malou pevnost 
v Terezíně. 
Díky dotaci MŠMT 120 000 Kč/pololetí měli všichni žáci veškeré náklady spojené s exkurzemi 
zdarma (doprava, vstupné, případně strava). 
V příštím školním roce bude projekt zřejmě pokračovat. Portfolio nabízených institucí a programů by 
se mělo rozšířit o nabídku vybraných českých hradů a zámků, zapojit by se měla i další regionální 
muzea. V případě vhodného programu, který bude korespondovat se školním vzdělávacím 
programem, se nabízí změna obsazení exkurzí. Místo jednodenních akcí pro jednotlivé ročníky 
dvoudenní exkurze pro zájemce napříč třídami, v nichž proběhne návštěva více institucí, nebo se 
žáci zúčastní více programů na jednom místě.                      Mgr. Petr Stehno 



 

Sešity pro příští školní rok 
Předkládáme vám seznam základních druhů a minimálního počtu sešitů, které žáci budou potřebovat 
v následujícím školním roce. Při nákupu můžete však již kalkulovat s tím, že některé sešity žáci popíší 
v průběhu školního roku a budou si muset dokupovat nové. Nic se tedy nestane, pokud zakoupíte o 1 – 
2 ks sešitů více u druhů s vyšší četností. Nezapomeňte i na nákup bloků s linkovanými a 
nelinkovanými papíry.  Kromě těchto sešitů je samozřejmostí další vybavení pro matematiku  pro žáky 
od 3. třídy: kružítko, pravítko, 2 trojúhelníky s ryskou, guma, tužka č. 2 a 3, barevné pastelky. Potřeby 
na výtvarnou výchovu se nakupují na začátku školního roku většinou společně po dohodě 
s příslušnými vyučujícími.  
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Práce probíhající ve škole o prázdninách 
Vážení rodiče, jak jste se již jistě dočetli v Radnici, naši školu čeká řada stavebních úprav. Již nyní se 
buduje venkovní výtah ze strany hřiště pro zajištění bezbariérovosti školy. Hned po skončení školního 
roku se začne s úpravou „malé“ počítačové učebny, která bude zvětšena a bude zda vybudována druhá 
počítačová učebna. Poslední úpravou projdou dílny a přilehlé prostory. I zde proběhnou stavební 
úpravy, dílny budou následně vybaveny i novými stoly, počítačem, dataprojektorem a interaktivní 
tabulí. Všechny práce by měly být dokončeny do konce prázdnin, tedy do 31. 8. 2018. 
 

Evidenční číslo = variabilní symbol 
Na závěr bych ještě ráda připomenula, že jste všichni dostali evidenční číslo pro své dítě (1 dítě = 
1 číslo) Toto evidenční číslo bude žáka provázet po celou dobu školní docházky. Využije se při 
platbách jako variabilní symbol (jídelna, školní výlety apod.). Nezapomeňte si tedy změnit variabilní 
symbol na trvalých příkazech pro platbu obědů. 
 
Na závěr bych chtěla všem rodičům a jejich dětem popřát jménem svým i jménem všech 
spolupracovníků hezkou dovolenou a dětem  příjemné prázdniny spojené s nabráním potřebných sil 
pro příští školní rok. Vycházejícím žákům pak hodně úspěchů na jejich nových působištích. 
 
 

Mgr. Alena Hradílková 
ředitelka školy 

Hradec Králové  28. 6. 2018 
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