
 

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

 
Informační zpravodaj 

 
číslo 2/ročník XI.                                                                                                                červen 2019 
 

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 s výjimkou 15. 7. 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 v příštím  školním roce uskuteční v termínu  od 16. - 
20. 9. 2019 v Hotelu Pod Zvičinou. Bližší informace ohledně kurzu žáci obdrží do konce školního 
roku od současných třídních učitelů. Adaptační pobyt  je  zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj 
žáků, budování bezpečného klimatu ve třídách a na vzájemném poznávání a komunikaci mezi žáky a 
třídními učiteli. 

Personální změny 
Po skončení letošního školního roku odchází ze školy pan učitel Jan Souček, který se stěhuje zpět do 
svého rodného města.  
Do důchodu odcházejí paní  vychovatelky Stanislava Benáková a Stanislava Komárková. Děkujeme 
jim za práci, kterou za dobu, po kterou na naší škole pracovaly, udělaly. Současně jim přejeme 
dostatek času na zájmy a záliby, kterým se budou moci naplno věnovat.  
 

Plánované změny v obsazení tříd 
Budoucí 3. A povede paní učitelka Eva Podvalová, třídu 3. B paní učitelka Iveta Peštuková. 6. A 
povede paní učitelka Zuzana Rychnovská, 6. B pan učitel Karel Nývlt a budoucí 8. A paní učitelka 
Michaela Staffová. 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 2. září 2019.  
 

Slavnostní zakončení školního roku 
Vyhlášení nejlepších žáků, předání odměn za soutěže, za reprezentaci školy, za sběry i za pomoc škole  
se uskutečnilo ve školní jídelně v pondělí 24. června. Žáci byli většinou odměněni buď dárkovou 
poukázkou nebo sladkostí. Poděkování za organizaci patří paní vychovatelce Heltové, která je 
současně hospodářkou sdružení a která všechny odměny nakoupila a připravila. Poděkování také patří 
paní učitelce Kvíčerové, která s citem celé předávání odměn moderovala a měla připravenou i 
zajímavou prezentaci, která byla vedena důmyslně a s vtipem – žáci se tak dozvěděli, proč se sbírá 
pomerančová kůra, víčka od PET lahví, papír i elektro odpad, jak se recykluje, případně, co se ze 
surovin vyrábí.  

Soutěž tříd 
Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – 1. a 2. stupeň. Žáci obou stupňů získávali body za sběr víček 
od PET lahví (dle průměru na žáka x 10), za sběr pomerančové kůry (dle průměru na žáka x 10), za 
sběr kaštanů, elektra, papíru – dle průměru na žáka. Žáci 2. stupně měli možnost získat body navíc za 
nástěnky a úklid ve třídách. Vítězné třídy (2. O a 8. A) získaly příspěvek na zmrzlinový pohár 
v hodnotě 50,- Kč na žáka. Třídy na 2. místě (2. B, 7. B) získaly příspěvek na nanuk v hodnotě 
40 Kč/žák a třídy na 3. místě (1. B, 6. A) získaly příspěvek na nanuk v hodnotě 30 Kč/žák.  



 

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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Úspěchy žáků v soutěžích 
Ve výroční zprávě školy se budete mít možnost seznámit se všemi soutěžemi a akcemi, které 
v uplynulém školním roce proběhly. Naši žáci se zúčastňovali soutěží, v nichž byli úspěšní, ne vždy 
však dosáhli ve velké konkurenci ostatních škol na nejvyšší příčky. Proto jsme hrdi na ty žáky a 
žákyně, kterým se podařilo patřit mezi nejlepší. Kdo a při jaké příležitosti to byl? 
• Anglická konverzační soutěž – 3. místo v okresním  kole  Klára Hamanová, 7. A 
• Hradecké sportovní hry: Martin Čermák, 7. A – běh 150 m, 1. místo,  Lukáš Mrha , 7. B – 

skok daleký, 1. místo, štafeta  (Lukáš Petržela, Daniel Vrbata, Lukáš Mrha, Tomáš Konečný) – 
1. místo 

Děkujeme  jim za pozitivní propagaci školy a přejeme všem žákům, kteří se do soutěží zapojují,  
mnoho dalších úspěchů.  
 

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  26. 6. 2019 
 


