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

Informační zpravodaj
www.zsjirasek.cz
číslo 1/ročník X.

září 2022

Vážení rodiče,
vítáme vás u Informačního zpravodaje, občasníku, jehož prostřednictvím vás informujeme o
nejdůležitějších aktualitách. Veškeré zprávy (včetně Informačního zpravodaje) najdete i na webových
stránkách školy, které průběžně aktualizujeme.
Pokud máte nějakou nejasnost, problém, řešte vždy s příslušným vyučujícím, třídním učitelem,
speciálním pedagogem. Pokud nebudete s nabízeným řešením spokojeni, teprve potom se obracejte na
vedení školy. Snažme se vždycky řešit problémy tam, kde vznikly, tam je lze také nejlépe a nejrychleji
napravit. 
Přejeme nám i vám klidný školní rok, hodně trpělivosti při výchově dětí a samozřejmě i hodně zdraví a
sil. Ať se nám i s vaší pomocí daří naplnit naši vizi: „Budujeme školu, která připraví žáky pro
uplatnění se v běžném životě a do které děti i učitelé chodí rádi.“
Mgr. Alena Hradílková
ředitelka školy

Základní informace o škole
V letošním školním roce máme 20 tříd s celkovým počtem žáků 427. Na I. stupni je 10 běžných tříd
s 218 žáky + tzv. oční třídy 1. O a 2. O, v nichž je celkem 17 žáků. Na II. stupni je 193 žáků
zařazeno v 8 třídách, průměrná naplněnost v běžných třídách činí 22,87 žáků na třídu.
Všichni žáci (samozřejmě i ti v očních třídách) se vyučují podle jednotného školního vzdělávacího
programu „Umím, chápu, rozumím“. Ukrajinští žáci (ke dnešnímu dni jich je 21 zařazených v různých
třídách) mají svůj upravený vzdělávací program.
Ve třídách, které jsou početnější, dělíme některé hodiny matematiky, jazyků, pracovních činností a
dalších předmětů. Vloni jsme vyzkoušeli tandemovou výuku v hodinách tělocviku, letos jsme zavedli
tandemovou výuku ve všech hodinách matematiky v 8. B třídě. Žákům by se tak mělo dostat
kvalitnějšího vzdělání s možností individuálního přístupu. Stejně tak naši vyučující budou opětovně
nabízet pomoc žákům v rámci bezplatného doučování. Věřím, že tato pomoc bude využita těmi, kteří
ji opravdu potřebují.
Do školy byli přijati noví pracovníci – Mgr. Michaela Velíková a Mgr. Michaela Zlatová. V současné
době pracuje ve škole také osm pracovníků na pozici pedagogického asistenta. Nově je od září zřízena
funkce ukrajinského asistenta. Stali jsme se i pověřenou školou pro výuku českého jazyka pro cizince.

Organizace školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Vyučování začne
Konec 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Konec 2. pololetí
Státní svátky a volné dny
ve vyučovacích dnech

Ředitelské volno

středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
od pátku 23. prosince 2022 do pondělí 2. ledna 2023
v úterý 3. ledna 2023
úterý 31. ledna 2023
pátek 3. února 2023
13. února – 19. února 2023
čtvrtek 6. dubna 2023
v pátek 30. června 2023
středa 28. září 2022
pátek 28. října 2022
čtvrtek 17. listopadu 2022
pátek 7. dubna 2023 (Velký pátek)
pondělí 10. dubna 2023
pondělí 24. října a úterý 25. října 2022
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Školní ročenka 2021/2022
Tak jako každoročně i letos vychází školní ročenka, její cena je 65 Kč. K dostání je ve školním bufetu,
který je znovuotevřen od 12. září nebo u hospodářky školy.

Funkce na škole
Zástupkyně ředitele a statutární zástupce:
Zástupce ŘS pro prevenci:
Zástupce ŘŠ pro pedagogickou činnost:
Zástupce ŘŠ pro MŠ Březhrad:
Výchovná poradkyně:
Speciální pedagog + kariérní poradce:
Vedoucí vychovatelka ŠD:
Vedoucí školní jídelny:
Hospodářka školy:
Ortoptistka – vychovatelka:

Mgr. Jitka Sálová
Mgr. Jana Volfová
Mgr. Kristina Polanská
Bc. Gabriela Baranovičová, DiS.
Mgr. Daniela Pávová
Mgr. Ivana Panochová
Jitka Heltová
Marcela Rousková
Šárka Sedláčková
Milena Hronková

Kdy se sejdeme na třídních schůzkách?
Pro vzájemné poznání rodičů s třídním učitelem je třídní schůzka důležitá. Na základě výměny
zkušeností a návštěvnosti třídních schůzek ze strany vás, rodičů, jsme se rozhodli, že je dobré sejít se
společně na třídní schůzce minimálně 2x do roka. V ostatních termínech proběhnou individuální
informace o prospěchu a chování. Pokud by byl k řešení nějaký problém týkající se dané třídy, tak
bude samozřejmě svolána třídní schůzka.
schůzka
informace

6. září 2022, 13. června 2023
15. listopadu 2022, 10. ledna 2023, 18. dubna 2023

Třídní schůzky se konají zpravidla v úterý a začínají od 16:30 hodin. Informace o prospěchu bývají
v době po skončení schůzek od 16:30 do 18 hodin. Pokud potřebujete řešit výchovný či výukový
problém, doporučujeme využít konzultačních hodin učitelů. Pokud by vám nabízený čas nevyhovoval,
domluvte se telefonicky či prostřednictvím e-mailu s vyučujícím na jiném termínu. Prosíme vás však,
abyste si schůzku domlouvali vždy předem a nerušili vyučující při vyučování či o přestávkách.
Děkujeme za pochopení.

Občanské sdružení žáků, pedagogů a rodičů, zapsaný spolek
při Základní škole Jiráskovo náměstí
je sdružení, které se podílí na přípravě a organizaci nejrůznějších akcí pro žáky i jejich rodiče, přispívá
finančně svým členům na lyžařské kurzy, dopravu na exkurze, školy v přírodě, na odměny za
sportovní i vědomostní soutěže. Také v letošním školním roce bude aktivně podporovat činnost školy.
Členství ve sdružení je dobrovolné, příspěvek za člena se nemění a činí 100,- Kč na rok. Bližší
informace najdete také na www.zsjirasek.cz/občanské sdružení.

Různé
 I v letošním školním roce bude probíhat sběr papíru. Sbírá se pouze novinový papír, časopisy a
letáky. Karton se nesbírá. Pokud chcete dát do sběru knihy, tak jedině bez tvrdých desek.
 Plánujeme také sběr kaštanů a žaludů. V zimním období navíc sběr pomerančové a citronové
kůry . Nejlepší sběrači a pravidelní sběrači budou jako tradičně odměněni. Termíny sběrů budou
včas vyhlášeny.
 Pokračujeme ve sběru baterií – vždy druhý lichý pátek v měsíci.
 Doporučujeme sledovat naše webové stránky www.zsjirasek.cz, na nichž najdete odkaz na
youtube a facebook (ZS Jirásek a oční třídy)
 Každý první „ucelený“ týden probíhá na 1. stupni tzv. týden čtení, kdy si žáci včetně paní učitelek
čtou každý svou knihu prvních deset minut v první vyučovací hodině

 Předplatné do Klicperova divadla
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Pro žáky 2. stupně nabízíme předplatné – skupinu M (SWEET TEENS). Nabídka zahrnuje
pět titulů – Úklady a láska, Její pastorkyňa a Prašina (na scéně Klicperova divadla),
koncert ve Filharmonii HK a inscenaci Bílý tesák v divadle Drak. Cena předplatného pro
žáky je 600 Kč, pro případný doprovod dospělého 1020 Kč. Představení začínají v 17:30,
hrací den je pohyblivý (pondělí – čtvrtek, koncert ve filharmonii v sobotu). Bližší
informace a přihlášky obdržíte u učitelů češtiny.
KONZULTAČNÍ HODINY UČITELŮ 2022/2023
JMÉNO UČITELE

DEN

OD - DO

Mgr. Antalová Věra

středa

7:15-7:40 + dle domluvy

Mgr. Benderová Jana

úterý

7.30- 8.00+ dle domluvy

Mgr. Erberová Lenka

středa

7:15-7:40 + dle domluvy

Mgr. Lenka Hojná

úterý

7:15-7:40 + dle domluvy

Mgr. Horecká Kateřina

pondělí

12:45-13:15 + dle domluvy

Mgr. Hradílková Alena

dle domluvy

Mgr. Hryzlíková Vladimíra

středa

7:15-7:40 + dle domluvy

Mgr. Kvíčerová Kateřina

pondělí

7:15–7:40 + dle domluvy

Mgr. Miksánek Petr

úterý

10:55-11:40 + dle domluvy

Mgr. Mlejnek Tomáš

čtvrtek

11:45-12:30 + dle domluvy

Mgr. Nývlt Karel

pondělí

7:25-7:50 + dle domluvy

Mgr. Panochová Ivana

lichý pátek

7:30 – 11:30 + dle domluvy

Mgr. Machová Alena

pondělí

12:50 – 13:30 + dle domluvy

Mgr. Pávová Daniela

pondělí

12 – 13 h + dle domluvy

Mgr. Peštuková Iveta

úterý

7:00 – 7:30 + dle domluvy

Mgr. Polanská Kristina

pondělí

7:15-7:40 + dle domluvy

Mgr. Pultarová Kateřina

čtvrtek

7:15 – 7:40 + dle domluvy

Mgr. Riglová Alena

úterý

7:15 – 7:40 + dle domluvy

Mgr. Rothová Kateřina

pondělí

12:45 – 13:15 + dle domluvy

Mgr. Roubalová Lenka

středa

7.30 – 8.00 + dle dohody

Mgr. Rozínková Sára

úterý

11:45-12:15 + dle domluvy

Mgr. Rychnovská Zuzana

středa

7: 15 – 7: 40 + dle dohody

Mgr. Sálová Jitka

dle domluvy

Mgr. Staffová Michaela

čtvrtek

11:00-11:30 + dle domluvy

Mgr. Stehno Petr

středa

10:55-11:40 + dle domluvy

Mgr. Svobodová Iveta

čtvrtek

12:35-13:10 + dle domluvy

Mgr. Šafaříková Eva

úterý

7:15-7:40 + dle domluvy

Mgr. Šebestová Jana

pondělí

7:15–7:40 + dle domluvy

Mgr. Velíková Michaela

čtvrtek

7:15-7:40 + dle domluvy
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JMÉNO UČITELE

DEN

OD - DO

Mgr. Volfová Jana

pondělí

7:00-7:40 + dle domluvy

Mgr. Záboj Zdeněk

úterý

11:00–11:30 + dle domluvy

Mgr. Zlatová Michaela

úterý

13:40-14:25 + dle domluvy

Nabídka kroužků školy i jiných subjektů
a) Kroužky organizované školou – viz přehled. Částka je stanovena za 14 odučených hodin
v daném pololetí, u kroužků vyučovaných 1x za 14 dní po dvou vyučovacích hodinách bude
odučeno 7 vyučovacích jednotek. Začátek kroužků předpokládáme v týdnu od 19. září 2022.
Kroužek může zahájit svou činnost, bude-li přihlášeno 10 a více žáků. Přihlášku si lze
nakopírovat, na každý kroužek však vyplňte samostatnou přihlášku. Odevzdávejte je svým
třídním učitelům.
„Kurz“ přípravy na střední školy bude obsahovat 20 vyučovacích hodin a začne ve 3. týdnu
září. Kurz je určen žákům, kteří se chtějí dobře připravit na přijímací zkoušky na gymnázia.
Není určen k doučování žáků.
Název kroužku

Vyučující

Termín

Určeno

Cena

Pěvecký sbor

p. uč.
Miksánek, pí
uč. Šafaříková
pí uč.
Hradílková
pí. uč.
Šebestová

středa 13:45 – 14:45

1. – 9.
třídy

zdarma

Středa 7:00 – 7:45

zdarma

Úterý od 6:55 – 7:40

4. – 9.
třídy
9. tř.

pí. uč.
Rychnovská

pátek od 6:55 – 7:40

9. tř.

1200,- Kč/celý
kurz

pí uč. pí uč.
Polanská

Středa nebo čtvrtek od
6:55 . 7:40

9. tř.

1200,- Kč/celý
kurz

p. uč. Záboj

dle dohody

9. tř.

600,- Kč/celý
kurz

p. Miňovský

pondělí 14:30 – 15:30

1. – 5. tř.

420,- Kč/pol.

pí uč.
Šafaříková

čtvrtek 13:15

2. – 5.
třídy

420,- Kč/pol.

Psaní na
klávesnici počítače
Příprava na
studium na SŠ Čj
(celkem 20 h)
Příprava na
studium na SŠ Čj
(celkem 20 h)
Příprava na
studium na SŠ M
(celkem 20 h)
Příprava na SŠ –
anglický jazyk
(celkem 10 hodin)
Šachy
Zobcová flétna

1200,- Kč/celý
kurz

b) Kroužky organizované jinými subjekty probíhají u nás ve škole, ale
organizovány a vedeny jsou jinými lektory. Škola pouze poskytuje prostory,
přihlášky a všechny ostatní náležitosti musíte řešit přes ně. Žáci příslušné letáčky
dostanou – viz níže.
Věda nás baví

nevíme

Úterý 13:30 – 14:30

2. – 5.
třídy

Škola nezná
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Přihláška na kroužky organizované školou 2022/2023
Přihlašuji syna/dceru…………………………….třída………………
na kroužek…………………………………vedený……………………………………
_________________________
podpis rodičů
Přihlášky odevzdejte třídním učitelům nejpozději do pátku 16. září 2022

_________________zde odstřihněte________________________________

Přihláška na kroužky organizované školou 2022/2023
Přihlašuji syna/dceru…………………………….třída………………
na kroužek…………………………………vedený……………………………………
_________________________
podpis rodičů
Přihlášky odevzdejte třídním učitelům nejpozději do pátku 16. září 2022

__________________________zde odstřihněte___________________________________
Přihláška na kroužky organizované školou 2022/2023
Přihlašuji syna/dceru…………………………….třída………………
na kroužek…………………………………vedený……………………………………
_________________________
podpis rodičů
Přihlášky odevzdejte třídním učitelům nejpozději do pátku 16. září 2022

_________________zde odstřihněte________________________________
Přihláška na kroužky organizované školou 2022/2023
Přihlašuji syna/dceru…………………………….třída………………
na kroužek…………………………………vedený……………………………………
_________________________
podpis rodičů
Přihlášky odevzdejte třídním učitelům nejpozději do pátku 16. září 2022
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