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Prázdniny a ředitelská volna 
Velikonoční prázdniny:  2. a 3. dubna 2015 (čt, pá) 
Ředitelské volno: 29. a 30. června 2015 (po, út) 
Vysvědčení obdrží žáci v pátek 26. 6. 2015, žákům devátého ročníku bude slavnostně 
předáno na školní akademii.   
Školní akademie se uskuteční ve čtvrtek 25. 6. 2015 od 9:00 h ve sportovní hale v Třebši.  

Informace a třídní schůzky - vždy ve čtvrtek 
  16. dubna 2015 - informace (17 - 18) 
  18. června 2015 - třídní schůzky (17:00) 

Sběr papíru  – kontejner bývá přistaven od 6:30 do 16 hodin. Papír ukládejte do kontejneru 
bez provázků a igelitových tašek. 
Termíny sběru: vždy ve středu, jen v červnu je 26. 6. 2015 pátek!    
  29. 4. 2015  20. 5. 2015  
 
Zápisy do prvních tříd 
V lednu jsme zapsali do 1. tříd celkem 87 dětí, v příštím školním roce otevřeme celkem 
4 první třídy, z toho tři sportovní. Informativní schůzka se uskuteční 15. 6. 2015 od 16:30 h.  
 
Novinky v pedagogicko-psychologické poradně 
Pedagogicko-psychologická poradna v Hradci Králové zavádí od 1. 12. 2014 změnu, která 
se týká žádostí rodičů o vstupní i kontrolní vyšetření dětí v poradně. 
Od prosince 2014 žádají rodiče o vyšetření svého dítěte v pedagogicko-psychologické 
poradně pouze prostřednictvím školy. Tj., prostřednictvím třídního učitele a výchovné 
poradkyně, neobjednávají se v poradně telefonicky sami. 
 
Přijímací zkoušky 
Některé střední školy se v letošním roce zapojí do pilotního ověřování organizace 
přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných 
testů vyhlášeného MŠMT. Přijímací zkoušky proběhnou v průběhu měsíce dubna. 
 
Zamykání školy 
Pro zvýšení bezpečnosti dětí je škola uzamčena. Při vstupu použijte příslušný zvonek, žáci 
mohou používat čipy, které zároveň slouží na výdej jídel ve školní jídelně. 

Broučci 
Ve školním roce 2014/2015 jsou opět středy určeny pro setkání Broučků. Na stránkách 
školy v Klubu předškoláků je tematický rozpis jednotlivých setkání. Ve druhém pololetí se 
Broučci budou věnovat příchodu jara, zdravé výživě, Velikonocím, dopravě nebo svátku 
maminek. Všichni Broučci si svoje setkání nemohou vynachválit. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



Sběr kaštanů a žaludů -  na podzim již tradičně proběhl velmi oblíbený sběr kaštanů a 
žaludů. Vítězem se stala třída I. A , která nasbírala 1 tunu. Stříbrnou příčku obsadila IV. A  
a  třetí bronzové místo obsadila II. A. Do sběru se zapojily i děti z mateřské školky a nejvíce 
nasbírali děti a rodiče ze Studánky. Celkem se do sběru zapojilo 355 žáků, což je 65% žáků 
školy. 223 žáků přineslo 10 a více kilogramů a za svoji snahu byli odměněni. 11 žáků 
nasbíralo 100 a více kilo a mají náš obdiv. V I. D se do sběru zapojili všichni žáci a v 
dalších 6 třídách byla účast více než 90%.  II.A má nejvíce žáků (17), kteří přinesli 10 a více 
kg. 
 
Akce, které proběhly na podzim a v zimě 2014 a v prvních měsících  roku 2015 

 Olympiáda z Čj - v únoru se naši osmáci Marek Hoza a Tomáš Kopp zúčastnili 
okresního kola olympiády z českého jazyka.  

 Recitační soutěž - na 2. stupni proběhla koncem února. Všichni zúčastnění se 
pečlivě připravili a vybrané básně pěkně recitovali. První místo získala Darča 
Víšková ze 7. B.  

 Příběhy bezpráví - v úterý 18. listopadu se žáci 9. ročníku v rámci každoročního 
projektu Příběhy bezpráví kromě filmu o Sametové revoluci zúčastnili besedy s 
pamětníkem 17. listopadu 1989 PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem 
primátora, který se jako člen Studentského stávkového výboru podílel na organizaci 
protestních demonstrací a jednáních s vládou. 

                    
Příběhy bezpráví    OVOV 2014 

 OVOV - republikové finále - září 2014 - naše družstvo ve složení Pavel Halíř, 
Radek Mládek, Tomáš Kalina, Dashdavaa Erdenebayar, Eliška Krejcarová, Tereza 
Čermáková, Martina Chalupová a Daria Kutnar obsadilo v hlavní soutěži 35. místo. 
Velkým úspěchem je vítězství Pavla Halíře v trojskoku za výkon 8,82 metru. 
Největším úspěchem je ale celkové 2. místo Pepy Říhy v jednotlivcích (chlapci 
1999) a to ho jen 35 bodů dělilo od 1. místa.  

 Hradecký stavební palec - 10. září se naši deváťáci zúčastnili 3. ročníku 
Hradeckého stavebního palce, který pořádá SPŠ stavební Hradec Králové. Naše 
tříčlenné soutěžní týmy bojovaly s družstvy z dalších základních škol v disciplínách 
zaměřených na matematiku, anglický jazyk, všeobecné znalosti, architekturu atd. 
Jeden z našich týmů obsadil skvělé 1. místo, a to ve složení Daniel Hládek, Tereza 
Kučerová a Karolína Tomášková.  

 Liga škol v orientačním běhu - první letošní závod ligy škol v orientačním běhu 
proběhl na loukách u loděnice na Orlici (Slezská plovárna). Na start se sice postavila 
spousta nováčků, ale ti bojovali jako lvi a i díky nim patří naší škole zatím průběžné 
2. místo. Několik dětí dokonce obsadilo medailové příčky. Bětka Neumannová 
skončila 3., Matěj Neumann 2. a Míša Metelková svou kategorii vyhrála. Závodu se 
zúčastnilo 214 závodníků.   



    
Orientační běh      Ostrava 

 Ostrava - v říjnu se žáci 9. ročníků vydali na druhý konec naší republiky. Během 
dvou dnů navštívili úžasný nový Svět techniky v areálu bývalých hutí v Dolních 
Vítkovicích, Landek Park se svým největším Hornickým muzeem a Muzeem 
hornického záchranářství, sfárali do podzemí a vyzkoušeli si středisko pro výcvik 
důlních záchranářů. 

 Den zvířat - děti z několika tříd prvního stupně oslavily Světový den zvířat na akci 
pořádané SOŠ veterinární v Hradci Králové. Program 21. ročníku Dne zvířat byl 
velmi pestrý a atraktivní, viděli přehlídku plemen psů, výstavu drobných zvířat, 
prohlédli si školní stáje a hospodářská zvířata. Děti také zaujala ukázka práce 
policejních a slepeckých psů.  

 Archeopark ve Všestarech - na konci září absolvovali žáci obou šestých tříd 
exkurzi do zrenovovaného pravěkého areálu. Děti se seznámily se stavbou 
slovanských stavení, výrobou prvních kovových nástrojů, vypalováním keramických 
nádob, navštívily pravěkou jeskyni s malbami na stěnách. V areálu pravěké vesnice 
si šesťáci prohlédli rondel, kůlové domy, slovanskou polozemnici, vyzkoušeli si lov 
na pravěkého mamuta. 

       
 Archeopark Všestary    Archeopark Všestary 

  Den s úsměvem - dva žáci naší školy se skvěle umístili ve výtvarné soutěži konané 
v rámci akce Den s úsměvem, kterou pořádalo sdružení Salinger. První místo získala 
Dominika Šteflová ze 3. B, 2. místo  Pavel Hrin z 5. C. 

  „Technické vzdělání – perspektiva pro celý život“ - v rámci tohoto projektu 
absolvovali žáci 9. tříd exkurzi do firmy STÜKEN v Hradci Králové. Vyrábějí se 
zde součástky zejména pro automobilový a farmaceutický průmysl. 

 Najdi, co neznáš!  - je zábavně-vzdělávací soutěž pořádaná společností Seznam.cz, 
kterou v celorepublikové konkurenci vyhráli žáci z 8. B. Při předání odměn nechyběl 
ani patron soutěže - zpěvák Ben Cristovao. Žáci vyhráli tablety, zájezd do 
Legolandu v Německu a prohlídku centrály Seznam.cz v Praze. 



 Dějepisná olympiáda - v listopadu se konalo školní kolo s tematickým zaměřením 
„Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“.  Do okresního kola, kde už tak úspěšní nebyli, 
postoupili Martin Petrovický a  Matěj  Zámečník. 

 Basic lingua - v lednu se uskutečnilo slavnostní vyhlášení této soutěže v AJ, kterou 
již podesáté pořádalo První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové. 
Skvělý výsledek se povedl Adamu Bouldjedienovi ze 6. A, který zvítězil v kategorii 
6. a 7. tříd! Marek Hoza z 8. B pak obsadil skvělé 2. místo v kategorii 8. a 9. tříd a 
úspěšný večer podtrhla Aneta Borovcová z 8. A, která skončila 4. v kategorii 8. a 9. 
tříd. 

  Mladý chemik - v prosinci proběhlo testování teoretických znalostí a poté 
interaktivní projekt -  Jak chutná chemie. Žáci ochutnávali speciálně upravenou 
zmrzlinu, míchali si vlastní koktejly. Naši školu reprezentovali Eva Kubová, Eliška 
Maděrová a Radim Šimůnek. 

 Matematická olympiáda - v lednu na ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové 
proběhlo okresní kolo. V kategorii Z5 se Nikol Ungvári z V. B umístila na 1.–2. 
místě. Zikmund Bartoloměj Eger z V. B obsadil 5.–7.místo. 

  Hradecká laťka - v lednu se žáci 9. A zúčastnili závodu ve skoku vysokém. 
Všichni žáci se umístili na předních příčkách. V kategorii starší žactvo se Pavel 
Halíř umístil na 1. místě s výkonem 160 cm, Lukáš Neradílek s výkonem 145 cm na 
7. místě. V kategorii dorostenek reprezentovaly naši školu Karolína Tomášková, 
která obsadila výtečné 1. místo se 136 cm a Adéla Procházková se stejným výkonem 
obsadila místo 2. Josef Říha neměl ve své kategorii dorost přemožitele. Nikdo 
nestačil na jeho neuvěřitelný výkon 170 cm. 

 Olympiáda v Aj - v únoru se v okresním kole ve velice silné konkurenci celkem 68 
dětí ze základních škol hradeckého okresu  naši žáci opět neztratili. V kategorii 6. a 
7. tříd obsadil Adam Bouldjedien (6. A) suverénně 1. místo, Katka Pavelková (7. A) 
pak skončila na krásném 10. místě. V kategorii 8. a 9. tříd  Marek Hoza (8. B) 
obsadil 6. místo a Tomáš Kopp (8. A) 11. místo. 

 Biologická olympiáda -  nejlépe se s testem, laboratorní prací a poznávací zkouškou 
vypořádali v kategorii C Josef Říha výkonem 70%. V kategorii D pak Jan Čihák s 
81% a Vratislav Sedlák s 71%. Tito studenti  zhodnotí své znalosti a dovednosti v 
okresních kolech v dubnu.  

 Vánoční prodejní výstava keramiky - před Vánocemi  tradičně vystavovali své 
výrobky naši malí umělci pracující v keramických kroužcích. 

    
Výstava keramiky    Sportování bez hranic 

 



Plánované akce - jaro a léto 2015 
1) Exkurze  - dějepis - Chlum – bojiště bitvy u Sadové 

     - procházka Historií Hradce Králové    
     - Muzeum východních Čech - interaktivní programy 
    - koncentrační tábor Osvětim - 8. dubna 2015 
    - Kutná Hora - chrám sv. Barbory, kostnice, doly 
   - vlastivědná exkurze - „Putování dějinami středověku“ 
   - přírodopis – Přírodovědné centrum při ZŠ Bezručova 

2) Česko - polský projekt - v minulém a tomto školním roce se naše škola účastní 
česko-polského projektu s názvem „Sportování bez hranic“. Do projektu jsou 
zapojeny 3 školy z Hradce Králové a 3 školy z polského města Walbrzych. Projekt je 
určen pro děti narozené 2000 a 2001. Loni proběhly první dvě setkání u nás a v 
Polsku, letos na ně naváží další společné sportovní akce.             
3) Soutěže  - okresní  kola olympiád, soutěže ve finanční gramotnost, psaní všemi 

deseti 
- únor - biologická olympiáda, YPEF (Young People in European 
Forests, lesnická olympiáda) 
- květen - soutěž v poznávání přírodnin 

4) Zájezd  do Skotska - proběhne v termínu 13.-20.6. 2015. Cílem je Edinburgh, 
hlavní město Skotska, kde strávíme 4 dny a budeme odtamtud vyjíždět na výlety (např. hrad 
Stirling, St. Andrews, Loch Ness..). Cestou tam navštívíme na jeden den Amsterdam. Cestu 
tam i zpět pojedeme do Newcastlu trajektem, kde budou mít děti své kajuty.    

5) Akce 1. stupně 
Březen - knihovna Malšovice - 1. B, 1. D 

                Planetárium Hradec Králové - 1. B, 1. D 
Duben - Zkoušíme si cestu do školy - v dubnu 2015 žáci druhých ročníků pozvou 

své budoucí spolužáky z naší mateřské školy do svých tříd. 
Den Země - dne 22. 4. si žáci 2. A připomenou světový svátek životního 
prostředí návštěvou třídírny odpadu v Černé za Bory. 

Květen -  Švp 5. B - Seč 
       Švp 5. C, 4. B - Orlické Záhoří 
                 Švp 1. B, 1. D, 2. D - Benecko 
  Když to všechno kvete - v květnu 2015 žáci druhých ročníků navštíví  
   ekologickou zahradu v naší mateřské škole a budoucí školáci jim  
   ukáží, jak se o rostliny starají. 

Červen - 5. B - exkurze Zoopark Všestary 
6) Akademie - na konci školního roku proběhne tradiční školní akademie, kde se 

představí naši žáci se svými hudebními, tanečními, pěveckými a dalšími vystoupeními. Žáci 
devátých ročníků se rozloučí se základní školou a obdrží slavnostně své poslední 
vysvědčení a pamětní listy na základní školu. Akademie by měla proběhnout ve čtvrtek 25. 
června ve sportovní hale Třebeš. Pokud jste si neobjednali DVD z loňské školní akademie, 
můžete tak učinit zde info@natocime.cz nebo na telefonním čísle 773 985 236.  
 
Školní družina 
ŠD v prostorách samostatné budovy vedle MŠ: 
 herna č. 1 Jana Kolmanová (vedoucí vychovatelka) 
 herna č. 2 Milada Marešová 
V prostorách ZŠ: 
 herna č. 3 Romana Růžičková  č. 4 Mgr. Martina Suchanová 
 č. 5 Mgr. Monika Schmiedová  č. 6 Mgr. Jana Karásková 



  č. 7 Ivona Sedlářová   č. 8 Kateřina Růžičková 
Kroužky – Dovedné ruce, Sportovní, Rytmík, Všeználek, Loutkový 

   
Mikuláš v družině     Vánoce v družině 

Vzhledem k omezené kapacitě školní družiny jsme nuceni pro školní rok 2015 – 2016 
stanovit následující kritéria pro přijímání dětí do ŠD: 
1. Žáci 1. - 2. ročníku bez omezení. 
2. Žáci 3. ročníku v případě naplnění kapacity 240 žáků ve školní družině, na základě těchto 

kritérií:  
a) žáci s bydlištěm (alespoň jednoho z rodičů) mimo Hradec Králové  
b) dle věku dítěte (od nejmladšího po nejstarší) 

3. Žáci 4. ročníku mohou být přijati do školní družiny pouze v případě nenaplnění kapacity 
240 žáků ve školní družině žáky 1. - 3. ročníků a to na základě písemné žádosti podané 
nejpozději 20. června 2015. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žáka, datum 
narození, bydliště, třída ve školním roce 2015-2016, důvod žádosti, kontakt na rodiče (e 
– mailovou adresu, telefon) Žádost můžete odevzdat vedoucí vychovatelce J. Kolmanové 
nebo zaslat na emailovou adresu sd@stefcova.cz 

 
Akce připravované ve školní družině 
Březen  27. 3. Kino 
Duben   Den Země interaktivní programy s LČR 
   Zpíváme pro radost - Pěvecké vystoupení ŠD v Domově důchodců 

2. 4. a 3. 4. velikonoční prázdniny 
7. - 10. 4. fotografování ke Dni matek 
29. 4. Představení loutkového kroužku 

Květen  Králičí hop – program s živými králíky 
Školy v přírodě 
29. 5. ukončení sběru pomerančové kůry 

Červen  1.- 4. 6. příprava příměstského tábora – vybírání poplatků 
5. 6. MDD – soutěže (v případě hezkého počasí na zahradě školy) 
Turnaj ve vybíjené 
Hrajeme v Muzeu - Vystoupení loutkového kroužku 

 
Příměstský tábor -  probíhá v budově školy ve třídách, které jsou pro účely tábora 
přizpůsobeny na herny. Pro děti je připraven zajímavý a pestrý program. Výlety do okolí, 
exkurze, interaktivní programy, vycházky do přírody. Provoz tábora od 6:30 h do 16:30 h. 
Cena 35,- Kč dítě/ den pobytový poplatek + 21 ,- Kč dítě / den oběd. 
Termíny tábora:  červenec 7. 7. - 10. 7. 13. 7. - 17. 7.  20. 7. - 24. 7. 
   srpen   10. 8. - 14. 8. 17. 8. - 22. 8. 



Přihlášení na tábor je možné elektronicky od 1. 4. 2015 na webových stránkách ZŠ 
Štefcova, kde najdete další podrobné informace. 
 
Okénko do mateřské školy – jaro a léto 2015 
Mateřskou školu, zahrnující budovu v ulici Štefcova a budovu v ulici Mrštíkova, navštěvuje 
110 dětí ve věku 3 – 6,5 let umístěných v 6 třídách. 
Na podzim a v zimě si děti kromě obvyklých vzdělávacích a pohybových aktivit užily i 
mnoho akcí tradičních a netradičních, kam patřila např. Bramboriáda, Drakiáda, 
Haloweenské strašení, oslava sv. Martina, adventní výlety na zámek Potštejn a Karlova 
koruna v Chlumci nad Cidlonou, návštěva čerta a Mikuláše, vánoční dílny pro rodiče, 
zpívání u vánočního stromečku, Tříkrálový den, Masopustní průvod, karnevaly a další. 
Předškolákům se podařilo vybojovat pohár na Čertovských hrátkách mateřských škol. 
Děti s rodiči se zapojili do sběru kaštanů a žaludů, pravidelně sbírají papír, pomerančovou a 
citronovou kůru a plastová víčka „pro Mišičku“. 
V lednu se 60 dětí zúčastnilo pětidenního lyžařského kurzu v Olešnici v Orlických horách - 
Usměvavé lyžování. Od prosince do února proběhl kurz základních bruslařských dovedností 
na zimním stadionu. 

   
Masopust     Tři králové 

Z nadstandardních zájmových činností probíhá pravidelně v mateřské škole Ekologický a 
pěstitelský kroužek, Lerngymnastika, Keramické tvoření, Malí šikulové, Atletické hrátky, 
Plavání, Veselé pískání, Angličtina hrou a Logopedické hrátky.  
I na jaro plánujeme spoustu akcí: oslavu jara, Dne Země, Dne maminek, Dne dětí, divadelní 
představení, výuku na dopravním hřišti, výlety, cestu do školy nanečisto, pasování 
budoucích školáků, tradiční sportovní soutěže předškoláků - Plavecké štafety mateřských 
škol a Atletické hrátky a další překvapení. 

   
Školka - bruslení    Školka - ekologická zahrada 

 


