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Prázdniny - jaro a léto 2018 
II. pololetí končí: 29. června 2018 (pá) 
Hlavní prázdniny: pro děti budou trvat od 2. července (po) do 31. srpna 2018 (pá) 
Nový školní rok 2018/2019 začíná 3. září 2018 (po) 
Ředitelská volna: pondělí 30. dubna, pondělí 7. května 

Informace a třídní schůzky - vždy ve čtvrtek 
3. května 2018 (čt) – informace 
14. června 2018 (čt) – třídní schůzky 
Informace pro rodiče vždy od 17 h. 
Třídní schůzky: 2. stupeň od 17 h, 1. st. od 17,30 h. 

Sběr papíru  – kontejner bývá přistaven od 6:30 do 16 hodin. Papír ukládejte do kontejneru 
bez provázků a igelitových tašek. Termíny sběru: vždy v úterý!   

24.4.2018 22.5.2018 26.6.2018 
 
Informace výchovné poradkyně 
Jednotná písemná přijímací zkouška na maturitní obory středních škol se koná formou            
písemného testu z českého jazyka a matematiky, a to ve dvou termínech: 12. dubna 2018 a                
16. dubna 2018. Žákům se započítá lepší výsledek zkoušky! Jednotná písemná přijímací             
zkouška z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 7. tříd se letos koná ve dvou                 
termínech, a to 13. dubna 2018 a 17. dubna 2018. Další informace a podrobnosti na webu                
školy v sekci Poradenské služby. 
 
Broučci 
Ve školním roce 2017/2018 opět ve středu od 16:00 do 17:30 probíhají pravidelná setkání              
Broučků. Broučci během podzimu a zimy zažili spousty neuvěřitelných dobrodružství -           
školní pohádky, nacvičování čísel, naučili se podrobnosti ohledně jednotlivých ročních          
období, putovali pohádkovým lesem, ukládali zvířátka k zimnímu spánku, předvánočně          
tvořili, vyzkoušeli si pantomimické profese, zimní olympiádu a spoustu dalších akcí. A na             
další se už netrpělivě těší.  

   
Broučci - olympiáda Broučci - Tři králové 

 
 
 
Krok za krokem prvním rokem 
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Ve školním roce 2017/2018 se můžete podívat, jak se daří, po měsících práce ve škole,               
našim prvňáčkům. Ukázkové hodiny jsou určeny nejen rodičům současných prvňáčků, ale i            
těm budoucím. Setkání probíhají vždy ve čtvrtek od 15:15 hod. ve třídě 1. C. Rozpis               
ukázkových hodin v dubnu a květnu:   5. 4.  a  3. 5. 
 
Sportovní třída 
Ve školním roce 2018/2019 plánujeme od září otevření jedné šesté třídy s rozšířenou             
výukou tělesné výchovy. Zájemci absolvují ve čtvrtek 3. května od 14 h výběrové testy. Pro               
dostatečnou přípravu a dosažení co nejlepších výsledků přehled testovaných disciplín          
můžete nalézt na webu školy. 
 
Školská rada 
Dne 14. 12. 2017 proběhly na ZŠ Štefcova volby do školské rady. Rodiče volili zástupce z                
řad rodičů. Navrženi byli pan PhDr. Martin Jílek, Ph.D a Mgr. Jana Hanušová. Volební              
komisi tvořily Mgr. Irena Brzková, Mgr. Lenka Cachová a Mgr. Alena Johanisová. Po             
sečtení hlasů byli oba kandidáti zvoleni. 
 
Elektronická žákovská knížka 
Od letošního školního roku jsme zavedli elektronické žákovské knížky. Jedná se o nový             
způsob předávání informací mezi rodiči a školou, od kterého si slibujeme zlepšení a             
zjednodušení vzájemné komunikace. Pro Vaši lepší informovanost o výsledku vzdělávání          
dítěte je v žákovské knížce k dispozici vážený průměr známek, který zohledňuje důležitost             
každé známky. Žáky nadále hodnotí učitelé na základě jejich vědomostí, aktivity, přístupu            
k učivu, osvojení kompetencí aj. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně elektronické           
žákovské knížky se můžete obrátit na třídní učitele. 
 
Akce, které proběhly na podzim a v zimě roku 2017 
1) Přednášky MP -v průběhu celého roku většina našich tříd absolvovuje přednášky o             
bezpečném chování, dopravě, šikaně či dalších tématech ve školicím středisku Městské           
policie HK v Třebši. Co dělat, když se ztratíme? Zvládneme přivolat pomoc v krizové              
situaci? Známe linky tísňového volání? Školitelé Městské policie nás toho spoustu naučí. 
2) World Maraton Challenge - jubilejní 10. ročník dětského maratonu, který se koná pro              
podporu celosvětové organizace Save The Children, letos hostilo město Pardubice. Akce se            
účastnily 3 vybrané školy z HK a 3 z Pardubic. Družstva o maximálním počtu 32 žáků běží                 
štafetovým způsobem maratónskou vzdálenost. Za naši školu byli vybráni žáci převážně ze            
sportovních tříd 8. A a 7. A. Celou štafetu rozbíhal pan ředitel Eduard Hlávka. Na každého                
žáka připadlo cca 8 dvěstěmetrových úseků. V posledním kole jsme zvládli pokořit            
dvouhodinovou hranici časem 1:59:15, což byl velký úspěch! 
3) Olympiáda z angličtiny - ve středu 14. 2. 2018 se v prostorách PSJG v Hradci Králové                 
konalo okresní finále Olympiády v AJ. Jako každý rok se zde sešla konkurence z více než                
20 základních škol okresu Hradec Králové. V kategorii 6. - 7. tříd nás reprezentoval Tomáš               
Andrýs (7. B) a vedl se velmi dobře, když obsadil konečné 9. místo. V kategorii 8. - 9. tříd                   
nás reprezentoval Adam Bouldjedien (9. A) a i on si vedl skvěle, když skončil na krásném 3.                 
místě a jen kousek ho dělil od postupu do krajského finále, kam postupují pouze první dva                
soutěžící.  
4) Den zviřat - v říjnu se druhé třídy zúčastnily 24. Dne zvířat, který pořádala SOŠ                
Veterinární v Kuklenách. Děti viděly psí agility, přehlídku malých plemen psů, výstavu            
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drobných zvířat, ukázku chovu terarijních zvířat, králičí agility (Králičí hop) a ve školních             
stájích hospodářská zvířata,  kterým přinesly drobné laskominy.  
5) Recitační soutěž - v březnu proběhlo na obou stupních školní kolo recitační soutěže.              
Některé z básní si vymysleli velice pěkně a vtipně sami žáci.  
6) Exkurze Smetana a Holub - v říjnu vyrazili žáci 7. C a 8. B s učiteli na malou                   
češtinsko-dějepisně-hudební exkurzi. V Litomyšli navštívili rodný byt Bedřicha Smetany,         
kde si zahráli na klavír i další hudební nástroje, prošli si okolí místního zámku i krásné                
náměstí s bohatou historií. Po malém obědě pokračovala akce v nedalekých Holicích, kde v              
Africkém muzeu Dr. Emila Holuba děti viděly spoustu suvenýrů z Holubových výprav do             
Afriky, vycpaná zvířata a vyzkoušely si i interaktivní soutěže. 

   
Holice Tajný život města 

7) Chemici - poslední říjnový týden jsme mezi 44 žáky 9. ročníku našli nejlepšího mladého               
chemika naší školy. Stal se jím Tadeáš Stöhwasser (9. A) díky skvělému výsledku             
vědomostního testu z obecné a anorganické chemie. Laťku v letošním ročníku nastavil            
Tadeáš vysoko, jeho úspěšnost v odpovědích byla 92%. Na druhém místě skončila Veronika             
Koutová (9. A, 84 % úspěšnost) a na třetím místě Eliška Emmerová (9. A, 76% úspěšnost).                
Všichni tři žáci postupují do druhého kola soutěže. 
8) Archeopark Všestary - na přelomu září a října absolvovali žáci všech šestých tříd              
exkurzi do Archeoparku ve Všestarech. Děti se seznámily se stavbou slovanských stavení,            
výrobou prvních kovových nástrojů, vypalováním keramických nádob, navštívily pravěkou         
jeskyni s malbami na stěnách. Všichni obdivovali překrásný velký model pravěkého           
osídlení. 
9) T-Profi - opakované vítězství čekalo náš tým v soutěži TALENTY PRO FIRMY V              
ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ. Jednalo se o krajské kolo s mezinárodní účastí z           
Polska. Celkem se zúčastnilo sedm šesti až osmičlenných týmů. Hradec Králové           
reprezentovali naši žáci z V. A - Daniel Lingr, Vilém Suchan, Terka Mottlová a Lenka               
Slaninová spolu se studenty SPŠ Hradební. Jako kapitán týmu byl dětem nápomocen pan             
František Filip ze ZVU strojírny. Měl však pouze roli rádce. Naším úkolem bylo sestavit v               
časovém limitu za stavebnice Merkur model lanové dráhy i s kabinkou. Hodnotilo se             
především provedení, preciznost, ale také funkčnost a v neposlední řadě spolupráce a            
koordinace v týmu.  
10) Sportování bez hranic - v říjnu 2017 se na půdě naší školy sešly školy zapojené do                 
česko-polského projektu Sportování bez hranic. 84 žáků z 12 různých škol se utkalo v              
turnaji v Kin-ballu. Zároveň si mohli vyzkoušet svoje florbalové dovednosti ve vedení            
míčku přes překážkovou dráhu a při střelbě na bránu. 12 zápasů ve dvou skupinách, každý               
tým odehrál 3 zápasy po 2 x 4 minutách, na závěr zápas o absolutního vítěze. Všichni                
účastníci dostali pamětní list a tašku s upomínkovými předměty. I přes zápolení na hřišti se               
celý den nesl v přátelském duchu, ve kterém se bude jistě nést i další setkání. To nás bude                  
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čekat opět za rok, tentokrát na půdě našich polských sousedů v našem partnerském městě              
Walbrzych. 

    
World Maraton Challenge Sportovní výkony 

11) Ozdoby - v listopadu zajeli žáci několika tříd na exkurzi do Dvora Králové nad Labem.                 
V této předvánoční době se chtěli seznámit podrobněji s vánočními ozdobami. Takže            
navštívili podnik Ozdoba, kde jim ukázali celý proces výroby vánočních ozdob od foukání             
přes různé druhy barvení až k balení do krabic. Poté si v místním muzeu prohlédli výstavu                
zaměřenou na historii výroby vánočních ozdob.  
12) Tonda Obal - v listopadu proběhl v 1. - 4. třídách výukový program o třídění,                
zpracování a recyklaci obalů "Tonda Obal na cestách." 
Děti dostaly srozumitelnou formou odpovědi na otázky: Proč se třídí odpady? Co se třídí? a               
Jak se odpady recyklují? Zároveň jsme si pod vedením lektora zahráli hru, ve které jsme               
sami třídili odpad a získali spoustu nových poznatků, jak správně třídit. Jako odměnu jsme              
vysoutěžili výukový materiál a pochvalu od lektora výuky za naši aktivitu a znalosti. 
13) Basic lingua - ve čtvrtek 11.1. 2018 se konalo slavnostní vyhlášení jazykové soutěže              
Basic lingua, kterou již tradičně pořádalo První soukromé jazykové gymnázium v Hradci            
Králové. Naši žáci si opět vedli na výbornou! V kategorii I., která je určena pro žáky 6. - 7.                   
tříd, se z naší školy zúčastnili Tomáš Andrýs a Marie Zemanská (oba 7. B). V konkurenci                
23 žáků z ostatních škol obsadil Tomáš velmi pěkné 11. místo a Marie se umístila na                
skvělém 6. místě. V kategorii II. určené pro žáky 8. a 9. tříd nás reprezentoval Adam                
Bouldjedien (9. A) a vedl si skvěle. Ve velké konkurenci 20 žáků nejen z hradeckého okresu                
dokázal Adam obsadit fantastické 1. místo!  
14) Drážďany - v prosinci se početná skupina vybraných němčinářů doplněná o žáky 9. tříd               
účastnila adventního poznávacího zájezdu do hlavního města spolkové země Sasko -           
Drážďan, nebo jak se říká u nich: Dresden. Po prohlídce historických částí města (galerie              
Zwinger a Frauenkirche) jsme navštívili historický adventní trh s prodejci v dobových            
kostýmech, poté hlavní trh Altmarkt s perníkovou chaloupkou a celý zájezd byl zakončen             
předvánočními nákupy ve vyhledávaném obchodě Primemark.  
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Drážďany Tonda Obal na cestách 

15) Divadlo Drak - děti některých tříd navštívily na konci listopadu divadlo Drak. Na jeho               
scéně v Labyrintu na ně čekalo představení „Nad Prahou svítil měsíc“. Na jevišti se setkaly               
s herci a jejich loutkami. Představení bylo neobvyklé, nezazněly v něm totiž žádné české              
věty, ale jen různé zvuky a volání. Bylo provázeno sluchovými, zrakovými i čichovými             
vjemy. Po představení se dětem představili herci. Každý z nich byl z jiné země. Z               
Maďarska, Švédska, Palestiny a Portugalska. Společnou řečí byla angličtina. Děti pokládaly           
hercům zvídavé otázky. Po představení následoval workshop, ve kterém se děti           
prostřednictvím her rozpohybovaly, vyrobily si kouzelné brýle, které provázely panáčky          
příběhem a uklidnily se při relaxačním cvičení. Na závěr se mohly děti s každým hercem               
rozloučit. Při podání rukou zazněla z úst herců milá čeština, naše děti se snažily anglicky. 
16) Výstava keramiky - v týdnu od 11. 12. do 15. 12. proběhla v naší škole Vánoční                 
výstava keramiky. Vystaveny byly výrobky z kroužků Mgr. Dariusové ( 3. – 5. r.), Mgr.               
Lindrové (1. - 3. r.), Mgr. Jandové (1. - 3. r.), práce žáků 1. i 2. stupně a také věci vyrobené                     
v odpoledních družinách. Dne 14. 12. od 16 h si mohli všichni příchozí zakoupit keramické               
výrobky, ozdoby, přání, jmenovky k dárkům ve vestibulu školy, kde je prodávali žáci 4. - 7.                
ročníku. Za všechny tyto výrobky se utržilo 7 428,- Kč. Tyto peníze budou použity na hlínu,                
glazury a jiné pomůcky v keramické dílně. 
17) Beseda se spisovatelkou - v lednu přišla do druhých, třetích a pátých tříd na návštěvu                
mladá začínající spisovatelka slečna Petra Votroubková. Přečetla dětem kapitolku ze své           
prvotiny Sen o moři a poté jim vyprávěla, jak je možné stát se spisovatelem a vydat knihu.                 
Vzhledem k jejímu nízkému věku (19 let) to pro děti bylo velmi zajímavé i blízké. Žáci se                 
mimo jiné ptali, jak dlouho psala tuto knížku, co jí bylo zdrojem inspirace či jaký je proces                 
vydávání knih. 
18) Čtenářský klub - od 10. ledna svoji činnost zahájil čtenářský klub pro žáky 2. a 3. tříd,                  
kteří našli svoji zálibu ve čtenářství. Klub pracuje pod vedením Mgr. Kláry Mrázové (2.              
ročníky) a Mgr. Kláry Zacharové (3. ročníky). Schůzky probíhají každou středu od 14.00 do              
15.30 hodin. Schůzka začíná čtenářskou dílnou, kdy chlapci a děvčata čtou svoje knihy nebo              
knihy ze školní knihovny. Po čtení následuje společné povídání, sdělování zážitků a dojmů z              
četby, luštění či hry. 
19) Dějepisná olympiáda - ve středu 17. ledna se na ZŠ a MŠ Bezručova konalo okresní                
kolo Dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „To byla první republika aneb           
Československo v letech 1918 – 1938“. Martin Exner ze VII. C se umístil na 2. místě. Za                 
prokázané znalosti si zaslouží mimořádné uznání! Na prvních místech se umístili           
gymnazisté. Jen Martin, žák naší základní školy, jim dokázal konkurovat. Navíc navštěvuje            
teprve 7. třídu ! Moc gratulujeme a přejeme mu hodně úspěchů v krajském kole, které se                
bude konat 20. března. V náročné konkurenci 35 žáků se neztratili ani naši deváťáci. Jiří               
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Droppa z IX. B obsadil velmi pěkné 13. místo. Adam Bouldjedien z IX. A skončil na 26.                 
příčce. 
20) SPŠ stavební - v první polovině ledna absolvovali žáci obou devátých tříd exkurzi do               
SPŠ stavební v Hradci Králové. Během dvouhodinové návštěvy zhlédli deváťáci prezentaci           
o SPŠ ve školní aule. Viděli ukázky odborných učeben a laboratoří, seznámili se s nabídkou               
studijních oborů, se studentskými sportovními aktivitami i školními zahraničními zájezdy.          
Student maturitního ročníku jim představil své stavební projekty, se kterými uspěl v soutěži             
„Středoškolská odborná činnost“. 
21) Tajný život města - v tomto programu byla naše škola oceněna jako jedna ze tří nejlépe                 
bádajících škol z 50 škol České republiky. Na konci září naši žáci vyrazili do Zaježové na                
Slovensku, kde si užili bohatý program, který si kolegové připravili. Výlet na Slovensko             
byl zaslouženou výhrou za pilnou práci v projektu v minulém školním roce. Naše škola byla               
vybrána (společně se ZŠ Milín a Gymnáziem Josefa Jungmanna, Litoměřice) z padesáti            
zapojených škol České republiky jako škola s nejoriginálnější kampaní o biodiverzitě měst.            
Projektu se účastnily i školy ze Slovenska, se třemi vítěznými slovenskými školami jsme se              
také setkali v Zaježové. Ze spousty zážitků se dětem nejvíce líbil tříhodinový výlet s              
plněním úkolů krásnou, téměř panenskou přírodou. Projekt pokračuje i v letošním školním            
roce, pokusíme se o vytvoření questu v okolí naší školy. 
22) Karneval družiny - na pátek 9. února připravily vychovatelky školní družiny ZŠ             
Štefcova veselé setkání dětí v podobě karnevalu. Od 13. hodiny patřila tělocvična dětem od              
prvních do třetích tříd. Masek a nejrůznějších nápaditých převleků se sešlo i letos hodně -               
celkový počet překročil dvě stovky. Celý mumraj byl zahájen zapálením olympijského           
ohně, vztyčením olympijské vlajky a hlavní rozhodčí prohlásil olympijský karneval za           
zahájený. Začínalo se jak jinak než tancováním a dováděním na parketu, abychom tak             
oslavili právě probíhající zahájení olympijských her v Pchjongčchangu. Jako vždy byly           
připraveny soutěže, letos obzvláště „zimní“, právě po vzoru olympijských her. Nechyběl           
závod bobistů, hod curlingovým kamenem, biatlonová „stojka“ nebo slalom na lyžích. 

   
Vánoční výstava keramiky Karneval 

23) Olympijská výstava - v prostorách školy naleznete informace o olympijských zimních            
sportech, různá závodiště ve 3D podobě, seznámíte se s olympijskými závodníky a můžete             
načerpat vědomosti, které žáci nashromáždili, vlastnoručně zpracovali a vystavili na          
informačních tabulích na sloupech v chodbě školy. Interaktivní výstavu doplňuje i soutěž o             
ceny za správně zodpovězené kvízové otázky týkající se olympiády.  
24) Krtečkovo autíčko - velká pochvala patří týmu mladých chemiků z 9. B za pilnou a                
svědomitou práci nad projektem Krtečkovo autíčko budoucnosti na vodík. Ve středu 7. 2. se              
na SPŠCH v Pardubicích konal projektový den. Naši deváťáci zaujali vtipnou nástěnkou,            
poutavým projevem, ale hlavně funkčními modely autíček na vodík. Jezdící autíčko           
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obdivovali nejen porotci z řad učitelů SPŠCH, ale i sponzoři soutěže a studenti střední              
školy. Umístění mezi 14 týmy letošní projektové části soutěže Automobil očima chemika se             
dozvíme až v dubnu na slavnostním vyhlášení.  
25) Štefcovský pisálek - v zimě proběhl 1. ročník literární soutěže zaměřené na autorské              
psaní žáků ZŠ Štefcova pod názvem Štefcovský pisálek. Téma letošního ročníku bylo –             
Nadpřirozené síly. Všechny práce byly na skvělé úrovni a nebylo lehké vybrat ty nejlepší.              
Nakonec v mladší kategorii 5. – 6. tříd zvítězila Anička Kopecká z 5. D a v kategorii                 
starších (7. – 9. r.) se porotě nejvíce líbila práce Martina Exnera ze 7. C. Všem zúčastněným                 
moc děkujeme a vítězové získají kromě diplomu i zaslouženou odměnu. Vítězné práce si             
můžete přečíst na webu školy. 
26) Olympiáda z češtiny - v pondělí 29. ledna proběhlo okresní kolo olympiády z českého               
jazyka na půdě Gymnázia J. K. Tyla. Ve velice silné konkurenci se naše dvě zástupkyně               
neztratily. Tereza Stránská skončila na slušném 28. místě a Eliška Emmerová z 9. A se               
umístila na úžasném 2. místě, ze kterého postupuje do krajského kola, které by mělo              
proběhnout v dubnu.  
 
Plánované akce - jaro a léto 2018 
1) Exkurze 2. stupně - dějepis - Josefov, Chlum  

- Kuks, Kutná Hora 
- Praha - Leonardium, Národní divadlo 

- přírodopis – 7. ročník - ZOO Stěžery 
8. ročník - KARIM FN HK 

2) Den Země – 20. 4. -  2. B a 2. D a další -  exkurze o třídění odpadu v Černé za Bory. 
3) Sportovní akce - OVOV - OF 10. 4 a KF 28. 5. na školním hřišti  

- fotbalový turnaj McDonald´s Cup 2. - 5. tříd -  jaro 2018 
- plavecké štafety 1. stupně - jaro 2018 
- turnaje ve vybíjené - březen - duben (4.,5.,6. třídy) - hala Třebeš HK 
- Hradecké hry - 6. a 7. června 
- běžkařský kurz sportovek 6. a 8. tříd - Pec pod Sněžkou 25. - 28. 3. 

4) Soutěže  - čeština  - literární soutěže, recitační soutěže 
    - Rosteme s knihou - slohová soutěž 

            - hudební výchova - pěvecká soutěž pro 2. st. - 4. dubna 12:45 v učebně Hv 
- chemie - soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR (soutěž 

 jednotlivců, soutěž projektů) 
- chemická olympiáda  

- přírodopis - biologická olympiáda 6. - 9. ročník (duben - okresní kolo) 
- poznávání rostlin a živočichů  6. - 9. ročník (duben - 

květen školní a následně okresní kolo) 
- dějepis - dějepisná olympiáda (krajské kolo - duben) 
- olympiáda z češtiny (krajské kolo - duben)  

5) Příběhy našich sousedů - naše škola se v tomto pololetí zapojí do vzdělávacího projektu 
Příběhy našich sousedů. Jde o projekt neziskové organizace Post Bellum pro menší 
skupinky žáků, kteří se stanou na několik měsíců rozhlasovými nebo televizními 
dokumentaristy. Vyzpovídají pamětníka ze svého okolí, natočí vzpomínky, digitalizují 
fotografie, prozkoumají archívy a nakonec vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou 
reportáž o jeho životě. Během práce se zúčastní různých workshopů ohledně práce s audio 
či videotechnikou. V červnu pak svůj produkt budou slavnostně prezentovat a jejich práce 
bude umístěna i na internetu (https://www.pribehynasichsousedu.cz/). Z naší školy se 
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projektu zúčastní dvě skupiny žáků z 8. B a 9. B pod vedením učitelů dějepisu Mgr. 
Bellerové a Mgr. Kříže. 
6) Tajný život města - přírodopis 
- seminář pro učitele (Mgr. Sylva Balcarová) v Kaprálově mlýně v Ochozu u Brna o tvorbě                
questu 
- exkurze: Cesta kolem soch (Stěžery) 
- tvorba questu (společně s dětmi) v okolí naší školy 
7) Sportování bez hranic - na konci května se uskuteční další setkání českých škol z               
Hradce Králové a polských škol z Walbrzychu v rámci projektu Sportování bez hranic.             
Setkání se tentokrát uskuteční na půdě polských škol. Během měsíce dubna budou vybráni             
žáci, kteří se vydají naši školu reprezentovat.  
8) Školní akademie - ve čtvrtek 28. 6. od 9:00 hodin tradičně proběhne ve sportovní hale v                 
Třebši školní akademie školy ZŠ Štefcova Hradec Králové. Můžete se těšit na skvělá             
vystoupení našich žáků, taneční, hudební, pěvecká, sportovní a především na rozloučení           
studentů devátých tříd se základní školou, kteří tu obdrží svá poslední “základkářská”            
vysvědčení. 
 
Školní družina 
Školní družina je dětem k dispozici i v době ředitelského volna a vedlejších prázdnin. V tuto 
dobu je provoz omezen na dobu od 7:00 do 16:00 hodin. V době hlavních prázdnin 
(červenec - srpen) probíhá ve školní družině Příměstský tábor, který je určen pro děti ze 
všech hradeckých škol. 
Čtěte prosím aktuální informace na nástěnce u hlavního vchodu. 
ŠD herna 1,2  606 776 980 
ŠD ostatní herny: 724 263 074 
 
Připravované akce v ŠD: 
Duben – 13. 4. kino, Fotografování ke Dni matek, 
Květen - turnaj ve vybíjené, ukončení sběru pomerančové kůry, představení Loutkového 
kroužku 
Červen – MDD, vyhodnocení sběru pomerančové kůry 
Kritéria pro umístění žáků do školní družiny pro rok 2018 – 2019 najdete na webových 
stránkách školy. 
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Příměstský tábor: 
ZŠ Štefcova za finanční podpory Magistrátu města Hradec Králové pořádá pro děti 
hradeckých škol, které ukončily docházku do 1. - 4. třídy o letních prázdninách příměstský 
tábor školní družiny. Tábor bude v prostředí ZŠ Štefcova v Malšovicích. Kapacita tábora je 
100 dětí na každý termín. 
Termíny tábora 
ČERVENEC: 2. - 4. 7. (pouze 3 dny 5. a 6. 7. svátek) 9. 7. – 13. 7. 16. 7. – 20. 7. 
SRPEN: 13. 8. – 17. 8. 20. 8. – 24. 8. 
Provoz příměstského tábora PO – PÁ 6. 30 – 16. 30 hod. 
Přihlášení na tábor je možné pouze elektronicky od pondělí 2. 4. 2018. O tábor je velký 
zájem, nenechávejte přihlášení na pozdější dobu. Více informací najdete na webových 
stránkách školy. 

   
Mikuláši v MŠ MŠ - v herně 

 
Okénko do mateřské školy – 2017/ 2018 
Obě budovy mateřské školy jsou stále naplněny až po střechu veselými kamarády. Je 
nás tam 160 dětí, 13 pedagogických a 7 provozních pracovníků. 
Na podzim a v zimě jsme si společně užili mnoho akcí tradičních i netradičních, 
celoškolkových i třídních, např. Bramboriádu, Drakiádu, Dýňobraní, noc ve školce, 
Strašidelnou zahradu, návštěvu Výstavy železničních modelů na Hlavním nádraží, návštěvy 
knihovny v Malšovicích i ve Wonkově ulici, besedu Houby jedlé a jedovaté, oslavu sv. 
Martina, exkurzi do přírodopisného kabinetu ZŠ, návštěvy solné jeskyně, adventní výlety do 
ZOO ve Dvoře Králové a do Pekla Čertovina, Čertovský rej, vánoční dílny, zpívání u 
vánočního stromečku, Ježíškovskou nadílku, Tříkrálový den, řadu divadelních představení, 
karneval, Masopustní průvod a další. Předškoláci vybojovali pohár na Čertovských hrátkách 
mateřských škol a zúčastnili se hokejbalového turnaje. Poprvé jsme uspořádali společné 
divadelní představení pro rodiče a děti „O líném jazýčku“. Děti s rodiči se zapojili do sběru 
kaštanů a žaludů, papíru, pomerančové a citronové kůry a plastových víček „pro Rebeku“. 
Od listopadu děti jezdí pravidelně na kurz bruslení na zimní stadion do Třebechovic. 
Na přelomu ledna a února se více než 50 dětí zúčastnilo pětidenní Medvědovy lyžařské 
akademie v Olešnici v Orlických horách. 
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Z nadstandardních zájmových činností probíhá pravidelně Ekologický kroužek, 
Lerngymnastika, Keramické tvoření, Malí šikulové, Atletické hrátky, Plavecká výuka, 
Veselé pískání na zobcové flétny, Angličtina hrou a logopedická prevence skupinová i 
individuální. Padesátičlenný pěvecký sbor Kosáček úspěšně veřejně vystoupil s programem 
„Paní máma Trdlice aneb To je zlaté posvícení“ a v tělocvičně ZŠ s adventním programem 
„Zpívání pro radost“ a muzikálem „O dvanácti měsíčkách“. Svým vystoupením i dvakrát 
obveselil obyvatele Domu seniorů. 
I na jaro plánujeme spoustu akcí: probouzení skřítka Jarníčka, Den Země, Čarodějnický rej, 
Den dětí, několik divadelních představení, návštěvu kina a knihovny, výuku na dopravním 
hřišti, zubní prevenci, Cestu do školy nanečisto, závěrečné výlety, fotografování tříd a na 
tablo, Setkání mateřských škol v Šimkových sadech a další. Z akcí pro rodiče a děti 
chystáme velikonoční tvoření, Srdíčkový den, Cestu kolem světa, pasování budoucích 
školáků, opékání na zahradě, další společné divadélko „Šášinka jde do školy“, besedu s 
vedením ZŠ Štefcova k zápisu do ZŠ a zdravotně preventivní program Zdravá noha. 
Budeme pořádat tradiční sportovní soutěže předškoláků - Plavecké štafety mateřských škol 
a Atletické hrátky, předškoláci se zúčastní i turnaje ve fotbale. Malé zpěváčky čeká oblastní 
kolo přehlídky Mateřinka. V dubnu se předškoláci vypraví na pětidenní „školku v přírodě“, 
tentokrát na chatu Radost v Plasnici. 

   
Medvědova lyžařská akademie Pěvecký sbor Kosáček 

 
Srdečně zveme na Den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 12. dubna (9.30 – 
11.30, 14.30 – 16.00). Je určený zejména dětem a rodičům, kteří mají zájem o naši MŠ 
v příštím školním roce. Zápis do mateřské školy proběhne v pátek 11. května a v sobotu 12. 
května. 
Nově nastupujícím dětem a jejich rodičům nabízíme účast v klubu pro nejmenší 
Plamínek. Schůzky plné her a tvoření budou probíhat v dubnu – červnu. Bližší informace 
budou na webu MŠ a na letáčkách. 
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