
Štefcováček

Podzim a zima 2021
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092

www.stefcova.cz

Štefcováček je zpravodaj ZŠ a MŠ Štefcova, který je určen především rodičům
našich žáků a přátelům školy, obsahuje informace o dění ve škole.

Kontakty na vedení ZŠ a MŠ Štefcova
ředitel: Mgr. Eduard Hlávka 495 263 566 hlavka@stefcova.cz

zástupce pro II. stupeň: Mgr. Věra Krčková 725 048 947 krckova@stefcova.cz

zástupce pro I. stupeň: Mgr. Marie Hutlová 725 048 949 hutlova@stefcova.cz

zástupce pro MŠ: Mgr. Taťána
Metelková Ph.D. 725 781 552 ms@stefcova.cz

vedoucí ŠD: Jana Kolmanová

606 776 980
(Herna 1. a 2.)
724 263 074
(ŠD ve škole 3. -8.)

sd@stefcova.cz  

hospodářka: Mirka Rohlíková 606 777 038 nebo
606 777 056 zs@stefcova.cz

 jídelna:  Zuzana Bůžková  606 776 996 sj@stefcova.cz
výchovný poradce: Mgr. Pavlína Lohnická 606 777 062 lohnicka@stefcova.cz
školní psycholog: Mgr. Lucie Čáslavská 727 894 996 caslavska@stefcova.cz
metodik prevence: Mgr. Helena Bellerová 606 777 056/122 bellerova@stefcova.cz
email na ostatní učitele ZŠ: prijmeni@stefcova.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Organizace školního roku
I. pololetí končí: 31. ledna 2022 (po)
II. pololetí končí: 30. června 2022 (čt)
Hlavní prázdniny: pro děti budou trvat od 1. července 2022 do 31. srpna 2022
Nový školní rok 2022/2023 začíná 1. září 2022 (čt)

Prázdniny - školní rok 2021/22
Podzimní prázdniny: 27. října a 29. října 2021 (st + pá)
Ředitelské volno: 25. října a 26. října 2021 (po + út)
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 (čt) – 2. ledna 2022 (ne)

(vyučování začíná v pondělí 3. ledna 2022)
Pololetní prázdniny: 4. února 2022 (pá)
Jarní prázdniny: 7. 2. – 13. 2. 2022
Velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022 (čt)

Informace a třídní schůzky - vždy ve čtvrtek
9. září 2021 (čt) – třídní schůzky
11. listopadu 2021 (čt) – informace
16. prosince 2021 (čt) – informace + prodejní vánoční výstava + den otevřených dveří
13. ledna 2022 (čt) – třídní schůzky
24. března 2022 (čt) – informace
5. května 2022 (čt) - informace
9. června 2022 (čt) – třídní schůzky
Informace pro rodiče vždy od 17 h.
Třídní schůzky: 2. stupeň od 17 h, 1. st. od 17,30 h.

Zápis do prvních tříd
Zápis do prvních tříd pro šk. rok 2022/2023 se bude konat 8. 4. 2022 (pá) 14:00 h - 18:00 h
a 9. 4. 2022 (so) 9:00 h - 11:00 h. Veškeré informace k zápisu budou zveřejněny v březnu na
webových stránkách školy v sekci ŠKOLA - Zápis do 1. tříd

Sběr papíru
Kontejner bývá přistaven od 6:30 do 16 hodin. Papír ukládejte do kontejneru bez provázků,
igelitových tašek a kartonů. Termíny sběru: vždy v úterý!!
19. 10. 2021 7. 12. 2021 11. 1. 2022
22. 3. 2022 24. 5. 2022 28. 6. 2022

Elektronická žákovská knížka
Veškeré informace ohledně elektronické žákovské knížky lze najít na webu naší školy v
sekci ŠKOLA - Elektronická žákovská knížka
Při ztrátě hesla lze nové nechat vygenerovat přímo v Bakalářích přes email, žáci přes školní
email, rodiče přes ten, který uvedli do dotazníku a je tím pádem také uložený v systému
Bakalářů.
zs@stefcova.cz www.stefcova.cz
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Informace výchovné poradkyně
Jednotná písemná přijímací zkouška na střední školy i víceletá gymnázia se koná formou
písemného testu z českého jazyka a matematiky ve dubnu 2022. Veškeré informace,
aktuality a podrobnosti můžete sledovat na webu školy v sekci Poradenské služby -
Informace pro rodiče.
Akce pro žáky 9. ročníků - Příprava na volbu střední školy a povolání:

1) Den pro vás na SOŠ a SOU Vocelova - 17. 9. 2021
2) Prezentace středních škol a zaměstnavatelů - 12. 11. 2021
3) Úřad práce
4) Besedy se zástupci SŠ dle nabídky

Cena Globe 3D tiskárna

Broučci
Setkání Broučků ve školním roce 2021/2022 se budou konat ve středu od 16:00 do 17:30 hodin.
Rozpis setkání je umístěn na webových stránkách školy v sekci Aktivity školy - Broučci.
První naše setkání se uskuteční 13. 10. 2021.

Školní akademie ZŠ Štefcova 2022
Na konci června doufejme proběhne ve sportovní hale v Třebši tradiční školní akademie ZŠ
Štefcova. Opět zde budete moci vidět ukázky různého umění našich žáků, pěvecká, taneční,
sportovní i divadelní vystoupení. A na závěr se slavnostně rozloučíme s žáky 9. tříd, kteří
obdrží své poslední vysvědčení na základní škole a pamětní list, který jim bude tuto životní
etapu připomínat. Přesný termín a další podrobnosti budou zveřejněny na webu školy i v
jarním vydání Štefcováčku.

Školní knihovna
Školní knihovna na naší škole nabízí žákům i učitelům příjemné prostředí, ve kterém se
každý může seznámit s danou knihou, časopisem či encyklopedií dle vlastního výběru.
Knihovna je otevřená každé úterý a čtvrtek od 9,40 h do 9,55 h a ve středu od 12,30 h do
13,30 h.
V odpoledních hodinách je možné "listovat" v elektronické encyklopedii "WIKIPEDIE" na
počítači, zájem mají také děti ze školní družiny. Knihy jsou rozděleny do žákovské a
učitelské knihovny, samostatnou částí jsou knihy "darované". Již na konci první třídy se
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nejmenší čtenáři seznamují s prostředím a řádem knihovny a uplatňují první získané
čtenářské dovednosti, které dále rozvíjejí v průběhu druhé třídy. Knihy si žáci mohou půjčit
na celý měsíc, po dohodě je možné výpůjčku prodloužit.
Pro každý ročník 1. stupně je k dispozici sada knih, žáci vybranou beletrii čtou průběžně
během školního roku. Každým rokem je možné nahlédnout do školní knihovny v "DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ".
V minulém školním roce byla celá knihovna předělána a modernizována, aby vyhovovala
moderním trendům.

Mladý chemik Soutěž T-profi

Plánované akce - podzim a zima 2021
1) Exkurze a akce 2. stupně - podle situace a možností
A) Dějepis - exkurze - Všestary, Josefov, Chlum, Kutná Hora, Ostrá nad Labem

Historické centrum Hradce Králové
Osvětim nebo Terezín - duben 2021

B) Přírodopis a přírodovědná praktika – volitelný předmět
Všichni žáci na začátku školního roku obdrželi nové učebnice přírodopisu, které

umožní interaktivnější a atraktivnější vzdělávání přírodopisu na II. stupni. V letošním
školním roce žáci přírodovědných praktik navážou na rok loňský a budou pokračovat v
projektu Pratum. V plánu je rozšířit květnatou louku pro motýly, založit záhon
hluchavkovitých rostlin a zpracovat data získaná sběrem v minulém školním roce.

V průběhu září žáci navštíví Botanickou zahradu léčivých rostlin a na podzim
instalují krmítka, která budou sloužit k výuce jako místo přímého pozorování ptáků.

Na jaře příštího roku se pak opět pokusíme o chov čmeláků a vyvěsíme ptačí budky
na stromy ve školní zahradě. Osmáci a deváťáci se budou v rámci projektu "Zapojení
odborníka do praxe" vzdělávat v poskytnutí první pomoci společně s profesionálními
záchranáři. Chystá se i návštěva odborníka z Technecia, který by žákům přiblížil
problematiku mikroplastů.

Zájemci se budou moci opět zapojit do biologické olympiády.
I v letošním školním roce pokračujeme v mezinárodním vzdělávacím programu

GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment), ve kterém žáci
zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí naší školy. Žáci
přírodovědných praktik jsou zapojeni i v mezinárodní fenologické kampani Trees are
beautiful. Moc děkujeme Klubu přátel ZŠ Štefcova za podporu přírodovědného vzdělávání.
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C) Český jazyk - návštěvy Klicperova divadla a divadla Drak podle nabídky
- recitační soutěž - březen 2021
- Štefcovský pisálek - soutěž začínajících spisovatelů
- Bratři Čapkové - podzimní projekt 9. tříd spojený s exkurzí do Muzea

bratří Čapků v Malých Svatoňovicích.
- čtenářské a slohové soutěže dle nabídky

D) Fyzika - Archimediáda pro 7. ročník
- Fyzikální olympiáda pro 8. a 9. ročník

E) Chemie - soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika - soutěž pro jednotlivce
(pro žáky 9. ročníku)

- všichni deváťáci poměří své chemické znalosti v testu jednotlivců
- žáci přírodovědných praktik se zapojí do soutěže chemických projektů
- talentovaným žákům nabídneme účast v Chemické olympiádě

F) Matematika - Matematická olympiáda, Klokan  a další soutěže
G) Zeměpis - zeměpisné pořady v kině Centrál podle aktuální nabídky

- exkurze do Hvězdárny a Planetária v Hradci Králové
H) Finanční gramotnost - beseda pro 8. a 9. ročník
2) Sportovní akce - turnaje ve vybíjené - zima

- třídenní outdoorový kurz sportovních tříd - říjen
- florbalové turnaje mezi školami - říjen, listopad
- Mezinárodní dětský marathon - Sokol - září
- lyžařské kurzy - (7. A - 24. - 28. ledna 2022 - Benecko)
- testy do sportovních tříd  - květen 2022
- OVOV pro rodiče - jaro 2022
- okresní a krajské finále OVOV
- Pohár rozhlasu
- Hradecké sportovní hry
- plavecké mezitřídní závody tříd 1. stupně

Republikové finále OVOV - září 2021
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3) Vybrané akce 1. stupně
A) Školní kolo recitační a pěvecké soutěže - březen 2022
B) Třída 1. B - Adaptační dny (6. 9., 27. 9.) + přespávání ve škole

- Knihovna Malšovice - pasování na čtenáře
- Vánoční projektový den

C) Třída 2. A - Gladiátor – Stříbrný rybník - 14. 9. 2021
- Knihovna Malšovice – Pohádkové putování - 20. 10.
- Knihovna města Hradce Králové Wonkova – Detektivní pátrání – Komisař
Vrťapka - 22. 11.
- Vánoční ozdoby – exkurze Dvůr Králové nad Labem - 24. 11.
- Knihovna Malšovice – téma Zima - 16. 12.
- LVK Janské Lázně - 10. – 14. 1. 2022

D) Třída 2. B - Knihovna Malšovice - 18. 11.
- Vánoční ozdoby – exkurze Dvůr Králové nad Labem - 24. 11.
- Dopravní hřiště Hradec Králové - podzim

E) Třída 3. A - Lyžařský kurz - Orlické Záhoří, areál Černá voda - 24. - 28. ledna 2022
F) Třídy 4. B - Projektové vyučování spojené s návštěvou ZOO Dvůr Králové a hradeckou

hvězdárnou - září a říjen 2021
G) Třída 5. A - Sportovní den - cyklovýlet - směr Hradečnice- cestou soutěže, posilování -

21. září 2021
- Zimní škola v přírodě- Hotel Šerlišský mlýn - 17. - 21. ledna 2022
(sjezdové i běžecké lyžování)

H) Třída 5. C - Gladiátor – Stříbrný rybník - 15. 9. 2021
- exkurze do Hvězdárny a Planetária v Hradci Králové - listopad

Karneval 2. A Víčkohraní družina
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny Sluníčko - 6:00 - 16:45
Čtěte prosím aktuální informace na nástěnce u hlavního vchodu.
Kontakty: ŠD herna 1,2 606 776 980

ŠD ostatní herny: 724 263 074
ŠD v prostorách samostatné budovy vedle MŠ:

Herna č. 1: Jana Kolmanová, herna č. 2: Milada Marešová
V prostorách ZŠ:

Herna č. 3: Bc. Lucie Kozová, herna č. 4: Dominika Rejzková, DiS, herna č. 5:
Monika Schmiedová, herna č. 6: Jarmila Šedivá, DiS, herna č. 7: Pavla Mertlíková,
herna č. 8: Mgr. Jitka Ulbrichtová, herna č. 9: Kristýna Žilková

Kroužky: Dovedné ruce, Sportovní, Svět tvoření, Loutkový, Keramické tvoření rodičů
s dětmi

Celodružinové akce ŠD Sluníčko v blízké době:
Břichomluvec Zdeněk Polách a Matýsek
Lesní putování II.
Vánoční tvoření rodičů s dětmi

Příměstský tábor 2021
Naše ZŠ za finanční podpory  Magistrátu města  Hradec Králové pořádá každoročně
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR.
Fotky z letošního tábora můžete vidět zde - FOTKY - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Akce příměstského tábora
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ohlédneme-li se za minulým školním rokem, tak provoz mateřských škol koronavirová
pandemie zasáhla asi nejméně . Během jarní čtyřtýdenní uzavírky MŠ jsme si s předškoláky
vyzkoušeli povinnou distanční výuku – děti dostávaly vědomostní, dovednostní i pohybové
úkoly „na doma“ i rodinné pobyty venku. Z důvodu uzavření kulturních a sportovních
„areálů“ jsme ale museli omezit tyto činnosti, neproběhl ani tradiční lyžařský a bruslařský
kurz ani škola v přírodě. V červnu jsme si užili zahradní slavnost, kde vystoupil i pěvecký
sbor Kosáček a „opasovali jsme na školáky“ padesát předškoláků. K velkým úspěchům
loňského školního roku patří udělení certifikátu „eTwinningová škola“ za realizaci
mezinárodních projektů a vítězství předškoláků ve výtvarné soutěži „Pohádkové leporelo –
Kočičí pohádka“. I začátkem července a ve druhé polovině srpna byla školka plná dětí, a to
nejen našich, ale i z ostatních malšovických školek. V novém školním roce jsme mezi sebe
přivítali 50 nových kamarádů, především těch nejmenších tříletých.

Pasování školáků - pěvecký sbor Kosáček Nejmenší školáčci na výletě v lese

Z nadstandardních aktivit v tomto školním roce nabízíme Ekologicko - pěstitelský kroužek
a skupinovou i individuální logopedickou péči pro všechny třídy, pro mladší děti keramické
tvoření, Šikuláčka (netradiční výtvarné a pracovní činnosti), Taneční hrátky s pohádkou, pro
starší děti Veselé pískání na flétnu, Atletické hrátky, plavecký kurz, Hravou angličtinu,
Lerngymnastiku a pěvecký sbor „Kosáček“. Opět plánujeme bruslařský kurz na zimním
stadionu v Třebechovicích pod Orebem, pětidenní Pohádkové lyžování v Jánských Lázních
a na jaře pro předškoláky školku v přírodě v Krkonoších. Chtěli bychom navázat i na
úspěchy ve výtvarných, hudebních a sportovních soutěžích. Snad nám situace dovolí
uspořádat i tradiční sportovní soutěže pro předškoláky z ostatních hradeckých mateřských
škol: Čertovské hrátky, Plavecké štafety a Atletické hrátky.
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Výtvarná soutěž Pohádkové leporelo Projektový den - Povolání hasiče

Pokud nás hygienická opatření neomezí, plánujeme na první pololetí školního roku
pravidelné divadelní představení, návštěvy hradeckých knihoven, pohádkové cesty lesem,
návštěvu výstavy železničních modelů na hradeckém nádraží, Bramboriádu, Drakiádu,
Posvícení, Dýňobraní, Strašidelnou zahradu, oslavu sv. Martina, Mikulášskou nadílku,
adventní výlety, vánoční tvořivé dílny s třídními besídkami, vánoční nadílku, Tříkrálový
den, Masopust, karneval a další překvapení.
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