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Štefcováček 
 

Podzim 2015 
 

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, obsahuje informace o dění na 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 
herny budova školy 

606 776 980  
(Herna 1. a 2.) 
724 263 074 
(ŠD ve škole 3. -7.)

sd@stefcova.cz   

hospodářka: Mirka Rohlíková 
606 777 038 nebo 
606 777 056

zs@stefcova.cz  

 jídelna:  Hana Mičková  606 776 996 sj@stefcova.cz  

výchovný poradce:        Mgr. Anna Moserová        606 777 062                    moserova@stefcova.cz 
mail na ostatní učitele ZŠ:  prijmeni@stefcova.cz
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Prázdniny a ředitelská volna 
Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2015 (čt, pá) 
Ředitelské volno: 26. a 27. října 2015 (po, út) 
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2015 - 3. ledna 2016 (st - ne) 
Ředitelské volno: 21. a 22. prosince 2015 (po, út) 
Pololetní prázdniny: 29. ledna 2016 (pá) 
Jarní prázdniny: 1. února - 5. února 2016 (po - pá) 
Velikonoční prázdniny: 24. a 25. března 2016 (čt, pá) 

Informace a třídní schůzky - vždy ve čtvrtek 
5. listopadu 2015 - informace (17 – 18 h) 
10. prosince 2015 - informace (17 – 18 h) + prodejní vánoční výstava 
14. ledna 2016 - třídní schůzky (1.st. od 16:30 h, 2.st.od 17:00 h) 
17. března 2016 - informace (17 – 18 h) 
28. dubna 2016 - informace (17 – 18 h) 
16. června 2016 - třídní schůzky (1.st. od 16:30 h, 2.st.od 17:00 h) 

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!    
21. 10. 2015  25. 11. 2015  6. 1. 2016  24. 2. 2016     
30. 3. 2016   27. 4. 2016  25. 5. 2016  22. 6. 2016 
 
Den otevřených dveří 
Ve čtvrtek 10. prosince 2015 proběhne na naší škole den otevřených dveří. Rodiče žáků i 
široká veřejnost si mohou přijít prohlédnout školu a navštívit ukázkové hodiny. Jejich 
nabídka bude vyvěšena na webových stránkách školy. 
 
Návštěva vedení školy na třídní schůzce v MŠ 
Ve čtvrtek 7. 1. 2016 v 16 hodin se vedení školy zúčastní třídní schůzky v MŠ. Rodiče 
budou mít možnost se informovat na průběh zápisu a získat potřebné informace o škole.  
 
Zápis do prvních tříd 
V pátek 15. 1. 2016 od 13 do17 hodin a v sobotu 16. 1. 2016 od 9 do 12 hodin proběhne na 
naší škole zápis do prvních tříd. S sebou si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz. 
Těšíme se na všechny naše budoucí prvňáčky. 
 
Informace výchovné poradkyně 
1) Pedagogicko - psychologická poradna - nová adresa od 18. 5. 2015 : Na Okrouhlíku 
1371/30, HK, 500 02 (poblíž Terminálu HD, bývalá budova Úřadu práce, 6. a 7. patro).  
2) Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Hradec Králové 
Kongresové centrum Aldis 13. 11. 2015 (9 – 18 h)  14. 11. 2015 (8 – 12 h) 
 
Broučci 
Setkání Broučků se ve školním roce 2015-2016 budou konat opět ve středu od 16:00 – 
17:30 h. Přesný rozpis i témata našich setkání je vyvěšen na stránkách naší školy. V prvním 
pololetí se Broučci budou věnovat příchodu podzimu i zimy, zvířátkům a lesním plodům, 
uspávání broučků před zimním spánkem i podzimním a zimním svátkům. Všichni Broučci 
se na svoje setkání moc těší. 
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Krok za krokem prvním rokem 
Pod tímto názvem se skrývají ukázkové hodiny v první třídě. Cílem těchto hodin je ukázat 
rodičům současných, ale i budoucích prvňáčků, jak probíhá výuka ve škole od samého 
počátku. Tyto hodiny budou vždy jednou za měsíc ve čtvrtek ve tř. 1. A od 15:00 do 15:45. 
Přesný rozpis těchto ukázkových hodin – 1.10., 5.11., 3.12., 7.1., 11.2., 10.3., 7.4.  
 
Kroužky 
Nabídku školních kroužků na letošní školní rok můžete najít na webových stránkách školy. 
 
Sběr kaštanů a žaludů 
Na podzim již tradičně proběhne velmi oblíbený sběr kaštanů a žaludů. Loňským vítězem se 
stala třída I. A , která nasbírala 1 tunu. Celkem se do sběru zapojilo 355 žáků, překonáme to 
v letošním sběru? 
 
Akce, které proběhly na jaře 2015 a v prvních týdnech školního roku 2015/16 
1) Olympiáda z Aj - V březnu se uskutečnilo Krajské kolo Olympiády v anglickém jazyce. 

Za naši školu se zúčastnil Richard Šviha, který bojoval v kategorii 2. C, která je 
určena pro studenty z bilingvních rodin nebo pro studenty, kteří žili v anglicky 
mluvící zemi déle jak 6 měsíců. Po loňském 3. místě jsme očekávali, jak si povede 
tentokrát, a Ríša předčil naše očekávání, když svou kategorii s přehledem vyhrál! V 
květnu se pak v Ústředním kole Olympiády v Aj sešlo 14 nejlepších žáků z celé 
republiky a konkurence byla obrovská. Ríša se nakonec umístil na skvělém 
5. místě!! 

2) XV. Hradecké sportovní hry mládeže - Ve dnech 10. a 11. 6. 2015 se žáci druhého  
 stupně naší školy zúčastnili Hradeckých sportovních her. Soutěžilo se v atletických a 
 plaveckých disciplínách. Hry byly letos i s mezinárodní účastí žáků z polské 
 Wroclavi a slovenské Bánské Bystrice. Naši sportovci si vedli výborně a díky 
 skvělým výkonům všech zúčastněných naše družstva vybojovala celkové prvenství 
 jak v atletických, tak plaveckých disciplínách. Naše škola se tak stala celkovým 
 vítězem her a získala putovní pohár města. 
3) OVOV - V pátek 12. 6. se na naší škole konalo krajské finále odznaku všestrannosti  
 olympijských vítězů. Za účasti více než 150 závodníků (družstev i jednotlivců) a 
 krásného slunečného počasí se rozhodovalo o postupujících na republikové finále. V 
 doprovodném programu nechybělo rozcvičení se zumbou (Natálka Víšková z A-
 teamu) a ani pěvecké vystoupení Johnyho Machety. Naše družstvo tentokrát 
 nevyhrálo a muselo se spokojit s 5. místem. V jednotlivcích zvítězila ve své 
 kategorii Eliška Krejcarová a Míša Metelková obsadila 2. místo. 
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Hradecké hry      OVOV 

4) Hradecký víceboj - V dubnu 2015 se konal 9. ročník soutěže Hradecký víceboj neboli 
soutěž v psaní všemi deseti. Za naši školu se bojovat o umístění vydali Daniel 
Vaněk, Kristian Zahradník z 8. A, Michael Rund a Jan Čihák z 7. A. Na pomyslné 
stupně  vítězů se z chlapců podíval Michael Rund za 3. místo v gramatické části a 2x 
se na 3. místě umístil také Daniel Vaněk, který si svými výkony vysloužil i celkové 
3. místo v jednotlivcích. Na 3. místě se naše škola umístila i v soutěži družstev. 

5) Historie populární hudby - Naše škola se zapojila do výukového programu Historie 
 populární hudby. V 5. -  9. třídách jsme nejprve pracovali v hodinách angličtiny  s 
 pracovními listy, které se týkali vývoje populární hudby v 50. - 80. letech 
 minulého století. V návaznosti na tyto aktivity se pak u nás uskutečnil koncert 
 skupiny Memphis v jídelně, kde jsme si představili hudební styly, které se váží k 
 tomuto období. Celý program je pak završen dalšími pracovními listy v angličtině, 
 které navázaly na odehraný koncert.  
6) Pěvecká soutěž - V březnu 2015 proběhla na 2. stupni pěvecká soutěž. O první místo se 
 podělily Lucka Bajtalonová z 9. A a Adélka Haviarová ze 7. A. 
7) Recitační soutěž 1. stupně - V březnu 2015 proběhla na škole soutěž v recitaci žáků  
 prvního stupně. Vítězi jednotlivých ročníků se za velkého zájmu a účasti stali tito 
 žáci:  
 1. ročníky – 1. místo - Dan Žbánek, I. D 
            2. ročníky – 1. místo - Eliška Kasalová, II. B 
            3. ročníky – 1. místo - Tereza Bouzová, III. C 
            4. ročníky – 1. místo - Anna Mottlová, IV. C 
            5. ročníky – 1. místo - Matěj Neumann, V. B 
  Zvláštní ocenění poroty za vlastní tvorbu získali žáci IV. A Jáchym Raupach a Jiří     
 Felcman. Jáchym na soutěži přednesl báseň Zima, kterou oba autoři společně v 
 rámci talentové soutěže na zimní škole v přírodě napsali. 

  

      
Recitace 1. stupeň     Osvětim 
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8) Exkurze do Osvětimi - Ve středu 8. dubna se vybraní žáci 8. a 9. ročníků vypravili na 
 dějepisnou exkurzi do polského vyhlazovacího tábora Osvětim. Tábor byl
 Německem zřízen v dubnu 1940. Původně byl určen pro Poláky , ale v létě 1941 
 nacisté rozhodli, že právě zde dojde ke konečnému řešení židovské otázky – 
 holokaustu. Podle dochovaných dokumentů v táboře zahynulo 1,1 milionu lidí, z 
 nichž přibližně 90 % tvořili Židé z celé Evropy. 
9) Zkoušíme si cestu do školy - V pátek 24. 4. si žáci druhých ročníků pozvali do školy 
 své budoucí spolužáky. Ano, řeč je o předškolácích z naší mateřské školy. Ti se po 
 svačince se svými paní učitelkami vydali s aktovkou na zádech do školy, aby si  
 zkusili prožít ve škole jednu vyučovací hodinu. 
10) Pravopisná soutěž - Dne 29. 4. 2015 se dvě žákyně 7. tříd naší školy zúčastnily
 meziškolní soutěže v pravopisu. Soutěž Pravopisne.cz probíhala na UHK. Kateřina 
 Pavelková se umístila na skvělém 2. místě a po zásluze dostala i odměnu - 2 výborné 
 knihy a diplom. 
11) Kutná Hora - V úterý 26. 4. vyrazili žáci 7. tříd s třídními učiteli Mgr. Křížem a 
 Mgr. Prokopovou na dějepisnou exkurzi do Kutné Hory. Prošli si cestu stříbra, 
 podívali se do stříbrných dolů, navštívili gotický chrám sv. Barbory a Kostnici. 

    
Exkurze - Kutná Hora     McDonalds cup 

 
12) Den Země - Ve středu 22. dubna proběhl po celém světě i v Hradci Králové Den Země, 
 svátek věnovaný ekologii a upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. 
 Žáci 7. a 9. tříd naší školy se přidali k této akci a zúčastnili se soutěže probíhající 
 podél Orlice. Celosvětový Den Země si žáci třídy 2. A připomněli návštěvou 
 svozového dvora odpadů v Černé za Bory. 
13) Poznávání rostlin a živočichů - I v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili
 okresního kola soutěže Poznávání rostlin a živočichů, kterou tradičně pořádá
 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína ve spolupráci s Východočeským muzeem 
 a Lesy ČR. Z našich žáků si nejlépe vedl Jan Čihák ze 7. A, který obsadil hezké 8. 
 místo. 
14) Mc Donalds Cup -  Nejlepší fotbalisté  pokračovali ve vítězném tažení v okrskovém
 kole na našem školním hřišti. Okresní turnaj probíhal na Slavii HK, kde opět
 zvítězili a závěrečné ZLATÉ krajské kolo probíhalo v Jičíně. Velké poděkování patří 
 panu Marku Kuličovi za odborné a vlídné vedení našich chlapců. 
15) Zájezd  do Skotska - V červnu jeli vybraní žáci do Edinburghu, hlavního města
 Skotska. Na ostrovech mimo jiné viděli hrad Stirling, St. Andrews, Loch Ness a 
 další lokality.  Cestou trajektem do Newcaslu navštívili na jeden den Amsterdam. 
16) Akademie - Ve čtvrtek 25. června 2015 proběhl již sedmý ročník tradiční školní  
 akademie ZŠ a MŠ Štefcova, na kterém se představují naši žáci se svými tanečními, 
 pěveckými a dalšími vystoupeními a žáci 9. tříd se loučí se studiem na základní 
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 škole. Letos opět obdrželi deváťáci své poslední vysvědčení a pamětní list na ZŠ. 
 Všechna vystoupení se velmi vydařila a diváci odcházeli ze sportovní haly v Třebši, 
 kde akademie proběhla, spokojeni. 
 

  
Akademie - třída 9.B    Akademie - předávání vysvědčení 
 

17) Divadlo - Ve čtvrtek 18. září navštívili žáci 5. – 9. tříd představení Jan zvaný Hus, které 
 proběhlo v husitském kostele Sboru kněze Ambrože. Díky Divadlu jednoho herce 
 jsme se blíže seznámili s životem, prací i smrtí Jana Husa, od jehož upálení letos 
 slavíme 600 let. 
18) Psí agility - V pátek 18. září se k nám na školní zahradu přišli ukázat pejskové, jak
 krásně umí přeskakovat překážky, probíhat tunelem, běhat slalom a na slovo 
 poslouchat své páníčky. I některé děti si vyzkoušely, jak náročné může být běhání se 
 psy a jejich výcvik. 

 
Plánované akce - školní rok 2015/16 
1) Exkurze 2. stupně - dějepis - Josefov - pevnost, muzeum 
     - procházka Historií Hradce Králové    
     - Muzeum východních Čech - interaktivní programy 
    - Chlum - bojiště bitvy u Sadové 1866 
    - Kutná Hora - chrám sv. Barbory, kostnice, doly 
  - čeština, hudební výchova - Polička, hrad Svojanov 
  - přírodopis – Přírodovědné centrum při ZŠ Bezručova 
2) Česko - polský projekt -I v letošním roce pokračujeme v česko-polském projektu 

„Sportování bez hranic. 7. 10. 2015 se na půdě naší školy sejdou zástupci 
žáků a učitelů všech  českých i polských škol, aby opět změřili své síly ve 
florbale a kin-ballu. 

3) Sportovní akce - Závody v orientačním běhu - září, říjen 
   - In line brusle Hradečnice - za přispění Magistrátu (školy HK) 

- World marathon challenge - 7. 10. mezinárodní maraton na Sokole 
- Sportovní kurz sportovních tříd bude 30. 9. - 2. 10.-golf, lezení, 
in line  a koloběžky,orientační běh,branný závod hlídek 
- Lyžařský kurz 7. tříd -  28. 2. - 4. 3. 2016  Pec pod Sněžkou 
- Volitelný běžkařský kurz - březen 2016 

4) Soutěže  - dějepis - olympiáda 
- čeština- olympiáda, literární a pravopisné soutěže 

- Rosteme s knihou - zpracování literárního textu a scénické čtení 
- čtenářské dílny 

- chemie - Hledáme nejlepšího mladého chemika – soutěž jednotlivců a  
   projektů (pořádá SPŠCH Pardubice, listopad/únor 2015/16) 
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- olympiáda 
- přírodopis - Přírodovědný klokan - říjen 

- Biologická olympiáda - leden, únor 
- Poznávání rostlin a živočichů - jaro 
- YPEF - vybraní žáci 2. st. 

5) Jazykový zahraniční kurz pro žáky - V době od 5. do 10. října 2015 se 30 našich žáků 
 zúčastní zahraničního jazykově - vzdělávacího pobytu ve Velké Británii (Londýn – 
 Newland Park, Chalfont St.Giles). Jedná se o Výzvu 56 vyhlášenou MŠMT v rámci 
 podpory zvyšování kvality vzdělávání. Naše škola podala žádost o poskytnutí 
 finančních prostředků z Evropského sociálního fondu, na základě které byla vypsána 
 soutěž o realizaci projektu, ve které zvítězila Student Agency.  
6) Akce 1. stupně - podzim a zima 2015/16 

- divadlo DRAK - Čert a Bára 
- návštěva  Knihovny města Hradec Králové 
- bruslení - Zimní stadion HK  
- škola v přírodě - Benecko: 2. B, 2. D a 1. D - květen 2016 
- Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousech - třídy 1. st. 
- Den zvířat na SOŠ Veterinární - 1. 10. - 5. B, 5. C 
- Návštěva sadu a zpracování ovoce - 6. 10. -  vybrané třídy 1. st. 
- Den Země - duben - vybrané třídy  

 
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 Jarmila Šedivá Dis. 
  č. 7 Tereza Sedlářová   č. 8 Kateřina Růžičková 

     
Akce ve školní družin 

Akce připravované ve školní družině 
Říjen           16. 10. Štafeta 

23. 10. Hudební program Sněhurka a sedm trpaslíků – Médium 
Listopad    2.11. Zahájení sběru pomerančové kůry 

27.11. Kino 
30.11. Vánoční tvoření rodičů s dětmi 

Prosinec   4.12. Mikulášská nadílka 
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Okénko do mateřské školy  – podzim, zima 2015-2016 

Mateřskou školu  navštěvuje v tomto školním roce 110 dětí ve věku 2,5 – 6,5 let 
umístěných v 6 třídách. Stará se o ně osm pedagogů a šest provozních zaměstnanců. 
Provozní doba obou MŠ: 6.15 – 16.30 hodin 

Z nadstandardních zájmových činností probíhá pravidelně v mateřské škole pro 
menší děti Ekologický a pěstitelský kroužek, Lerngymnastika, Keramické tvoření a 
Šikuláček, pro starší předškoláky Atletické hrátky, Plavání, Veselé pískání, Angličtina hrou 
a Logopedické hrátky.  

     
 

Na podzim a v zimě plánujeme tyto akce: 
Divadelní představení každý měsíc 
Muzikohraní – ukázka netradičních hudebních nástrojů  
Návštěva výstavy železničních modelů na hradeckém nádraží 
Logopedická depistáž 
Zubní instruktáž stomatologa  
Heloweenské strašení  
Bramboriáda 
Drakiáda  
Sběr kaštanů a žaludů,  papíru, pomerančové a citronové kůry, plastových víček 
Příjezd a vítání sv. Martina 
Čertovské hrátky – sportovní soutěže hradeckých MŠ 
Mikulášská nadílka v MŠ 
Předvánoční výlety 
Vánoční dílna s rodiči – vánoční tradice a zvyky 
Zpívání pod vánočním stromečkem 
Vánoční besídky a vánoční nadílka v MŠ 
Tříkrálový den  
Beseda pro rodiče s učitelkami 1. tříd a vedením ZŠ Štefcova  
Návštěva prvních tříd ZŠ, školní družiny, školní jídelny  
Masopust a karnevalový rej se soutěžemi a diskotékou  
Kurz bruslení 
Kurz lyžování 

 
   
 


