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Štefcováček je zpravodaj ZŠ a MŠ Štefcova, který je určen především rodičům 
našich žáků, 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:  Hana Mičková  606 776 996 sj@stefcova.cz  
výchovný poradce:        Mgr. Anna Moserová        606 777 062                  moserova@stefcova.cz 
školní psycholog:        Mgr. Šárka Urbanová         727 894 996                  urbanova@stefcova.cz 
email na ostatní učitele ZŠ: prijmeni@stefcova.cz
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Prázdniny a ředitelská volna 
Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2016 (st, čt) 
Ředitelské volno: 24. a 25. října 2016 (po, út) 
Ředitelské volno: 18. listopadu 2016 (pá) 
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2016 - 3. ledna 2017 (pá - út) 
Pololetní prázdniny: 3. února 2017 (pá) 
Jarní prázdniny: 13. února - 19. února 2017 (po - pá) 
Velikonoční prázdniny: 13. a 14. dubna 2017 (čt, pá) 

Informace a třídní schůzky - vždy ve čtvrtek 
10. listopadu 2016 - informace (17 – 18 h) 
15. prosince 2016 - informace (17 – 18 h) + prodejní vánoční výstava 

12. ledna 2017 - třídní schůzky (1.st. od 17:30 h, 2.st.od 17:00 h) 
23. března 2017 - informace (17 – 18 h) 
  4. května 2017 - informace (17 – 18 h) 
15. června 2017 - třídní schůzky (1.st. od 17:30 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 v úterý!  
18. 10. 2016 29. 11. 2016 10. 1. 2017 21. 2. 2017  
28. 3. 2017 25. 4. 2017 23. 5. 2017 27. 6. 2017 
  
Den otevřených dveří 
Ve čtvrtek 15. prosince 2016 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. 
  
Zápis do prvních tříd 
V pátek 7. dubna 2017 od 13 do 17 hodin a v sobotu 8. dubna 2017 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 
Informační schůzka paní učitelky Moserové s rodiči vycházejících žáků se koná v učebně             
hudební výchovy 12. ledna 2017.  
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 2017 a                
19. dubna 2017. 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 18. dubna 2017 a 20. dubna 2017. Další informace a podrobnosti na webu                
školy v sekci Poradenské služby. 
 
Školní psycholožka 
Od září 2016 působí na naší škole školní psycholožka Mgr. Šárka Urbanová.  
Konzultační hodiny pro rodiče: čtvrtek a pátek 13:00 - 15:30, nebo dle telefonické domluvy. 
Konzultační hodiny pro žáky a učitele: kdykoli v době přítomnosti školní psycholožky. 
Sídlí v přízemí, 1. stupeň, telefon: 727 894 996, další informace na webu školy v sekci                
Školní psycholog 
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Broučci 
Setkání Broučků ve školním roce 2016/2017 budou opět probíhat ve středu od 16:00 h do               
17:30 h.  

 
 Krok za krokem prvním rokem 
Jako každý rok se budete moci podívat, jak se daří našim prvňáčkům. Ukázkové hodiny jsou               
určeny nejen rodičům současných prvňáčků, ale i těm budoucím. Setkáme se každý první             
čtvrtek v měsíci v 15:15 hod ve třídě I. C na 4. respiriu: 6. 10., 3. 11., 1. 12., 5. 1. 2017, 9.                       
2., 2. 3., 6. 4. a 4. 5. Budete moci zhlédnout pokroky dětí a nasát třídní atmosféru. 
 
Kroužky 
Nabídku školních kroužků na letošní školní rok můžete najít na webových stránkách školy v              
sekci Kroužky. V letošním roce se změnilo pouze přihlašování na kroužky, které probíhá             
elektronickou cestou přes internet. 
 
Sběr kaštanů a žaludů 
Na podzim již tradičně probíhá velmi oblíbený sběr kaštanů a žaludů, který začal letos již na                
konci září a bude trvat asi do konce listopadu. Těšíme se na všechny sběrače a napjatě                
čekáme, kdo vyhraje letos. 
 
Provoz bazénu 
V měsící květnu se plánuje rekonstrukce školního bazénu, do konce srpna by měla být              
ukončena.  
 
Akce, které proběhly na jaře a v létě roku 2016 
1) Hradecký víceboj - v dubnu 2016 se jako každý rok konala soutěž Hradecký víceboj               
neboli soutěž v psaní na počítačové klávesnici. Naši školu se vydali reprezentovat 4             
stateční: Daniel Vaněk (9. A), Michael Rund, Eliška Krejcarová a Jan Čihák (všichni 8.A).              
Všech 19 soutěžících se postupně utkalo v pěti disciplínách. Dan Vaněk se k naší radosti               
stal vítězem hned ve čtyřech z nich. Na stupně vítězů se v jedné z disciplín s 2. místem                  
dostal i Michael Rund. Díky své úspěšnosti se Dan stal i absolutním vítězem v              
jednotlivcích. Michael obsadil celkově 6. místo, Eliška 11. místo a Honza 16. místo. Po              
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součtu bodů třech nejlepších z každé školy jsme plni radosti převzali malý i putovní pohár               
pro nejlepší družstvo. 
2) „T-PROFI“ - hospodářská komora ČR uspořádala 28. dubna 2016 v Praze v hotelu              
AQUAPALACE Čestlice celorepublikovou odbornou soutěž „T-PROFI“ - TALENTY        
PRO FIRMY. Soutěžní tým Královéhradeckého kraje tvořili 3 studenti ze SPŠ, SOŠ a SOU              
Hradební, 3 žákyně naší školy a 1 zástupce hradecké firmy STÜKEN, s.r.o., který byl též               
kapitánem týmu. Úkolem všech 14-ti družstev bylo v časovém limitu 3,5 h dle zadání              
postavit a zprovoznit z polytechnické stavebnice Merkur tiskárnu. Naši školu          
reprezentovaly 3 žákyně V. C: Kateřina Remsová, Pavlína Petrová a Simona Dvořáková a v              
celorepublikové konkurenci náš suverénně nejvíce ženský tým získal úžasné 1. místo!! 

 
Hasík T-profi 

3) Policie - květnové dopoledne žákům 4. - 9. tříd zpříjemnila ukázka policejní             
protiteroristické jednotky. Viděli jsme vycvičené psy, kteří hledali výbušniny, pyrotechnika,          
který odpálil nalezený podezřelý kufřík, a spoustu techniky, zbraní a několik vozidel. Kluci             
se fotili se zbraněmi, kdežto dívky zaujali spíše policejní psi.  
4) Hasík - na jaře se všechny třídy 1. stupně zúčastnily projektu Hasík – hasiči dětem. Tento                 
program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a má dvě části. Děti             
se formou her a praktických ukázek dozvěděly, jak vypadá výstroj hasiče, učily se používat              
telefonní linky tísňových volání, dále jak správně nahlásit požár a jiné mimořádné události             
na tísňová čísla 150 nebo 112. 
5) Hrajeme si hlavou - v červnu 2016 se naši žáci zúčastnili akce Hrajeme si hlavou, která                 
probíhala na Tylově nábřeží. Děti se bavily nejen různými „poznávačkami“, ale někteří si na              
vlastní kůži vyzkoušeli např. „opilecké“ a „slepecké“ brýle. Podstoupily i jakousi zkoušku            
odvahy – účastnily se pokusů s CO2 či elektřinou. Žáci si vyzkoušeli, jak se ovládají roboti,                
a také si zahráli na netradiční hudební nástroje. 

   
Hrajeme si hlavou Dopravní hřiště 
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6) Dopravní hřiště - v červnu 2016 žáci našich tříd navštívili nově vybudované dopravní              
hřiště v Třebši. Přivítali je příjemní policisté, s dětmi zopakovali dopravní teorii. Poté si žáci               
nasadili své helmy, nasedli na zapůjčená krásná a nová kola a prakticky si procvičovali              
jízdu přes světelné křižovatky, železniční přejezdy, kruhové křižovatky, jízdu stezkou pro           
cyklisty a  řešili různé dopravní situace. 
7) OVOV rodičů - ve čtvrtek 2. června proběhlo na hřišti ZŠ Štefcova sportovní odpoledne,               
které bylo součástí OVOV, a jehož se zúčastnila velká spousta rodičů našich žáků, kteří              
svými výkony podpořili své děti a sourozence v naší škole. Počasí bylo pěkné a rodiče se                
při závodění řádně zapotili. Výsledky jsou na webu školy.  
8) Hradecké sportovní hry - ve středu 8. června se konaly Hradecké sportovní hry v               
atletice na stadionu TJ Sokol. Družstvo naší školy pod vedením paní učitelky Prokopové a              
pana učitele Koláčka zvítězilo mezi 16 hradeckými školami a již po čtvrté v řadě vyhrálo               
putovní pohár. Z nejlepších výkonů bychom zdůraznili běh na 60 m Martina Wernera, skok              
daleký Elišky Krejcarové a Matěje Podivínského a štafetu mladších žáků. 
9) Hradecký stavební palec - ve čtvrtek 8. září se na SPŠ stavební konal již 5. ročník                 
soutěže Hradecký stavební palec, které se tradičně zúčastňují žáci 9. tříd. Letos jsme se              
utkali s dalšími sedmi školami v různých soutěžích (např. jízda s kolečkem, běh labyrintem,              
zábavné úkoly z češtiny, matematiky či angličtiny, poznávání architektonických stylů).          
Trojice z 9. B ve složení Terka Krejčí, Natálka Fišerová a Zoja Sedláčková skončila na               
skvělém druhém místě z celkem 23 týmů. 
10) Sportování bez hranic - dne 23. 9. 2016 se v rámci udržitelnosti projektu “Sportování               
bez hranic” uskutečnil výjezd do polského partnerského města Walbrzych. Každou školu           
zapojenou do projektu reprezentovalo 8 žáků (4 dívky a 4 chlapci). Za nás vyrazili do boje:                
Klára Dundová, Veronika Chlíbková, Erka Dashdavaa, Jan Čihák z 9. A a Tereza Krejčí,              
Natálie Fišerová, Ondřej Pulkrábek, Jaroslav Souček z 9.B. Žáci rozděleni do 9 družstev se              
utkali v různých atleticko-dovednostních disciplínách, přetahování lanem a vybíjené.  
11) Trojboj - ve čtvrtek 22. 9. se na naší škole uskutečnil již tradiční trojboj 5. tříd.                 
Letošního ročníku se zúčastnilo 10 družstev z 8 základních škol, takže konkurence byla             
veliká. Počasí nám přálo a ve velmi přátelské atmosféře se dětem výborně závodilo, což              
bylo vidět i na výsledcích. Naše družstvo dívek obhájilo 1. místo a chlapci obsadili 2. místo                
za ZŠ Milady Horákové. 
12) Orientační běh - první letošní závod ligy škol v orientačním běhu proběhl v              
Malšovicích za Cyklobarem 26. září. Na start se postavilo mnoho nových tváří – celkem na               
60 odvážlivců z naší školy a spousta z nich dokonce útočila na stupně vítězů a několik jich                 
dokonce bylo úspěšných! Na medaile dosáhli : Bára Chaloupková (2.), Bětka Neumannová            
(2.), Dominik Jan Havlík (2.) a Tomáš Metelka dokonce svou kategorii vyhrál. V             
průběžném pořadí škol jsme zatím na 2. místě. Příští závod se uskuteční 12.10.2016 v okolí               
hřiště ZŠ SNP.  

 
Orientační běh Trojboj 
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lánované akce - školní rok 2016/17 
1) Exkurze 2. stupně - dějepis - Osvětim, Všestary, Josefov, Chlum 

- přírodopis – Přírodovědné centrum při ZŠ Bezručova 
- čeština - Praha a Komenský  

2)  Anglie - I v letošním školním roce se naše škola chystá uspořádat zájezd do Anglie. V 
současné chvíli probíhá vybírání přihlášek a pokud bude dostatečný počet zájemců, 
vyrazíme od 17. do 24. června do oblasti v okolí města Cambridge. Veškeré informace k 
zájezdu jsou k dispozici i na webových stránkách školy. 
3) Sportovní akce - 21. 9. a 12. 10. závody ligy škol v OB 
                              - 27. 9. přespolní běh (6. - 9. třídy) 
                              - 5. 10. maraton - world marathon challenge (Sokol HK) 
                              - florbalové turnaje dívek a chlapců (6.-7. a 8.-9. tříd) 
                              - LVZ se bude konat pro žáky 7. tříd v termínu 29. ledna - 3. února 
4) Soutěže  - čeština  - literární soutěž Komenský a my 

    - recitační soutěže 
    - olympiáda z češtiny 

- přírodopis - Biologická olympiáda (téma Detektivem v přírodě) 
         - YPEF - vybraní žáci 2. st. 
         - Poznávání přírodnin, Přírodovědný klokan 

- dějepis - olympiáda 
- chemie - Chemická olympiáda (pro žáky 9. r.) 

    - Hledáme nejlepšího mladého chemika (pro žáky 9. r.) 
            - fyzika - Archimediáda 

                        - matematika - Matematický klokan, Pythagoriáda, Matematická olympiáda 
5) Akce 1. stupně  

- adapatační kurzy prvních tříd 
- zimní a jarní školy v přírodě  
- návštěvy divadel, dopravního hřiště, knihovny v Malšovicích... 

 
Školní družina 
Herna č. 1 - Jana Kolmanová (2. A celá + 3. A část), nová budova ŠD 
Herna č. 2 - Milada Marešová (2. D celá + 3. D část), nová budova ŠD 
Herna č. 3 - Romana Růžičková (1. C + 3. A část), herna v přízemí školy 
Herna č. 4 - Mgr. Martina Suchanová (1. A + 3. B část), třída 1. A , 1.schodiště 
Herna č. 5 - Mgr. Monika Schmiedová (2. B + 3. D část), třída 2. B, 3. schodiště 
Herna č. 6 - Jarmila Šedivá, DiS. (1. B + 3. B část), třída 1. B , 4. schodiště 
Herna č. 7 - Tereza Sedlářová (2. C + 3. C část), třída 2. C, 3. schodiště 
Herna č. 8 - Kateřina Růžičková (1. D + 3. C část), třída 1. D,  2. schodiště 
 
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. 
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Zájmové kroužky školní družiny - začínáme v týdnu od 3. 10. 2016 

1) Dovedné ruce  - M. Marešová, herna č. 2, budova ŠD, pondělí 15:15-16:20, 
výtvarný a keramika, 2. - 3. třída, max.12 dětí 

2) Svět tvoření -  J.Šedivá, DiS., keramická dílna, úterý15:15-16:30, volná kreativní 
tvorba, 1. - 4.třída, max.15 dětí 

3) Všeználek - Mgr. M.Suchanová, kuchyňka, 2. stupeň ZŠ, čtvrtek 15:15-16:30, hry 
pro chytré hlavičky, 1. - 3. třída 

4) Sportovní  - Mgr. Monika Schmiedová, tělocvična + hřiště ZŠ , pondělí 15:15- 
16:15, sportovní hry 

5) Keramické tvoření rodičů a dětí - I.Sedlářová (info tel.: 603 983 793), keramická 
dílna ZŠ, úterý 1x za 14 dnů, 16:30- 18:00, rodiče s dětmi, keramické tvoření 

 
Připravované akce v ŠD: 
7. 10. Kino – Doba Ledová: Mamutí drcnutí 
21. 10. Návštěva kynologického centra 
1. 11. Zahájení sběru pomerančové a citronové kůry 
11. 11. Kino – Tajný život mazlíčků 
28. 11. Vánoční tvoření pro rodiče s dětmi 
1. - 16.12. Vánoční výlety dle aktuální nabídky 
15. 12. Keramická výstava + zpívánky – koncert družinových dětí 
 
Okénko do mateřské školy – podzim, zima 2016/2017 

 
V tomto školním roce jsme v naší mateřské škole přivítali 62 nových kamarádů. Dohromady              
je nás plná školka, tedy v šesti třídách je 160 dětí ve věku 3 – 6 let, dvanáct pedagogů a                    
sedm provozních pracovníků. Provozní doba je 6.15 – 16.30 hodin. 
Z nadstandardních zájmových činností probíhá pravidelně v mateřské škole pro menší 
děti Ekologický a pěstitelský kroužek, Lerngymnastika, Keramické tvoření, Šikuláček a          
Veselé pískání na flétnu, pro předškoláky Atletické hrátky, Plavání, Angličtina hrou a            
skupinová i individuální logopedická péče. Pro velké nadšení dětí i rodičů plánujeme opět             
bruslařský a lyžařský kurz. Nově v tomto školním roce zakládáme pěvecký sboreček. 
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Dýňobraní Uklízíme zahradu 

Na podzim a v zimě plánujeme například tyto akce: 
Divadelní představení každý měsíc 
Návštěva výstavy železničních modelů na hradeckém nádraží 
Bramboriáda 
Drakiáda 
Školka plná strašidel 
Dýňobraní 
Sběr kaštanů a žaludů, sběry papíru, pomerančové a citronové kůry, plastových 
víček 
Příjezd sv. Martina na bílém koni 
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 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  
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