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Kontakty na vedení ZŠ a MŠ Štefcova  

ředitel: Mgr. Eduard Hlávka 495 263 566  zsstefcova@zsstefcova.cz  

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

zástupce pro I. stupeň: Mgr. Marie Říhová 725 048 949  rihova@zsstefcova.cz  

zástupce pro MŠ: Stanislava Květová 606 776 972 ms@zsstefcova.cz  

vedoucí ŠD:  Jana Kolmanová 

606 776 980  
(odd.1. a 2.) 
724 263 074 
(odd. 3. - 7.) 

druzina@zsstefcova.cz   

hospodářka: Mirka Rohlíková 606 777 038 nebo 
606 777 056 

rohlikova@zsstefcova.cz  

 jídelna:  Milena Špásová  606 776 996   jidelna@zsstefcova.cz  

výchovný poradce:        Anna Moserová                  606 777 062            moserova@zsstefcova.cz 
 
Organizace školního roku 2012/2013 
 
I. pololetí končí:  31. ledna 2013 (čt) 
II. pololetí končí:  28. června 2013 (pá) 
Hlavní prázdniny:  pro děti budou trvat od 29. června (so) do 1. září 2013 (ne) 
Nový školní rok 2013/2014 začíná 2. září 2013 (po). 
Podzimní prázdniny:  25. a 26. října 2012 (čt + pá) 
Vánoční prázdniny:  22. prosince 2012 (so) – 2. ledna 2013 (st) 
(vyučování začíná ve čt 3. ledna 2013, u nás v po 7. 1. 2013) 
Pololetní prázdniny:  1. února 2013 (pá) 
Jarní prázdniny:  25. 2. – 3. 3. 2013 
Velikonoční prázdniny: 28. a 29. března 2013 (čt, pá) 
Pedagogické předporady: 17. ledna 2013 (čt)  13. června 2013 (čt) 
Pedagogické rady:  3. září 2012 (po)  15. listopadu 2012 (čt) 
    24. ledna 2013 (čt)  18. dubna 2013 (čt) 
    24. června 2013 (po) 
Školní výlety:   termín určí třídní učitel, předem projedná s ředitelem školy 
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Informace, třídní schůzky:  8. listopadu 2012 (čt) – informace 
13. prosince 2012 (čt) – informace + prodejní vánoční výstava + den otevřených dveří 
    17. ledna 2013 (čt) – třídní schůzky 
    14. března 2013 (čt) – informace 
    11. dubna 2013 (čt) – informace 
    13. června 2013 (čt) – třídní schůzky 
 
Třídnictví ve školním roce 2012/2013 
 
I. A Mgr. Iva Ondráčková     VI. A Mgr. Martin Koláček 
   B      Mgr. Marta Líbalová          B Mgr. Alena Johanisová 
   C Mgr. Lenka Felcmanová                                      
II.A Mgr. Marie Hutlová              VII. A Mgr. Pavlína Lohnická 
    B Mgr. Jiřina Pokorná 
    C    Mgr. Lenka Jandová                        B    Mgr. Eva Hrdinová      
                                            
III.A Mgr. Irena Brzková              VIII. A   Mgr. Petr Rauer 
     B  Mgr. Jana Nohejlová                       B    Mgr. Alena Šléglová 
     C   Mgr. Blanka Teichmanová               
            
IV. A Mgr. Šárka Červená                                  IX. A   Mgr. Sylva Prokopová 
      B Mgr. Radka Votroubková                        B   Mgr. Dušan Kříž 
      C   Mgr.  Kamila Dariusová                                      
V. A Mgr. Milena Lindrová 
     B Mgr. Alena Pozdílková 
 
Netřídní učitelé: Mgr. Jan Čech, Mgr. Lenka Jeriová, Mgr. Sylva Balcarová, Mgr. Lenka 
Štursová, Mgr. Anna Moserová, Mgr. Anna Schmiedová 
Rodilý mluvčí: William Thompson Drakeford 
                  
  Prosba pro rodiče 

1) Pokud dojde u Vás k nějakým změnám (bydliště, telefon, zdravotní pojišťovna, aj.), 
sdělte je ihned třídnímu učiteli.  

2) Dodržujte zákaz kouření a dopravní značení před školou, jelikož se jedná především 
o zdraví a bezpečnost Vašich dětí. 

 
Aktuální informace výchovné poradkyně pro rodiče:  
1) Písemné zprávy z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) si rodiče 
vyzvedávají v poradně sami. Zprávu z vyšetření předávají rodiče výchovné poradkyni nebo 
třídnímu učiteli. 
2) Změna pracoviště PPP od 2. poloviny září 2012:  
Pedagogicko - psychologická poradna Královehradeckého kraje  
přístavba Ústavu hluchoněmých - za historickou budovou, vchod ze dvora, 3. patro  
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové  - Kontakty - tel. 495 265 423,   www.pppkhk.cz  
3) Náprava dětí s poruchami učení je na základě IVP poskytována žákům v 1. – 6. ročníku 
z Čj a M.  
4) Přijímací řízení na střední školy – od letošního roku se podávají pouze dvě přihlášky.  
Informační schůzka paní učitelky Moserové s rodiči vycházejících žáků se koná 
17. ledna 2013.  
 
 
 
 

http://www.pppkhk.cz/


 
Dopravní situace v okolí školy 

Máme písemně potvrzeno od Magistrátu města, že je zpracována projektová dokumentace, 
získáno územní rozhodnutí a podána žádost o stavební povolení. Předpokládané zahájení 
stavby je na přelomu roku 2012/2013. 

 
Společnost přátel školy 
Pana Jiřího Stránského nahradí paní Mgr. Petra Poláčková. 
 
Výměna oken na budovách školy 

Magistrát města podal žádost na dotaci z EF na výměnu oken a zateplení budov. Žádost 
bohužel nebyla kladně vyřízena. Nyní se hledají další zdroje financování této akce.  

 
Projekt Comenius – mezinárodní akce 

Naše škola se  v loňském školním roce zařadila mezi úspěšné žadatele o finance na 
mezinárodní projekty v rámci Programu Comenius. Projekt se týká zdravého stravování a 
stravovacích zvyklostí teenagerů a potrvá až do července 2013. Za naši školu se projektu 
účastní vybraní žáci z 8. a 9. tříd. Kromě naší školy se pak projektu účastní školy z Turecka, 
Norska a Španělska. V průběhu dvou let proběhnou výměnné pobyty mezi jednotlivými 
školami, dvakrát se vydáme k našim novým přátelům i oni k nám. V květnu se konalo setkání 
v Hradci Králové. Norové, Španělé a Turci si spolu s našimi žáky prohlédli Hradec Králové, 
seznámili se s životem, výukou i zvyky svých vrstevníků v Čechách, prohlédli si naši školu a 
účastnili se aktivně výuky svých vrstevníků. Proběhl i výlet do hlavního města Prahy, 
sportovní odpoledne na školním hřišti a zašli na festival Majáles. Na závěr zajeli na Stříbrný 
rybník do lanového centra a zatancovali si na rozlučkové diskotéce ve škole.  

 Během roku zveřejňujeme informace z průběhu projektu jednak na našich webových 
stránkách, jednak na stránkách věnovaných přímo projektu (Facebook, blog). 
Plán dalších cest  
23. – 30. září 2012 - Španělsko  
14. – 20. října 2012 - Hradec Králové, Čechy  
6. – 13. dubna 2013 – Turecko, Istanbul 
10. – 19. května 2013 - Norsko  
 

         
  Comenius HK     Comenius Španělsko 
   
Sběr papíru 
Kontejner bude přistaven jednou měsíčně, vždy od 6,30 h do 16,00 h. 
Papír, prosíme, ukládejte do kontejneru bez provázků a igelitových tašek.  
Termíny sběru:      
středa 17. října 2012   středa 21. listopadu 2012  
středa 16. ledna 2013   středa 20. února 2013  středa 20. března 2013  
středa 24. dubna 2013  středa 22. května 2013  úterý 25. června 2013  
 



 
Provozní hodiny školní knihovny 
Pondělí 9:40 h – 9:55 h 
Úterý 9:40 h – 9:55 h a 13:00 h – 14:00 h 
 
Klub Broučků 

Ve školním roce 2012/2013 pokračuje "KLUBU BROUČKŮ", který je určený pro žáky 
budoucích prvních tříd. Náplní klubu je připravit předškolní děti na vstup do první třídy. 
Setkání probíhají vždy ve středu od 16:00 h do 17:30 h. Cena za 1 setkání je 30 Kč, platí se na 
místě. 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broučci  
 
Krok za krokem tím prvním školním rokem  
Pod tímto názvem se skrývají ukázkové hodiny v první třídě. Cílem těchto hodin je ukázat 
rodičům budoucích prvňáčků, jak probíhá výuka od samého začátku. Tyto hodiny se konají 
jeden čtvrtek v měsíci od 15:00 hodin do 15:45 hodin. Ukázkové hodiny budou probíhat ve 
třídách 1. A a 1. C od 15:00 do 15:45. 
Termíny ukázkových hodin v jednotlivých měsících školního roku 2012/ 2013 
Říjen: 4. 10., 18. 10. 
Listopad: 8. 11., 29. 11.  Leden: 10. 1. 2013 

 
Školní akce, které proběhly 

 
Dějepisná olympiáda 
Vítězem okresního kola Dějepisné olympiády se stala naše žákyně Libuše Kotková z IX. B - 
obsadila 1. místo! Na její znalosti nestačili ani studenti gymnázií! Líba tak navázala na loňský 
úspěch našich žákyň v této soutěži. Už ve školním kole excelovala a získala 57 z 60 možných. 
V krajském skončila na 15. místě. 

 
Recitační soutěž 
V březnu se v učebně hudební výchovy uskutečnilo školní kolo recitační soutěže pro 
2. stupeň. Porota ze soutěžících vybrala vítěze, kterým se stal Jirka Stěhule z 8. B s básní 
Dobrá rada. Na dalších místech skončily Gábina Stejskalová z 9. B a Andrea Větříčková 
ze 7. A.  
 



 

                 
  Recitace      Pěvecká soutěž 
 
Pěvecká soutěž 
V dubnu proběhla na 2. stupni naší školy pěvecká soutěž. Zúčastnilo se jí slušné množství 
děvčat, takže porota slyšela písně nejen v češtině, ale i ve slovenštině nebo angličtině. 
Z vítězství se nakonec radovala Lucka Bajtalonová ze 6. A, na druhém místě skončila děvčata 
ze 7. A - Lucka Kvášová a Aneta Krejcarová a o třetí místo se rozdělily Andrea Větříčková ze 
7. A a Terka Kučerová ze 6. A. 
 
Alpy 2012 
V březnu 2012 se naši žáci zúčastnili lyžařského zájezdu do rakouských Dolomit – oblast 
Zettersfeld u Lienzu. Nabídka byla směřována především žákům 8. a 9. tříd. Zájezd byl 
spolupořádán se ZŠ Milady Horákové. Ač v městečku Lienz nebylo po sněhu ani památky, 
nahoře na sjezdovkách, které se nacházely v nadmořské výšce okolo 2000 m. n. m., ho bylo 
dostatek. Všichni si mohli v klidu užít všech 5 dní lyžování, neboť  bylo celou dobu nádherné 
počasí.  
 
Plavecké štafety 
V polovině května žáci 1. – 3. tříd  změřili své síly v plaveckých  štafetách, kde bojovali 
v každém ročníku o putovní pohár. Po štafetách se vybraní plavci utkali v jednotlivých 
disciplínách prsa, znak, kraul. Zejména prvňáci si poprvé vyzkoušeli, jaké to je, když je 
spolužáci a rodiče mohutně povzbuzují. V kategorii 1. tříd zvítězila 1. A. Z druhých tříd si 
pohár odnesla 2. C a mezi 3. třídami v mohutném finiši nakonec dohmátli dříve  žáci ze  3. B 
těsně následováni žáky 3. A.  
 

                   
 Plavecké štafety     Exkurze do Poličky 
 
Zdravotnický kroužek 
Poprvé loni fungoval na naší škole Zdravotnický kroužek pro děti 3. - 5. tříd. Děti se zde učily 
zajímavé věci o lidském těle, ale hlavně základy první pomoci. Jak celý rok pracovaly, 
to prověřilo okresní kolo soutěže HMZ, které se konalo v květnu v areálu Stříbrného rybníka. 
Soutěžilo se v obvazové technice, přepravě raněných, ale hlavně v první pomoci. Hlídka ve 



 
složení: Martina Poláčková, Lucie Novotná, Kateřina Netíková, Barbora Doutnáčová a Eliška 
Rohlíková získala krásné 4. místo. 
  

           
  Kinderiáda    Projekt Filipíny 
 
Beseda žáků 2. A se spisovatelkou Jitkou Vítovou 
Kniha, o které spisovatelka ve středu 12. 9. 2012 žákům vyprávěla, se jmenuje " O Květušce 
a tesaříkovi". Již z besedy v 1. ročníku, "Jak vzniká kniha", žáci znali některé pojmy, které 
vydání každé knihy provází. Novým pojmem pro ně bylo slovní spojení  "knižní předsádka". 
V knize se objevuje velké množství ilustrací, o kterých autorka žákům velice pěkně 
vyprávěla. Během besedy nechyběla ani práce žáků s touto knihou.  

 
Podzimní sportovní soustředění 
Září 17. 9. – 19. 9. 1. A Dobrošov 
       19. 9. – 21. 9. 1. C a 2. A   Dobrošov 
 
              
Hradecký stavební palec 
Žáci obou devátých tříd se ve středu 12. září zúčastnili soutěže na SPŠ stavební 
s názvem “Hradecký stavební palec“. Čtyři tříčlenná družstva deváťáků soutěžila celé 
dopoledne s žáky dalších hradeckých škol v různých disciplínách: vědomostní test 
z angličtiny, hledání cesty v labyrintu podle mapy, test všeobecných znalostí, slalomová jízda 
se stavebním kolečkem,… Nejúspěšnějším družstvem naší školy se stala trojice chlapců z IX. 
A (J. Beran, T. Borys, L. Šulc), která se umístila na 3. příčce.  
 
Ve dnech 21. 9.  a 22. 9. se naši žáci zúčastnili 
republikového finále odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů na Strahově v Praze. Celý projekt 
probíhá již několik let pod záštitou olympijských vítězů 
Roberta Změlíka a Romana Šebrleho a obsahuje 10 
disciplín. Dvoudenního klání se zúčastnilo více než 650 
dětí a učitelů z Čech, Slovenska, Polska a Maďarska a 
naše výprava si vedla více než dobře. Do Prahy postoupilo 
jakožto vítěz krajského finále naše družstvo ve složení 
Kamila Poskočilová, Anna Karabinošová, Adéla Procházková, Karolína Tomášková, Vojtěch 
Hrůša, Matěj Lavický, Josef Říha a Václav Pícha. Mezi nejlepší  závodníky v jednotlivých 
kategoriích postoupili Tereza Koldinská, Tereza Řehořová, Zuzana Polanská, Eliška 
Krejcarová, Erdenebayar Dashdavaa, Ondřej Pulkrábek, Tomáš Jakubský, Jiří Hrůša, 
Michaela Stoklásková  a učitel TV Martin Koláček.  
Nejlepší výsledky : - 18. místo družstva (z 30)  
                                - Karolína Tomášková – 1. místo ve shybech a běhu na 1000 m.  
                                - Martin Koláček – 3. místo v závodě učitelů  
 



 
 

Školní akce plánované na školní rok 2012/2013 
 
Některé plánované exkurze 
dějepis  –  památník 2. sv. války – Osvětim – 2. dubna 2013 – určeno pro žáky 8. a 9. tříd 
     -  Chlum – bojiště bitvy u Sadové, Josefov – 8. třídy - jaro 
       - procházka Historie Hradce Králové     
             - Kutná Hora × Ostrá nad Labem – 7. třídy - jaro 
             - Všestary – pravěká vesnička – 6. třídy – jaro 
český jazyk - Po stopách Karla Čapka – podzim 
angličtina –  zájezd do jižní Anglie – květen  
přírodopis – Přírodovědné centrum při ZŠ Bezručova 
Vánoční zdobení stromečku – ZOO Dvůr Králové – 1. stupeň 
 Některé sportovní akce 

a) Pro žáky sportovních tříd netradiční sporty (brusle, in line, lezení po stěně ap.) 
b) Škola se zapojila do projektu "Odznak všestrannosti olympijských vítězů" - aneb může 

cvičit celá rodina  - podrobnosti na stránkách www.ovov.cz 
c) Zimní soustředění sportovních tříd 1. stupně 
d) Školy v přírodě 

 
Den otevřených dveří a prodejní vánoční výstava 

Ve čtvrtek 13. prosince 2012 se kromě informací pro rodiče uskuteční ve foyer školy 
prodejní vánoční výstava keramiky - výrobků našich dětí. Rovněž celý den budou moci rodiče 
navštívit školu a v rámci dne otevřených dveří se podívat na své děti při práci.  

 
Zápis do 1. tříd ZŠ – 18. a 19. ledna 2013 
Zápis do MŠ – 12. a 13. dubna 2013  
 
Školní družina SLUNÍČKO 
 
V letošním školním roce je otevřeno 8 oddělení o celkovém počtu 237 dětí: 
herna č. 1 Jana Kolmanová – vedoucí vychovatelka (1. schodiště, třída 3. B) 
herna č. 2 Milada Marešová (2. schodiště, třída 2. B) 
herna č. 3 Romana Růžičková (přízemí) 
herna č. 4 Lenka Šebrlová (4. schodiště, třída 1. B) 
herna č. 5 Monika Schmiedová (3. schodiště) 
herna č. 6 Klára Maxová (3. schodiště) 
herna č. 7 Ivona Sedlářová (přízemí) 
herna č. 8 Kateřina Růžičková (2. schodiště, třída 4. A) 
         
Je potřeba sledovat nástěnku u hlavního vchodu do školy. 
V rámci družiny budou probíhat zájmové kroužky: loutkové divadlo, počítače, dovedné ruce, 
taneční, šikuláček, jóga pro děti, sportovní. 
Na 1. pololetí nového školního roku připravujeme tyto akce: Štafetový závod v běhu mezi ŠD 
Štefcova a Úprkova, Soví království, Vánoční tvoření, Vánoční fotografování, Mikulášská 
nadílka, návštěvy kina (21. 9. a 30. 11.) a výlety. 

http://www.ovov.cz/


 
Okénko do mateřské školy 2012-2013 

 
 V letošním školním roce máme v budově Štefcova 1128 čtyři oddělení, ve vedlejší 

budově Mrštíkova 752 dvě oddělení. 
Provozní doba MŠ:  6.15 – 16.30 hodin 
Měsíční školkovné:  400,- Kč na dítě, o hlavních prázdninách se poplatek za MŠ snižuje na 

polovinu. 
Stravné činí 29,- Kč na den na dítě (dvě svačinky a oběd). 
  

Akce MŠ: 
Podzim: Návštěva výstavy železnice  Hledání Křemílka a Vochomůrky 
Návštěva Filharmonie . výchovný koncert Instruktáž zubní lékařky o ústní hygieně v MŠ 
Bramboriáda s rodiči    Dožínky na Flošně 
Drakiáda     Divadlo v MŠ 
Ukázka cvičených dravců 
Zima: Čertovské hrátky v ZŠ ( sportovní hry mezi MŠ) Čertovská a vánoční besídka v MŠ 
Soutěž ve zdobení stromků pro zvířátka v lese  Tři králové přišli k nám… 
Beseda rodičů s učiteli ZŠ - příprava na zápis   Návštěva předškoláků v 1. třídách 
Beseda s Lesy ČR   Jak se chovat bezpečně v silničním provozu - instruktáž 
Policie ČR    Karnevalové řádění 
Jaro: Odemykání jara, sluníčkový den  Návštěva knihovny 
Den Země - hledání pokladu skřítka Pořádníčka Návštěva skanzenu v Krňovicích 
Rej čarodějnic      Srdíčkový den - akce s rodiči na zahradě  
Beseda s včelařem     Den dětí - školní výlet 
Návštěva školní družiny - školáci hrají předškolákům 
Atletické hrátky - sportovní soutěže mezi MŠ 
Putování za Rákosníčkem a jeho rybníčkem - pěší výlet na Stříbrný rybník 
Návštěva hradeckého planetária   Indiánská výprava 
 
V MŠ probíhá kroužek „Šikulky“ (neobvyklé výtvarné a pracovní techniky), „Pískáme si pro 
radost“ (seznamování s flétničkami), atletický, taneční, sezónní pěstitelské činnosti, plavecký 
kurz během celého roku v ZŠ. 
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