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

 

 
 

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

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

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

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

 
 
vedoucí ŠD:  

Jana Kolmanová 
herny budova školy 

606 776 980  
(odd. 1. a 2.) 
724 263 074 
(odd. 3. - 8.) 

sd@stefcova.cz   

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

 jídelna:  Milena Špásová  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 
Zimní prázdniny  23. prosince 2013 - 5. ledna 2014 
Pololetní prázdniny   pátek 31. ledna 2014 
Jarní prázdniny  3. - 7. března 2014 
Velikonoční prázdniny   čtvrtek 17. dubna, pátek 18. dubna 2014 

Informace a třídní schůzky - vždy ve čtvrtek 
19. prosince 2013   informace + prodejní vánoční výstava + den otevřených dveří 
16. ledna 2014    třídní schůzky 
27. února 2014    informace 
10. dubna 2014    informace 
12. června 2014    třídní schůzky 

Třídnictví ve školním roce 2013/2014 

I. A Mgr. Marie Hutlová                             VI. A Mgr. Sylva Prokopová 
I. B Mgr. Radka Votroubková                    VI. B Mgr. Dušan Kříž 
I. C Mgr. Romana Kovaříková 
I. D Mgr. Lenka Jandová 
II. A Mgr. Iva Ondráčková                         VII. A Mgr. Martin Koláček 
II. B Mgr. Marta Líbalová                           VII. B Mgr. Alena Johanisová 
II. C Mgr. Lenka Felcmanová 
III. A Mgr. Ivana Klímová                           VIII. A Mgr. Pavlína Lohnická 
III. B Mgr. Jiřina Pokorná                           VIII. B Mgr. Jan Čech 
III. C Mgr. Milena Lindrová 
IV. A Mgr. Irena Brzková                              IX. A Mgr. Petr Rauer 
IV. B Mgr. Jana Nohejlová                            IX. B Mgr. Alena Šléglová 
IV. C Mgr. Blanka Teichmanová 
V. A Mgr. Šárka Červená 
V. B Mgr. Markéta Uhlířová 
V. C Mgr. Kamila Dariusová 
Netřídní učitelé: Mgr. Věra Dočkalová, Mgr. Sylva Balcarová, Mgr. Lenka Štursová, 
Mgr. Anna Moserová, Mgr. Lenka Jeriová, Mgr. Alena Pozdílková 
Výchovný poradce: Mgr. Anna Moserová   
 
Termíny sběru papíru  – kontejner bude přistaven od 6:30 do 16 hodin. Papír ukládejte do 
kontejneru bez provázků a igelitových tašek. 
středa 27. listopadu 2013 
středa 8. ledna 2014 
středa 19. února 2014 
středa 19. března 2014 
středa 24. dubna 2014 
středa 21. května 2014 
středa 25. června 2014 
 
Výročí školy 
Vzhledem k prodloužené rekonstrukci budovy školy proběhnou oslavy 40 let školy na jaře. 
Bližší informace o oslavách budou uveřejněny na webových stránkách školy.   
 
 
 



Školská rada 
Členem školské rady z řad zákonných zástupů žáků se stala paní Mgr. Jana Hanušová. Ke 
zvolení blahopřejeme,  rodičům děkujeme za hojnou účast ve volbách.   

Broučci 
Ve školním roce 2013/2014 se budou opět konat pravidelná středeční setkání Broučků. 
Milí Broučci, dovolujeme si Vás pozvat do naší nově zrekonstruované školy. Zde na Vás 
čekají pohádky, písničky, hry s čísly, s písmenky a zajímavá  tvoření s barvami. Můžete se 
spolu s rodiči přijít podívat i na výuku našich letošních prvňáčků. Veškeré informace o těchto 
akcích naleznete, vážení rodiče, v okénku "Klub předškoláků" na webových stránkách školy. 

  

Prosba pro rodiče 
Pokud dojde u Vás k nějakým změnám (bydliště, telefon, zdravotní pojišťovna, aj.), byli 
bychom rádi, kdybyste je co nejdříve sdělili do školy, ulehčí to veškerou administrativu 
a kontakty.  
 
Speciální pedagog 
Od 1. listopadu 2012 byla na naší škole v rámci projektu RAMPS-VIP III zřízena funkce 
speciálního pedagoga pro žáky a jejich rodiče. Konzultační hodiny vždy v pondělí od 7 h do 
11 h a ve čtvrtek od 15 h do 17 h (I. budova - přízemí, č. dveří 32),  
e-mail: zemanova@stefcova.cz. 
 
Rekonstrukce budovy 
Začátek školního roku probíhal ve znamení rekonstrukce areálu školy. Nyní je již stavba 
dokončena a všichni se můžeme těšit z pěkné budovy a bezpečné příjezdové cesty. Budeme 
usilovat, aby proběhla i přestavba vstupní haly a spojovací chodby 1. a 2. stupně. Montáž 
žaluzií očekáváme během měsíce února.  
 
Akce, které proběhly v létě a na podzim 
 

1) Finanční gramotnost. Žáci 7. - 9. ročníku se v průběhu loňského školního roku 
zapojili do soutěže ve finanční gramotnosti. Do okresního kola, které se uskutečnilo 
den před pololetním vysvědčením, postoupil tým složený ze 3 nejlepších řešitelů kola 
školního, a to Matěj Krejsa 7. A, Ondřej Janovský 7. B a Filip Jiránek 8. A. Umístili 
se na skvělém 2. místě v okrese Hradec Králové. 

2) Šikana. Obě 9. třídy absolvovaly interaktivní hodinu „Nebezpečí šikany“ s paní 
Mgr. Evou Zemanovou, která na naší škole pracuje jako speciální pedagog.  

3) Plavecké štafety. V polovině května si žáci 1. – 3. tříd změřili své síly 
v plaveckých štafetách, kde bojovali v každém ročníku o putovní pohár. Po štafetách 
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se vybraní plavci utkali v jednotlivých disciplínách prsa, znak, kraul. Každá třída 
vybrala 8 nejlepších plavců, kteří pak absolvovali závod proti dalším štafetám stejného 
ročníku. Na závod prvňáků se přišla podívat spousta rodičů, kteří spolu s žáky 
vytvořili úžasnou atmosféru. 

4) OVOV pro rodiče. Ve čtvrtek 23. května proběhla na školním hřišti ZŠ Štefcova akce 
OVOV pro rodiče našich dětí. Měli možnost si zasportovat, zasoutěžit a svými výkony 
a body přispět třídě svého dítěte v této soutěži. 

5) Beseda s Martou Pohnerovou. V květnu navštívila již podruhé naše děti hradecká 
spisovatelka a výtvarnice Marta Pohnerová. V krásném prostředí nové budovy školní 
družiny se setkala s dětmi I. A a III. A a představila jim svou novou knížku Pohádky 
skřítka Buchtičky a Černé Tečky, kterou pokřtila teprve nedávno v Jiráskových 
sadech. 

6) Finále OVOV. V květnu byla naše škola pořadatelem okresního finále OVOV 
(odznaku všestrannosti olympijských vítězů) konaného pod patronací Roberta Změlíka 

a Romana Šebrleho. Družstvo naší školy ve složení Karolína Tomášková, Adéla 
Procházková, Zuzana Polanská, Adéla Kolková, David Ryba, Vojtěch Hrůša, Josef 
Říha a Pavel Halíř soutěž vyhrálo.  

7) Republikové finále OVOV. V září 2013 se konalo republikové finále Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů v Praze na Strahově. Naši žáci ve velmi silné 
konkurenci 41 družstev (5 zahraničních a 36 českých) obsadili 6. místo s celkovým 
počtem bodů 41 114 při zranění nejlepší závodnice na 1 000 m Karolíny Tomáškové 
z 8. A. 
Družstvo reprezentovali tito žáci a žákyně: Karolína Tomášková, Adéla Procházková a 
Tereza Kučerová z 8. A, Adéla Kolková z 9. A, Josef Říha, Pavel Halíř z 8. A a David 
Ryba a Vojta Hrůša z 9. A. Pan učitel Martin Koláček v závodě učitelů obsadil smolné 
4. místo s výkonem 9 011 bodů. 

8) Jojování. V pátek 27. 9. se žáci 2. stupně na školním hřišti přišli podívat na ukázku 
jednoho z nových sportů – jojování. Ukázky triků s jojem nám ukázali mistři 
republiky, Evropy i host z Ameriky.  

9) Adaptační kurz. V posledním zářijovém týdnu vyjeli žáci 6. tříd na adaptační kurz do 
Krkonoš. V průběhu tří dnů našlapali okolo 50 km v horském terénu, část výpravy 
vylezla i na Sněžku.  

10) Orientační běh. V středu 18. 9. se naši žáci opět zúčastnili tradičních závodů 
v orientačním běhu (tentokrát v centru města u ZŠ J. Gočára) a byli nadmíru úspěšní. 
Mezi největší úspěchy patří 1. místo Míšy Metelkové, 2. místo Davida Ryby a 3. místa 
Zuzky Polanské a Káti Truněčkové. 

11) Klicperovo divadlo. V pondělí 16. září zašli žáci 6. - 8. tříd do Klicperova divadla na 
představení  “Jedlíci čokolády”. Herecký ansámbl v čele s Pavlou Tomicovou byl 
úžasný a děti se moc bavily a smály.  



12) Sportovní den s Městskou policií. Dne 1. října 2013 se opět konalo klání v terénní 
běžecké soutěži družstev, kterou zaštiťuje Městská policie Hradce Králové. Na 
letošním ročníku jsme se sešli v areálu Stříbrný rybník. Naše škola do bojů o Pohár 
ředitele Městské policie vyslala dohromady 24 žáků z 2 stupně. Žáci 7. A a 9. A 
obsadili ve svých kategoriích 2. místa. 

13) Exkurze do Prahy. Dne 2. 10. se žáci 8. ročníků zúčastnili multitématické exkurze do 
Prahy. Navštívili Technické muzeum, kde si při workshopu zkusili vyrobit fotografii, 
nahlédli do historie fotografie i do rozebraného moderního digitálního fotoaparátu. 
Poté se přesunuli do Muzea voskových figurín, následně pak ještě do Torture musea.. 

14) Laser game. Ve čtvrtek 26. 9. si sportovci z 9. A šli vyzkoušet netradiční hru laser 
game. Laser game je moderní adrenalinová forma zábavy na způsob paintballu, kde 
bolestivé barevné kuličky nahradí neškodné laserové paprsky a z venkovních prostor 
se hráči přesunou do speciální zatemněné arény s různými druhy překážek.  

15) Projekt “Svěží svačina do školy” 
Cílem projektu je poskytnout dětem každý den vždy čerstvé a zdravé svačiny, které si 
můžete objednávat ON-LINE dle potřeb. Registrace je nezávazná. Bližší informace 
naleznete na www.bistroudvoupratel.cz. Koupí svačin podpoříte nejen zdraví dětí, ale i 
zaměstnanost mladých lidí s mentálním postižením. Garanci nad projektem převzal 
MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC 
KRÁLOVÉ a ODBORNÝ VÝŽIVOVÝ 
GARANT.  

V úterý 10. září zašli žáci 2. stupně na Pivovarské 
náměstí, kam je pozvali zaměstnanci Bistra u dvou 
přátel, kteří k nám do školy dětem vozí svačinky. 
Připravili pro děti zajímavý program s názvem 
Svěží den se soutěžemi a tancem, který vyvrcholil 
občerstvením v podobě nápoje a chutné palačinky. 
 
Plánované akce 

 
1) Příběhy bezpráví. Naše škola se jako v minulých letech zapojila do projektu Příběhy 

bezpráví - Měsíc filmu na školách 2013, letos zaměřeném na období perzekuce 50. let 
v komunistickém Československu. Žáci devátých ročníků se v listopadu. blíže seznámí s 
obdobím komunismu díky dokumentárnímu filmu "Postavení mimo hru", zaměřeném na 
osudy hokejistů obviněných z velezrady a špionáže. Na projekci naváže beseda 
s pamětnicí paní Hanou Truncovou, vězněnou celá padesátá léta v komunistických 
lágrech. 

2) Den otevřených dveří – proběhne ve čtvrtek 
19. 12. 2013 

3) Předvánoční prodejní výstava keramiky - 
proběhne ve čtvrtek 19. 12. 2013  

4) Zápis do prvních tříd se uskuteční 17. 1. a 
18. 1. 2014 

5) Volba povolání - plánované akce pro žáky devátých 
tříd 

• Zapojení školy do projektu "Technické vzdělání - perspektiva pro celý život 
- prezentace SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové v naší škole 
- návštěva areálu jmenované školy, nahlédnutí do výuky a odborných učeben 
- exkurze do vybrané firmy 

• Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové  

http://www.bistroudvoupratel.cz/


- exkurze do odborných učeben a dílen  
• Beseda na Úřadu práce v Hradci Králové 
• Elektronická brožura středních škola a učilišť (studijní obory pro školní rok 2014 - 2015) 

 - umístění na webových stránkách školy 
5) Exkurze  
dějepis  – památník 2. sv. války – Terezín  
     - Chlum – bojiště bitvy u Sadové  
       - procházka Historie Hradce Králové     
             - Všestary – pravěká vesnička  
  - Muzeum východních Čech - interaktivní program - „Stezka muzejního badatele“ 
angličtina –  zájezd do jižní Anglie, Cornwall + Belgie (Bruggy) 
přírodopis – Přírodovědné centrum při ZŠ Bezručova 
český jazyk, hudební výchova - pěvecké a recitační soutěže - jaro 2013 
6) Sportovní akce 

Připravujeme lyžařský zájezd do Alp, který se uskuteční 16. 3. – 21. 3. 2014. 
V prosinci se uskuteční jednodenní lyžařský zájezd na hory. Akce bude z větší části hrazena 
z grantu Magistrátu města Hradec Králové. Bližší informace na webu školy.  
Před Vánocemi připravujeme tradiční florbalový turnaj zakončený atraktivním soubojem 
výběrů žáků a učitelů.  
 
Příměstský tábor 2013 
V době hlavních prázdnin pořádala škola za finanční podpory Magistrátu města Hradec 
Králové příměstský tábor. Byl určen pro děti ze všech hradeckých škol, zúčastnilo se celkem 
410 dětí. Z důvodu rekonstrukce školy (výměna oken a zateplení budovy), probíhal tábor ve 
dvou hernách v nové budově družiny a dvou hernách propůjčených MŠ.  
Již připravujeme příměstský tábor na rok 2014. Elektronické přihlášky budou zveřejněny 
v dubnu, sledujte web školy.  
 

     
 

Školní družina 
 
Přijďte si společně s dětmi vyrobit vánoční svícínek, ozdobičky na stromeček nebo jen tak 

nasát adventní atmosféru a připravit se na pohodový a klidný vánoční čas. Vánoční tvoření 
proběhne 25. 11. 2013 
Rozdělení heren 
Herna č. 1 
Jana Kolmanová (1. A celá + 4. B + 5. A část) 
nová budova ŠD 
Herna č. 2 
Milada Marešová (1. D celá + 3. B část + 5. B) 



nová budova ŠD 
Herna č. 3 
Romana Růžičková (2 .A + 3. C část + 4. A část) 
herna v přízemí školy 
Herna č. 4 
Mgr. Martina Suchanová (2. B + 3. B část) 
třída 2.B 4.schodiště 
Herna č. 5 
Mgr. Monika Schmiedová (1. B + 3. B část) 
třída 1.B 3.schodiště 
Herna č. 6 
Klára Maxová (3. A + 4. C část + 5. C + 5. A část) 
třída 3. A 2. schodiště 
Herna č. 7 
Ivona Sedlářová (2. C + 3. C část) 
herna v přízemí školy 
Herna č. 8 
Kateřina Růžičková (1. C + 3. C část) 
třída 1. C 3.schodiště 
 
Co jsme zažili: 
 
V pátek 4. 10. se na školním hřišti uskutečnil již 4. ročník štafetového závodu v běhu mezi ŠD 
Štefcova a Úprkova. Po úvodním nástupu závodníků jsme všichni s napětím očekávali, zda se 
nám i v letošním ročníku podaří obhájit vítězství. Na běžeckém oválu všechny štafety urputně 
bojovaly o každou vteřinku. A jak to všechno dopadlo? Naši chlapci i děvčata si opět 
vybojovali putovní poháry, gratulujeme. Kromě hlavního závodu proběhl i závod jednotlivců, 
žáků čtvrtých tříd. Atmosféru závodů umocnilo krásné slunečné počasí a početná skupina 
diváků.  
 
8.11. Papouškov - v tělocvičně školy se děti ze družinky mohly zblízka seznámit 
s papoušky ARA. 
 
    Plánované akce ŠD:   
 25. 11.  Vánoční tvoření rodičů s dětmi 
 5. 12. Mikulášská nadílka 
 19. 12. Den otevřených dveří 
 14. 2.  Celodružinový karneval 
 31. 3.  Velikonoční tvoření rodičů s dětmi 
 
 

Okénko do mateřské školy ve školním roce 2013-14 
 
Během hlavních prázdnin byla vyměněna všechna okna v MŠ Mrštíkova. Byla rozšířena a 
nově vybudována slepá ulice vedoucí k hlavnímu vchodu do MŠ Mrštíkova. Rodiče mají 
možnost lepšího parkování. V současné době dochází k úpravám zahrady MŠ Mrštíkova. Byl 
odstraněn vláček, stříška se sezením, jedno pískoviště a přibyla věž se skluzavkou a 
houpačkou a stříška s lezecími stěnami. V  MŠ Štefcova byla vyměněna okna ze severní 
strany. Máme radost, že mají děti na zahradě vláček a hrad s lezením a průlezy. 
 



 
Základní informace:  
Provozní doba obou MŠ: 6.15 – 16.30 hodin 
Měsíční školkovné:  500 Kč na dítě, o hlavních prázdninách se poplatek za MŠ snižuje na 
polovinu. Platí i odkladové děti. Placení jsou zbaveni předškoláci. 
Stravné činí 33 Kč na den na dítě (dvě svačinky a oběd), předškoláci a OŠD 37 Kč na den na 
dítě. 
V MŠ Mrštíkova se o 50 tří až čtyřletých dětí starají 4 učitelky, v MŠ Štefcova slouží u 110 
dětí (3,5 – 6 let) 8 pedagogů. 
V září tohoto roku slavíme 50 let trvání MŠ Mrštíkova. Vzhledem k stále pokračujícím 
úpravám pozveme hosty na jaře 2014. 

  
 
Během zimy plánujeme tyto akce: 
Zima:     Čertovské hrátky – sportovní soutěže hradeckých mateřinek v ZŠ Štefcova 
               Mikulášská nadílka v MŠ 
               Výlet do třebechovického Betléma 
               Vánoční dílna s rodiči – vánoční tradice a zvyky 
               Přijďte mezi nás, nastal zimní čas – vánoční vystoupení pro rodiče a veřejnost 
               Čas splněných přání – vánoční nadílka v MŠ 
               Strojíme stromeček pro zvířátka v lese  
               Tříkrálový den – vystoupení předškoláků se zpěvy 
               Beseda pro rodiče s učitelkami ZŠ Štefcova 
               Návštěva prvních tříd ZŠ, školní družiny, školní jídelny, zápis do ZŠ  
               Divadlo Sluníčko v MŠ – Hrnečku, vař, O zlaté rybce, O Smolíčkovi 21. 1. 2014 
               Karnevalový rej se soutěžemi a diskotékou 
               Muzikohraní – ukázka netradičních hudebních nástrojů 
               Prevence v MŠ – speciální oční vyšetření dětí 
               Divadlo v MŠ – „Sněhurka a sedm trpaslíků“  (Kelemenová) 17. 2. 2014 
 
             Nabídka kroužků a nadstandardních činností: 
              Malí šikulové – netradiční výtvarné techniky, keramika 
              Malí ochránci přírody – pěstitelské činnosti 
              Edukační kineziologická cvičení- pomoc dětem s poruchami učení a soustředění  
              Pískáme si pro radost – základy hry na flétnu 
              Atletika předškoláků – základy atletických disciplín 
              Předplavecká výuka – po celý školní rok 
              Angličtina hrou – základy cizího jazyka 
              Učíme se správně mluvit – logopedická cvičení (druhé pololetí) 
   Klub broučků pro předškoláky v ZŠ Štefcova - zajišťují učitelky ZŠ 
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