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Prázdniny a ředitelská volna
Vánoční prázdniny:  22. prosince 2014 (po) – 2. ledna 2015 (pá)

(vyučování začíná v pondělí 5. ledna 2015)
Pololetní prázdniny: 30. ledna 2015 (pá)
Jarní prázdniny:  9. 3. – 15. 3. 2015
Velikonoční prázdniny:  2. a 3. dubna 2015 (čt, pá)

Informace a třídní schůzky - vždy ve čtvrtek
6. listopadu 2014 - informace (17 - 18)
11. prosince 2014 - informace (17 - 18), vánoční prodejní výstava

den otevřených dveří
15. ledna 2015 - třídní schůzky (17:00)
26. února 2015 - informace (17 - 18)
16. dubna 2015 - informace (17 - 18)
18. června 2015 - třídní schůzky (17:00)

Sběr papíru   – kontejner bude přistaven od 6:30 do 16 hodin. Papír ukládejte do kontejneru
bez provázků a igelitových tašek.
Termíny sběru: vždy ve středu, jen v červnu je 26. 6. 2015 pátek!
26. 11. 2014 7. 1. 2015
25. 2. 2015 25. 3. 2015 29. 4. 2015 20. 5. 2015 

Zápisy do prvních tříd
Zápisy do prvních tříd proběhnou 16. ledna od 13:00 h – 17:00 h a 17. ledna 9:00 h – 
12:00 h 

Rekonstrukce tělocvičny
Během října proběhla celková oprava podlahy v tělocvičně. Využívat ji můžeme od 
10. 11. 2014.

Zamykání školy
Pro zvýšení bezpečnosti dětí je škola uzamčena. Při vstupu použijte příslušný zvonek, žáci 
mohou používat čipy.

Výročí školy
V sobotu 3. května proběhly oslavy 40 let od založení naší školy. V průběhu celého dne 
přišlo více než 200 návštěvníků, bývalí učitelé, žáci, jejich rodiče a další. Měli možnost si 
prohlédnout třídy, kabinety a další interiéry školy. Podívali se na staré učebnice, kroniky a 
další dokumenty, našli sebe nebo své příbuzné na fotkách tříd, zavzpomínali s učiteli na svá 
žákovská léta. Většina si odnesla almanach s historií školy, hrneček, tužku nebo tričko s 
logem školy. Všichni odcházeli spokojeni a plni dojmů. 



Školní jídelna
Od 1. 3. 2014 přešla školní jídelna na provoz řízený pomocí kódovaných čipů. Skončila 
platnost stravovacích karet. K vyzvednutí je čip v kanceláři školní jídelny. Platí se 
zálohově 120,-Kč, při ukončení stravování se bude záloha vracet pouze za nepoškozený čip!

Broučci
Ve školním roce 2014/2015 jsou opět středy určeny pro setkání Broučků. Na stránkách 
školy v Klubu předškoláků je tematický rozpis jednotlivých setkání. Naše první setkání s 
názvem Můj první den ve škole se uskutečnilo již 24. 9. 2014. 
Na Broučky a jejich rodiče se těší paní učitelky M. Hutlová a K. Růžičková

Výuka Splývavého čtení na naší škole. Dnešní deváťáci byli prvními žáky na naší škole,
kteří se učili číst metodou Splývavého čtení (Sfumato). Dnes touto metodou učí již většina
učitelek prvního stupně.  A v čem je tato metoda tak přínosná? Nevznikají  při  ní špatné
návyky  při  čtení  a u dětí  s  vývojovými  poruchami  se při  správném dodržení metodiky
nevytvoří  dyslexie.  Při  dnešním  vzrůstajícím  počtu  dětí  s  tímto  typem  poruchy  je  to
významná skutečnost. Zajímavá je metoda i pro rodiče, protože ti nemají s nácvikem čtení
žádné starosti. Žáci jim pouze doma mohou ukázat, co se ve škole učili. Nemusejí s nimi
doma tvrdě docvičovat.

Akce, které proběhly na jaře a v létě 2014
1)1)1)1) Olympiáda z Čj - v únoru dosáhla žákyně 9. A Aneta Krejcarová velikého úspěchu,

když porazila všech 25 soupeřů a zvítězila v okresním kole olympiády z českého
jazyka a postoupila do krajského kola. 

2)2)2)2) Faradayův  pohár je  fyzikálně–chemická  soutěž  dvojic  žáků,  kterou  pořádá
Gymnázium Nový Bydžov pro studenty 2. stupně základních škol. V březnu 2014 se
konal  druhý  ročník  soutěže,  ve  které  každé  soutěžní  družstvo  muselo  provést
fyzikální  a  chemické  experimenty  dle  návodu  v  zadaném časovém limitu.  Naši
deváťáci Filip Jiránek a Dominik Manák  byli nejlepší a pro naši školu vybojovali
Faradayův pohár.

3)3)3)3) Chameleon  jemenský se  v  minulém  roce  stal  součástí  naší  školy.  Je  dobrým
objektem pozorování v hodinách  přírodopisu,  bydlí  vedle v kabinetě  a nejraději
baští cvrčky.

4)4)4)4) Recitační  soutěž na 2.  stupni  proběhla  v  březnu.  Všichni  zúčastnění  se pečlivě
připravili  a vybrané básně  nádherně  recitovali.  O první místo se rozdělily Darča
Víšková ze 7. B a Káťa Netíková z 6. A. 

5)5)5)5) Pěvecká soutěž proběhla na 2. stupni také v březnu. Do finále postoupilo 12 žáků,
zlato si vybojovala Lucka Bajtalonová z 8. A, druhá se umístila Adélka Haviarová z
6. A a na třetím místě skončila Klárka Dundová (také z 6. A).

6)6)6)6) Mladý chemik - tým 9. B naší školy obsadil  krásné 3. místo v projektové části
7. ročníku  soutěže  Hledáme  nejlepšího  mladého  chemika.  Se  svým  projektem
Výroba  pivního  mýdla  se  žáci  prosadili  v  konkurenci 15  třídních  kolektivů  ze
základních  škol  Pardubického,  Královéhradeckého,  Středočeského  a  Libereckého
kraje. 

7)7)7)7) Zdravé zuby - první třídy se zúčastnily projektu Zdravé zuby. Studentky zubního
lékařství UK HK dětem poutavou formou ukázaly správné techniky čištění zubů a
poučily je o následcích nevhodné péče o ně. 

8)8)8)8)  Souboj  čtenářů  - v  dubnu  se  vybraní  žáci  6.  tříd  pod  vedením učitelů  Mgr.
Dočkalové a Mgr. Kříže zúčastnili celorepublikové soutěže Souboj čtenářů. Celkem
10 – členný tým přečetl dohromady 5 vybraných knih a on-line pak odpovídal na



otázky související s nimi. Naše skupina odpovídala skvěle a z celkového počtu 57
škol z celé republiky skončila na vynikajícím 11. místě. 

9)9)9)9) Roland Pop Show -  na konci dubna 2014 se v divadle Drak konala Roland Pop
Show, které  se  zúčastnily  také tři  naše  zpěvačky.  Všechny  byly  velmi  úspěšné.
Alžběta Neumannová ze 2. A se soutěže účastnila poprvé a hned se v kategorii
nejmladších zpěváčků umístila na 2. místě. V prostřední kategorii si nejlépe vedla
Adéla Haviarová z 6. A a s přehledem zvítězila nad ostatními soutěžícími. Lucka
Bajtalonová  pak  v  tvrdé  konkurenci  obsadila  3.  místo  v  kategorii  nejstarších
zpěváků. 

10)10)10)10) Památník na Chlumu -  v květnu se žáci 8. tříd vypravili na dějepisnou exkurzi.
Vlakem se vydali do Všestar, odtud pak pochodem vyrazili k Památníku bitvy 1866
na Chlumu. V muzeu se seznámili s průběhem rozhodující bitvy prusko-rakouské
války.  Zhlédli  filmové  ukázky,  vyzkoušeli  si  nabíjení  rakouské  „předovky“,
prohlédli si pruské i rakouské vojenské uniformy. 

11)11)11)11) Anglie -  v květnu 2014 se vybraní žáci naší školy zúčastnili studijně-poznávacího
zájezdu do jihozápadní Anglie. Cestou tam strávili jeden den v krásném belgickém
městečku  Bruggy  a  pak  vyrazili  trajektem do Velké  Británie.  Ubytovaní  byli  v
rodinách v přístavním městě Plymouth. Během pobytu navštívili mimo jiné Land’s
End  (nejzápadnější  cíp  Anglie),  Eden  Project  (největší  skleník  na  světě)  nebo
Tintagel  Castle  (místo  narození  krále  Artuše).  Cestou  zpátky pak  strávili  den  v
Londýně, kde navštívili slavný Tower.

12)12)12)12) Orientační běh -  v květnu 2014 proběhl poslední závod ligy škol v orientačním
běhu a byl to i nominační závod na celostátní finále v kategoriích 6. - 9. tříd. Žáci
naší školy opět nezklamali a v celkovém hodnocení vybojovali krásné 2. místo a jen
o 5 bodů jim unikl postup na republikové finále. 

13)13)13)13) Pohár rozhlasu -v květnu 2014 se konaly na stadionu TJ Sokol Hradec Králové
atletické závody Poháru rozhlasu staršího žactva. Družstva starších dívek a chlapců
opět potvrdila svou kvalitu a celou soutěž vyhrála. Nejlépe naši školu reprezentovali
Pavel Halíř, Josef Říha, Adéla Kolková a Karolína Tomášková. 
V  červnu  pak  se družstvo  našich  starších  žáků  zúčastnilo  republikového finále  
atletických závodů Poháru rozhlasu v Plzni. Po vítězství v krajském finále v Novém 
Městě nad Metují postoupili chlapci do Plzně z osmého místa. V úterý své umístění 
ještě  vylepšili  a mezi nejlepšími atlety české republiky obsadili  krásné 6. místo.  
Družstvo závodilo ve složení : Josef Říha, Pavel Halíř, Lukáš Neradílek, Zenovij  
Skyba,  Vojtěch Hrůša,  David  Ryba,  Matěj  Lavický,  Kryštof  Holeček a  Michal  
Urban.



14)14)14)14) Atletický čtyřboj -  na konci května 2014 proběhl na naší škole atletický čtyřboj
týmů starších dívek a chlapců. Žáci závodili v běhu na 60 metrů, běhu na 800 metrů
(dívky), běhu na 1000 metrů (chlapci) a volili si mezi skokem do výšky a dálky a
mezi vrhem koulí a hodem míčkem. V obou kategoriích naši žáci jasně zvítězili a
postoupili do krajského finále, které se konalo 28. 5. v Týništi nad Orlicí. Ani tam se
naše děti neztratily, chlapci skončili čtvrtí a dívky obsadily krásné 2. místo.

15)15)15)15) Husité - v květnu absolvovali žáci sedmých ročníků dějepisný interaktivní program
„Jak válčili  husité“.  Seznámili  se s válečnou strategií  Žižkova vojska, osahali  si
husitské zbraně, oblékli se do oděvu husitského bojovníka, středověkého sedláka i
selky. V závěru pořadu zhlédli zajímavou filmovou ukázku bitvy u Sudoměře.

16)16)16)16) Den Policie ČR -  v červnu se šly naše děti  podívat na Malšovický stadion, kde
probíhal Den Policie ČR. Akce se zúčastnila pořádková, dopravní, cizinecká policie,
služební  psi  a koně,  policisté zde prezentovali  svou výstroj  a  výzbroj,  policejní
vrtulník,  vodní  dělo,  zabezpečení  vozidel,  probíhala  ukázka  první  pomoci,
pyrotechnické služby, zásahu policejních těžkooděnců a další. 

17)17)17)17) OVOV -  v červnu 2014 proběhlo za přispění policie (rozhodčí) na naší škole krajské
kolo v  OVOV.  Ve velké  konkurenci  se  naše děti  neztratily  a  spousta  z  nich si
vybojovala postup na republikové finále do Prahy. V jednotlivcích zvítězil ve své
věkové kategorii Josef Říha a dalšími postupující jsou Karolína Tomášková a Jan
Zadražil. Naše družstvo skončilo na 2. místě, které také zaručuje postup. Složení
týmu : Pavel Halíř, Radek Mládek, Tomáš Kalina, Dashdavaa Erdenebayar, Zuzana
Polanská, Eliška Hochmannová, Eliška Krejcarová a Klára Dundová. 

18)18)18)18) Akademie  -  na  školní  akademii  se  představili  naši  žáci  se  svými  hudebními,
tanečními,  pěveckými  a  dalšími  vystoupeními.  Závěr  akademie  tradičně  patřil
žákům devátých ročníků, kteří se rozloučili se základní školou a obdrželi slavnostně
své poslední vysvědčení a pamětní listy na základní školu. Pokud jste si neobjednali
DVD  ze  školní  akademie,  můžete  tak  učinit  zde  info@natocime.cz nebo  na
telefonním čísle 773985236. 

Plánované akce - podzim a zima 2014 (některé již proběhlé)

1) Exkurze - dějepis - Chlum – bojiště bitvy u Sadové
 - procházka Historií Hradce Králové   
 - Muzeum východních Čech - interaktivní programy

- koncentrační tábor Osvětim - duben 2014
- Kutná Hora - chrám sv. Barbory, kostnice, doly
- Všestary - Centrum experimentální archeologie

- vlastivědná exkurze - „Putování dějinami středověku“
- angličtina - zájezd do Skotska (květen 2015)



- přírodopis – Přírodovědné centrum při ZŠ Bezručova
-  Exkurze Ostrava - Svět techniky, Landek park - říjen 2014
- Exkurze do recyklačního centra v Pardubicích - listopad 2014

2) Česko - polský projekt.  V tomto školním roce se naše škola zúčastní česko-polského
projektu s názvem „Sportování bez hranic“. Do projektu jsou zapojeny 3 školy z Hradce
Králové a 3 školy z polského města Walbrzych. Projekt je určen pro děti narozené 2000 a
2001. Výběr žáků, kteří se projektu zúčastní, proběhne během září 2014. V říjnu proběhlo
první setkání u nás, v listopadu v Polsku. 
3) Divadelní představení -  Podivuhodný cirkus doktora Tarzana - září 2014
 - Amundsen - říjen 2014

- další podle nabídky
4) Vzdělávací programy - Indonésie - říjen 2014

- Barma v proudu času - prosinec 2014
- Láska ano, děti ještě ne - prosinec 2014

5) Sportovní soutěže - soustředění sportovních tříd - říjen 2014
- Mezinárodní dětský maraton - 1. 10. 2014 Sokol
- Den s Městskou policií na Stříbrňáku - září 2014
-  11. - 16. 1. 2015 LVZ 7. tříd - Pec pod Sněžkou
- 15. 10. - orientační běh - 2. kolo ligy škol
- volitelný lyžák Alpy-únor-březen 2015 (přihlášky podzim)
- volitelné běžky - březen 2015

6) OVOV - republikové finále - září 2014. Naše družstvo ve složení Pavel Halíř, Radek 
Mládek, Tomáš Kalina, Dashdavaa Erdenebayar, Eliška Krejcarová, Tereza Čermáková, 
Martina Chalupová a Daria Kutnar obsadilo v hlavní soutěži 35. místo. Velkým úspěchem 
je vítězství Pavla Halíře v trojskoku za výkon 8,82 metru. Největším úspěchem je ale 
celkové 2. místo Pepy Říhy v jednotlivcích (chlapci 1999) a to ho jen 35 bodů dělilo od 
1. místa.

7) Soutěže - olympiády z českého jazyka, dějepisu, biologie, matematiky a fyziky
- finanční gramotnost, psaní všemi deseti

8) Třída 4. A - zimní škola v přírodě 8. 2. - 13. 2. Strážné - Penzion U Kurtu
9) Akce 9. tříd – projekt "Technické vzdělání - perspektiva pro celý život"

- beseda na ÚP v HK
- Hradecký stavební palec na SPŠ stavební HK
-  beseda o volbě povolání na SPŠ, SOŠ a SOU v Hradební ulici

10) Příběhy bezpráví  -  v úterý 18. listopadu se žáci  9.  ročníku v rámci  každoročního
projektu Příběhy bezpráví kromě filmu o Sametové revoluci účastní besedy s pamětníkem
17. listopadu 1989 PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora, který se



jako člen Studentského stávkového výboru podílel na organizaci protestních demonstrací a
jednáních s vládou.

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 Mgr. Jana Karásková
č. 7 Ivona Sedlářová č. 8 Kateřina Růžičková

Kroužky – Dovedné ruce, Sportovní, Rytmík, Všeználek, Loutkový
Akce: Září- ukázka chovu papoušků

Říjen - štafetový závod ZŠ Štefcova a ŽŠ Úprkova
Listopad – kino, vánoční tvoření rodičů s dětmi
Prosinec – vánoční divadlo

Příměstský tábor
V době  hlavních prázdnin proběhl na naší škole příměstský tábor. V 5-ti  týdnech se ho
celkem zúčastnilo 271 dětí, některé děti byly na táboře i ve více týdnech. Zažily spoustu
krásných  momentů  a  různých  akcí  jako  např.:  divadla,  soutěže,  výlety,  přírodovědné
ukázky, sport, angličtinu, aj.

Okénko do mateřské školy – podzim, zima 2014-2015
Mateřskou školu, zahrnující budovu v ulici Štefcova a budovu v ulici Mrštíkova, 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.
Během hlavních prázdnin byla vybudována v MŠ Mrštíkova ekologická zahrada hrazená
z grantu Odboru životního prostředí  města  Hradec Králové,  ve které  se nachází  vrbová
chýše  s  tunelem,  koutek  bobulovin,  ovocných  stromků,  růží  a  dalších  květin,  spirála
bylinek, čtverečková zahrádka a Keltský kalendář.  K úpravám dochází i na zahradě  MŠ
Štefcova,  kde  jsme  pokřtili  novou  loď  Majdu,  budujeme  hmatový  chodníček  a  další
překvapení.  Také  všechny  třídy  jsou  průběžně  modernizovány  a  dovybavovány.  Úzce
spolupracujeme se základní školou.
Z nadstandardních  zájmových  činností  probíhá pravidelně  v  mateřské škole  Ekologický
a pěstitelský kroužek, Lerngymnastika, Keramcké tvoření, Malí šikulové, Atletické hrátky,
Plavání, Veselé pískání, Angličtina hrou a Logopedické hrátky.  Pravidelně  organizujeme



sportovní  soutěže  pro  hradecké  mateřské  školy  -  Čertovské  hrátky,  Plavecké  štafety
a Atletické hrátky.  Novinkou pro  tento  školní  rok  je  kurz  bruslení  a  kurz  lyžování  ve
spolupráci s lyžařskou školou Usměvavé lyžování.

Na podzim a v zimě plánujeme tyto akce:
• Divadelní představení každý měsíc
• Návštěva výstavy železničních modelů na hradeckém nádraží
• Exkurze na letišti – prohlídka hangárů, bunkrů, sledování vzlétání letadla
• Prevence v MŠ – speciální oční vyšetření dětí, logopedické vyšetření, zubní instruktáž 
stomatologa 
• Tvořivé odpoledne s rodiči - pracovní dílna 
• Ekologický vzdělávací program - Ekocentrum HK
• Heloweenské strašení 
• Bramboriáda
• Drakiáda 
• Sběr kaštanů a žaludů, sběry papíru, pomerančové a citronové kůry, plastových víček
• Příjezd a vítání sv. Martina
• Čertovské hrátky – sportovní soutěže hradeckých MŠ
• Mikulášská nadílka v MŠ
• Výlet do třebechovického Betléma
• Vánoční dílna s rodiči – vánoční tradice a zvyky
• Vánoční besídky a vánoční nadílka v MŠ
• Strojení stromečku pro zvířátka v lese 
• 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 
• Muzikohraní – ukázka netradičních hudebních nástrojů


