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Štefcováček je zpravodaj ZŠ a MŠ Štefcova, který je určen především rodičům 
našich žáků a přátelům školy, 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. Lucie Čáslavská        702 123 473                  caslavska@stefcova.cz 
metodik prevence: Mgr. Helena Bellerová 606 777 056 bellerova@stefcova.cz 
 
email na ostatní učitele ZŠ: prijmeni@stefcova.cz  
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Organizace školního roku 
I. pololetí končí: 28. ledna 2021 (čt) 
II. pololetí končí: 30. června 2021 (st) 
Hlavní prázdniny: pro děti budou trvat od 1. července 2021 (čt) do 31. srpna  

2021 (út) 
Nový školní rok 2021/2022 začíná 1. září 2021 (st) 

Prázdniny - školní rok 2019/20 
Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2020 (čt + pá) 
Ředitelské volno: 26. října 2020 (po) a 27. října 2020 (út) 
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 (st) – 3. ledna 2021 (ne) (vyučování začíná v  

pondělí 4. ledna 2021) 
Pololetní prázdniny: 29. ledna 2021 (pá) 
Jarní prázdniny: 8. 3. – 14. 3. 2021 
Velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021 (čt) 

Informace a třídní schůzky - vždy ve čtvrtek 
12. listopadu 2020 (čt) – informace 
17. prosince 2020 (čt) – informace + prodejní vánoční výstava + den otevřených  

dveří 
14. ledna 2021 (čt) – třídní schůzky 
25. března 2021 (čt) – informace 
6. května 2021 (čt) - informace 
10. června 2021 (čt) – třídní schůzky 
Informace pro rodiče vždy od 17 h. 
Třídní schůzky: 2. stupeň od 17 h, 1. st. od 17,30 h. 

Zápis do 1. tříd  - 16. 4. 2021 (pá) od 14 h do 18 h a 17. 4. 2021 (so) od 9 h do 11 h 
 

  
Ukázky práce z výtvarné výchovy 
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Sběr papíru  
Kontejner bývá přistaven od 6:30 do 16 hodin. Papír ukládejte do kontejneru bez provázků, 
igelitových tašek a kartonů. Termíny sběru: vždy v úterý, pouze červnový sběr v pátek!  
20. 10. 2020 ÚT 24. 11. 2020 ÚT 12. 1. 2021 ÚT 
16. 2. 2021 ÚT 23. 3. 2021 ÚT 27. 4. 2021 ÚT 
25. 5. 2021 ÚT 25. 6. 2021 PÁ 
 
Elektronická žákovská knížka 
Nápověda k používání el. žákovské knížky na webových stránkách školy (chybějící videa 
budou postupně doplněna). 
Žáci prvního stupně v případě ztráty přihlašovacích údajů kontaktují Mgr. Jeriovou a 
domluví si osobní předání. Žáci druhého stupně si generují nové heslo sami přes možnost 
Zapomenuté heslo pomocí školního emailu. Rodiče si generují nové heslo přes možnost 
Zapomenuté heslo. Nápověda k použití možnosti Zapomenuté heslo. 
 
Školní hřiště 
v současné době probíhá rekonstrukce umělé trávy a atletického oválu. Předpokládáme, že 
opravené plochy budeme opět využívat od listopadu.  
 
Informace výchovné poradkyně 
Jednotná písemná přijímací zkouška na maturitní obory středních škol se koná formou            
písemného testu z českého jazyka a matematiky v dubnu 2021. Veškeré informace, aktuality             
a podrobnosti můžete sledovat na webu školy v sekci Poradenské služby. 
 
Broučci 
Setkání v klubu Broučků budou v letošním školním roce 2020/2021 probíhat každou středu             
od 16:00 do 17:30 hodin. Na co se můžete těšit? Písničky, logopedické říkanky, malování,              
pohádky a různé sportovní hry. Kurzovné se platí při návštěvě a činí 30 Kč. 
Rozpis setkání Broučků v 1. pololetí 2020/2021 je zveřejněn na stránkách školy v sekci              
Broučci 

  
      Broučci 

 
Webové stránky školy 
Od 1. září naše škola spustila nové webové stránky - můžete se podívat zde - ZŠ Štefcova. 
Kromě Aktualit, Úřední desky a nové Fotogalerie zde nově zde můžete vidět informace o              
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jednotlivých třídách v sekci Třídy - Informace o třídě,  Akce třídy,  Fotogalerie třídy. 
Stejně tak jsou nové i webové stránky Mateřské školy, Školní družiny, Školní jídelny a              
PAM. 
 
Plánované akce - podzim a zima 2020. Realize podle aktuálních opatření.  
 
1) Exkurze a akce 2. stupně - podle možností a aktuální nabídky 
A) Dějepis - exkurze - Josefov, Chlum, Kutná Hora 

- Historické centrum Hradce Králové 
B) Přírodopis a přírodovědná praktika – volitelný předmět 
Globe program 
I v letošním školním roce 2020/21 se naše škola zapojila do mezinárodního programu 
GLOBE. Jde o mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně 
zlepšují životní prostředí v okolí školy. Téma roku pro tento školní rok je Zelená pro zeleň. 
Více informací - Globe.  
Žáci přírodovědných praktik se zapojí do projektů, tentokrát na téma „Chemický průmysl a 
jeho výrobky“ s mottem: Chemický průmysl v Česku? 
V 8. a 9. ročníku učiva přírodopisu bude zařazen odborník do výuky - každá třída absolvuje 
5 h výuky první pomoci se záchranáři. 
C) Český jazyk - návštěvy Klicperova divadla a divadla Drak podle nabídky 

- recitační soutěž - březen 2020 
- čtenářské a slohové soutěže dle nabídky 

D) Fyzika  - Archimediáda pro 7. ročník 
   - Fyzikální olympiáda pro 8. a 9. ročník 
E) Chemie - soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika - soutěž pro jednotlivce (pro 

 žáky 9. ročníku) 
F) Matematika - matematická olympiáda, Klokan  a další soutěže 
G) Zeměpis - zeměpisné pořady v kině Centrál - podle možností 
 
2) Sportovní akce - na podzim omezeně dle možností 

- volitelný lyžařský zájezd (2.stupeň) do Alp -  9. - 13. 12. 
 2020 - cena 5990,- (podrobnosti u učitelů Tv) 

- lyžařské kurzy 7. tříd - Pec pod Sněžkou - leden - únor 2020  
 

  
Finále OVOV v Brně Školní bazén 
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3) Vybrané akce 1. stupně 
A) Školní kola recitační a pěvecké soutěže - březen 2021 
B) Třída 1. B - Akce v knihovně v Malšovicích - 19. 11. - Slavnostní předávání Slabikářů  

  2. 12. - Čert a Mikuláš 
  8. 4. 2021 - Jaro 
  16. 6. - Pasování na čtenáře 

C) Třída 1. A - 21. - 23. 9. 2020 Adaptační kurz Velká Úpa - chata Lion 
  3. 12. 2020 - Mikuláš v knihovně Malšovice 
  12. 11. 2020 - Předávání slabikářů v knihovně Malšovice 

   11. - 15. 1. 2021 - Výjezdový lyžařský kurz Mladé Buky  
- lyžařská škola Hellisch Hill 

D) Třída 2. B - knihovna Slezské Předměstí - Pasování na čtenáře 
- přespávání ve škole 
-  halloweenský a vánoční projekt 
- divadlo Drak. 

E) Třída 4. A - září - adaptační kurz se sportovními aktivitami -  Jánské Lázně 
F) Třída 5. C - Hradecká hvězdárna - exkurze - podzim 
 
4) Projekty a úspěchy našich žáků 
A) Talnet - několik nadaných žáků v naší škole se letos poprvé zapojilo do projektu               
TALNET. Jde o vzdělávací projekt, který se zaměřuje na podporu nadaných a            
motivovaných dětí v oblasti přírodních věd. Vznikl již před několika lety na půdě Karlovy              
univerzity. Přihlášeným žákům se tak od října otevře internetové prostředí, ve kterém budou             
nacházet zajímavé on-line vzdělávací materiály týkající se jejich vybraného kurzu a budou            
vypracovávat jednotlivé úkoly. Stanou se tak zároveň součástí širší komunity nadaných           
žáků.  
Talnet využívá mezinárodních zkušeností a navazuje na osvědčené soutěže a aktivity pro            
zájemce o přírodní vědy. Součástí TALNETu mohou být kromě kurzů i zajímavé exkurze,             
expedice i soustředění.  
B) Pulchra - žáci a učitelé 2. stupně naší školy se zapojili do tříletého mezinárodního               
projektu PULCHRA. 
Cílem projektu je zkoumat město jako městský ekosystém a usilovat o změnu k lepšímu v               
okolí školy. Přivítali jsme nový přístup Technických služeb v Hradci Králové k střídavé seči              
zelených ploch ve městě, což nám na vytipovaných místech poskytne srovnávací plochy k             
našemu bádání. Pokusíme se za pomoci badatelských metod zjistit, zda tento způsob péče             
přispěje k zachování zelenějších ploch v době sucha a ke zvýšení počtu druhů hmyzu. Na               
zahradě školy se pokoušíme založit květnatou louku, která by měla poskytnout vhodný            
biotop a především potravu pro stále rychleji mizející druhy motýlů ve městě. 
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C) Centrum pro talentovanou mládež a kurzy v angličtině ! 
Letošní rok jsme ve škole rozběhli i nabídku on-line studia v angličtině prostřednictvím             
Centra pro talentovanou mládež (CTM). 
Jedná se o organizaci, která podporuje talentované, motivované a cílevědomé žáky k rozvoji             
jejich potenciálu. Nabízí on-line kurzy zahraničních univerzit v angličtině, a to v různých             
oblastech – matematiky, anglického jazyka, přírodních věd, literatury, historie, tvůrčího          
psaní apod. Studium je zároveň i hodně časově náročné a jsme moc rádi, že právě letos této                 
nabídky využil jeden žák z osmé třídy a věříme, že prorazí cestu pro další talentované děti v                 
naší škole i v budoucnu. 
D) Republikové finále OVOV v Brně 
Ve dnech 2.- 4. 9. 2020 se naši žáci opět zúčastnili republikového finále OVOV (odznaku               
všestrannosti olympijských vítězů) v Brně. Naše družstvo ve složení Verča Mičánková,           
Natálka Lorencová, Anička Tázlerová, Dan Lingr, Honza Ulrich a Dominik Jan Havlík            
obsadilo i v šesti lidech v hlavní soutěži krásné 15. místo ze 40 nejlepších družstev               
republiky. V jednotlivcích si ještě účast vybojovali Tomáš Metelka a Pavel Krejčík, který             
obsadil ve své kategorii krásné 11. místo. Z individuálních výkonů stojí za zmínku třeba              
507cm a 522cm ve skoku dalekém v podání Aničky Tázlerové a Dominika Havlíka (ročníky              
2007). Pavel Krejčík (2009) zase zvítězil v plavání na 2 minuty, když uplaval 142 metrů.  

 
Finále OVOV 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
Provoz školní družiny Sluníčko - 6:00 - 16:45 
Aktuální informace lze najít na nástěnce u hlavního vchodu. 
Kontakty: ŠD herna 1,2  606 776 980 

ŠD ostatní herny: 724 263 074 
Herna č. 1 - Jana KOLMANOVÁ (2. C) - SAMOSTATNÁ BUDOVA ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Herna č. 2 - Milada MAREŠOVÁ (1. D) - SAMOSTATNÁ BUDOVA ŠKOLNÍ 

DRUŽINY 

Herna č. 3 - Romana RŮŽIČKOVÁ (2. B) - herna přízemí 

Herna č. 4 - Lucie PANCHARTKOVÁ (1. A + 3. A část) - třída 1. A  - 4. schodiště 

Herna č. 5 - Mgr. Monika SCHMIEDOVÁ (2. A) - třída 2. A  - 3. schodiště 

Herna č. 6 - Jarmila ŠEDIVÁ, DiS. (1. B + 3. A část) -  třída 1. B - 4. schodiště 

Herna č. 7 - Jitka ULBRICHTOVÁ (3. B + 3. A část) - třída 3. B - 1. schodiště 

Herna č. 8 - Veronika PRAŽÁKOVÁ (1. C + 3. A část) - třída 1. C - 3. schodiště 

Herna č. 9 - Lucie MALÁ (3. C + 3. A část) - třída 3. C - 3. schodiště 

Kroužky: Dovedné ruce, Sportovní, Svět tvoření, Deskové hry, Všeználek, Loutkový, 
     Keramické tvoření rodičů s dětmi 

 
Příměstský tábor 2020 
Příměstský tábor 2020 pořádaný naši školou proběhl v červenci a v srpnu v plánovaných              
termínech. Kapacita tábora byla omezena. Program byl i za daných podmínek pestrý. Děti             
si odnesly spoustu zážitků a možná i nová kamarádství. Věříme, že příměstský tábor 2021              
bude uskutečněn v plném rozsahu. 

  
Příměstský tábor Příměstský tábor  
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

Mateřskou školu jarní koronavirová pandemie zasáhla nejméně. I během šestitýdenní 

(převážně dubnové) pauzy děti nelenily: od učitelek dostávaly vědomostní, dovednostní i 

pohybové úkoly „na doma“ i rodinné pobyty venku. V červnu jsme na zahradní slavnosti,              

kde vystoupil i pěvecký sbor Kosáček, „opasovali na školáky“ padesát předškoláků. I v             

průběhu srpna byla školka plná dětí, a to nejen našich, ale i z ostatních malšovických               

školek. Hned 1. září jsme mezi sebe přivítali 47 nových kamarádů, především těch             

nejmenších tříletých. Provozní doba byla od září prodloužena od 6.15 do 16.45 h. (Občas si               

ji protáhneme i na odpoledních akcích pro rodiče a děti a někdy ve školce i nocujeme). 

  

Pasování školáků Pohybové hry 

Z nadstandardních aktivit v tomto školním roce nabízíme Ekologicko - pěstitelský           

kroužek a skupinovou i individuální logopedickou péči pro všechny třídy, pro mladší děti             

keramické tvoření, Šikukáčka (netradiční výtvarné a pracovní činnosti), Taneční hrátky s           

pohádkou, pro starší děti Veselé pískání na flétnu, Atletické hrátky, plavecký kurz, Hravou             

angličtinu, Lerngymnastiku a pěvecký sbor „Kosáček“. Opět plánujeme bruslařský kurz na           

zimním stadionu v Třebechovicích pod Orebem, pětidenní Pohádkové lyžování v Jánských           

Lázních a na jaře pro předškoláky školku v přírodě v Krkonoších. Chtěli bychom navázat i               

na úspěchy ve výtvarných, hudebních a sportovních soutěžích. Tradičně pořádáme pro           

předškoláky z ostatních hradeckých mateřských škol sportovní soutěže: Čertovské hrátky,          

Plavecké štafety a Atletické hrátky.  
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Pokud nás hygienická opatření neomezí, plánujeme pravidelné divadelní představení,         

návštěvy hradeckých knihoven, pohádkové cesty lesem, návštěvu výstavy železničních         

modelů na hradeckém nádraží, Bramboriádu, Drakiádu, Posvícení, Dýňobraní, Strašidelnou         

zahradu, oslavu sv. Martina, Mikulášskou nadílku, adventní výlety, vánoční tvořivé dílny s            

třídními besídkami, vánoční nadílku, Tříkrálový den, Masopust, karneval a další          

překvapení. 

 

Projektový den - hasiči 
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