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Štefcováček 
 

Jaro 2014 
 

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092 
www.stefcova.cz 

 

 
 

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 
Velikonoční prázdniny   čtvrtek 17. dubna, pátek 18. dubna 2014 
Ředitelské volno 9. května 2014  

Informace a třídní schůzky - vždy ve čtvrtek 
10. dubna 2014    informace 
12. června 2014    třídní schůzky 

 
Termíny sběru papíru  – kontejner bude přistaven od 6:30 do 16 hodin. Papír ukládejte do 
kontejneru bez provázků a igelitových tašek. 
středa 19. března 2014 
středa 23. dubna 2014 
středa 21. května 2014 
středa 25. června 2014 
 
Výročí školy 
V sobotu 3. května proběhnou oslavy 40 let od založení naší školy. Zveme srdečně všechny 
žáky, rodiče a absolventy dopoledne 9:00 h – 12:00 h na prohlídku školy. Bývalé 
zaměstnance pak na příjemné setkání v průběhu odpoledne – 13:00 h – 17:00 h. Všechny 
zároveň prosíme, pokud by měli nějaké staré fotky nebo dokumenty, jestli by nebyli ochotni 
nám je zapůjčit pro plánovanou výstavu (ofotíme a vrátíme neporušené).  
 
Školní jídelna 
Od 1. 3. 2014 přechází školní jídelna na provoz řízený pomocí kódovaných čipů. Končí 
platnost stravovacích karet.  

Broučci 
Ve školním roce 2013/2014 se opět konají pravidelná středeční setkání Broučků, která jsou 
určena pro předškolní děti. Termíny schůzek a více informací najdete na webových 
stránkách školy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zápis do prvních tříd – zapsali jsme celkem 89 prvňáčků. Plánujeme otevřít čtyři první 
třídy, z toho dvě sportovní.  

Sportovní třídy – 2. stupeň 
Talentové zkoušky do budoucí sportovní třídy 6. A proběhnou 15. 5. 2014 od 15:00 h na 
školním hřišti a v bazénu školy. 
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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 druhého pololetí. 
 
Akce, které proběhly na podzim a v zimě 

 Volba povolání. Žáci devátých tříd se v letošním roce rozhodují, na jakou střední 
školu si podají svoje přihlášky. Naše škola se zapojila do projektu „Technické 
vzdělání – perspektiva pro celý život“. Pracovníci SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové 
v Hradební ulici představili našim deváťákům prezentaci všech nabízených 
studijních oborů i jejich budoucí uplatnění v praxi. Obě devítky navštívily také 
Střední uměleckoprůmyslovou školu hudebních nástrojů a nábytku.  

 Strážílkové - žáci 1. A, B, C, D zhlédli ve středu 16. 10. představení Strážílkové. S 
pomocí pohádkových postaviček v něm našli i prvky nevhodného chování dospělých 
k dětem a mezi dětmi navzájem, naučili se odmítnout to, co je špatné.  

 Přírodovědný klokan - tato soutěž vznikla v roce 2006. Již tradičně proběhl letošní 
ročník soutěže i na naší škole. Třicet žáků osmých a devátých tříd odpovídalo na 
dvacet čtyři otázek z oblasti biologie, chemie, fyziky, matematiky a zeměpisu. 
Vítězem se letos stal Filip Jiránek z 9. A. 

 Den otevřených dveří – proběhl ve čtvrtek 
19. 12. 2013 a účastnila se ho spousta rodičů i jiných 
návštěvníků. Současně proběhla na naší škole i 
předvánoční prodejní výstava keramiky. Své 
výrobky vystavovali žáci i dospělí pracující v našich 
keramických kroužcích. Výstavu ozdobily též 
keramické misky, medúzy z textilu, vánoční věnce, 
textilní loutky a mísy s ovocem z modelovací hmoty. 

  Olympiáda v Aj - v úterý 11. 2. 2014 se konalo 
Okresní finále Olympiády v AJ. V mladší kategorii obsadil v silné konkurenci 
vynikající 9. místo Marek Hoza ze 7. B, Eliška Hochmannová skončila kousek za 
ním na 12. místě. V kategorii II. A pak dosáhl skvělého úspěchu Martin Blažek, 
který celou soutěž vyhrál se ziskem 96 bodů ze 100 a postoupil do Krajského finále. 
Filip Jiránek se pak umístil v polovině na 15. místě.  

  Dějepisná olympiáda - v úterý 26. listopadu se konalo školní kolo Dějepisné 
olympiády s tematickým zaměřením „Město v proměnách času“. Soutěže se 
zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků. Úspěšnými řešiteli se stali a do okresního kola 
postoupili - Pepa Říha, Matěj Krejsa, Matěj Holaň a Petr Duong 
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 Muzeum - žáci 7. a 8. ročníků navštívili v Muzeu východních Čech výstavu „Cesta 
dívek za vzděláním“. Výstava připomíná 100. výročí založení Městské vyšší školy 
pro ženská povolání hospodářská v Hradci Králové, ale také hradecké dívčí lyceum, 
ošetřovatelskou školu, soukromou kuchařskou školu Anuše Kejřové a Hospodyňskou 
školu ve Stěžerách.  

 Etopedové - ve třídě 4. B probíhají interaktivní setkání s etopedy střediska Návrat.  
Účelem těchto setkání je sebepoznání žáků, podílení se na pravidlech třídy, zlepšení 
vzájemné komunikace a stmelení kolektivu. To vše probíhá formou her, diskuzí, 
zamyšlení se nad situacemi navozených filmovými ukázkami.  

 Knihovna Malšovice - v tomto školním roce žáci 5. C pravidelně navštěvují 
veřejnou knihovnu v Malšovicích. V říjnu si pod vedením paní knihovnice Hrbkové 
probrali téma Marie Terezie a Josef II., v listopadu osvícenství, v měsíci prosinec 
předvánoční a vánoční čas a v měsíci únoru téma Voskovec + Werich a Osvobozené 
divadlo. Témata navazují na učivo vlastivědy.  

 Basic lingua - ve čtvrtek 23. 1. 2014 proběhlo v prostorách hotelu Alessandria 
slavnostní vyhlášení soutěže Basic lingua. Soutěž pořádá 1. soukromé jazykové 
gymnázium a letos se zúčastnili žáci z 11 škol z Královéhradeckého a Pardubického 
kraje. Mezi nejlepších 5 soutěžících postoupil v kategorii 8. - 9. tříd základních škol 
náš žák Martin Blažek (9. A). K naší velké radosti nakonec celou soutěž vyhrál! 

 Biologická olympiáda - dne 11. února 2014 se uskutečnilo školní kolo biologické 
olympiády, tento  ročník byl  věnován "Světlu a barvám v přírodě". Nejúspěšnější 
byli Kateřina Truněčková (9. B) 87 % a Jan Čihák (6. A) 73%. 

 Chemická olympiáda - Lucie Hofmanová, žákyně 9. B, byla jedinou účastnicí 
letošního padesátého ročníku chemické olympiády. S 80% úspěšností vyřešených 
úloh se s přehledem stává úspěšnou řešitelkou a postupuje do okresního kola.  

 Olympiáda z Čj - ve čtvrtek 6. února 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.  

 Vesmír - za poznáním vesmíru se vydaly v úterý 11. 2. třídy 1. A a 2. B na 
hvězdárnu. V dalším bádání a zkoumání vesmíru budou pokračovat v dubnu třídy 
2. A a 2. C. Žáci třídy 3. B, po probrání učiva o Zemi a planetách sluneční soustavy, 
se s paní učitelkou Ondráčkovou vypravili v pátek 7. 2. na hvězdárnu. Zde si 
vědomosti z vesmírného prostoru rozšířili a měli možnost pozorovat hvězdářským 
dalekohledem oblohu.  

 Matematická olympiáda - koncem ledna se uskutečnilo okresní kolo Matematické 
olympiády v kategorii pátých ročníků, kde jsme měli hned několik zástupců. V 
nelehké soutěži s velkou konkurencí se na  skvělém 3. místě umístil žák 5. B Václav 
Felcman.  

 Hvězdárna - v rámci přírodovědného učiva o vesmíru žáci 5. A a 5. C navštívili dne 
18. 2. 2014 hradeckou hvězdárnu. Téměř tříhodinový program začal promítáním a 
velmi zajímavým i poutavým vypravováním pracovníka hvězdárny v kinosále, děti si 
sáhly na opravdový "kámen z vesmíru", ohmataly zmenšené modely planet. Poté 
následovaly ukázky v planetáriu, noční obloha, hvězdy a souhvězdí s dávnými 
bájnými příběhy.   

 Recitace - ve středu 19. února proběhla na 2. stupni recitační soutěž. O první místo 
se rozdělily Darča Víšková ze 7. B a Káťa Netíková z 6. A.  

 Do "Betléma" na bruslích. V úterý 10. 12. byla nahlášena odstávka elektrické 
energie. Třída II. C se rozhodla si tento den zpříjemnit sportovně i kulturně. Na 
třebechovickém zimním stadioně si děti obuly brusle a vyrazily na led. Jízda mezi 
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kužely i pod lanem jim šla skvěle. Návštěva Třebechovického betléma naladila 
všechny na dobu vánoční. 

 Vánoční pískání pro seniory Oblastní charity - kroužek flétny se vydal 10. 12. 
odpoledne vánočně naladit seniory Oblastní charity. Písničky i koledy zahrála 
děvčata z 2. - 4. tříd. Publikum je doprovodilo svým zpěvem. 

 
Plánované akce - jaro a léto 2014 
 
1) Běžky - výběrový běžecký pobyt na horách v termínu 24. - 28. 3. 2014. Pobyt je zajištěn 
na chatě Jindřichův Dům v Peci pod Sněžkou, denní penze je 400,- Kč (ubytování, 
stravování a pitný režim). Na chatě je k dispozici sauna. Chata se nachází v nadmořské 
výšce cca 900 m a nedaleko jsou tratě Krkonošské magistrály.  
2) Exkurze - dějepis  - Chlum – bojiště bitvy u Sadové 
                               - procházka Historií Hradce Králové    
                         - Muzeum východních Čech - interaktivní programy 
  - vlastivědná exkurze - „Putování dějinami středověku“ 
  - finanční gramotnost - Národní banka Praha (11. 4.) 
  - angličtina - zájezd do jižní Anglie, Cornwall + Belgie (Bruggy) 
  - přírodopis – Přírodovědné centrum při ZŠ Bezručova 
  - 5. B - 26. 5. - 30. 5. škola v přírodě         
  - 5. C - exkurze - knihovna Malšovice 
                    - 4. A, 4. B ŠvP, chata Betlém v Janských Lázních, 12. - 16. 5.2014  
3) Soutěže - olympiády - okresní kola - biologie, chemie 
    - krajské kolo - český jazyk 
   - krajské kolo – anglický jazyk 
   - poznávání přírodnin 
   - matematický klokan 
   - Faradayův pohár 
   - hodiny moderní chemie 
   - pěvecké a recitační soutěže (školní kolo), Roland pop show 
   - Hradecké sportovní hry mládeže v plavání a atletice 
   - „Hrajme si i hlavou“ 
4) Zimní škola v přírodě třídy II. C  na Kuprovce v Krkonoších byla zatím zrušena kvůli 
nedostatku sněhu na sjezdovce. Náhradní termín je 21. - 26. března 2014. Těšíme se, že bude 
buď hodně sněhu, nebo slunečné jarní počasí. 
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5) Projekt Dental - v měsíci březnu bude opět na naší škole předveden posluchači LF HK – 
obor stomatolog – „PROJEKT DENTAL – ZDRAVÉ ZUBY“. Jako první se zúčastní 24. 3. 
žáci prvních tříd a poté je budou 31. 3. následovat žáci druhých ročníků.  
6) Březen – Měsíc knihy si připomenou žáci prvních tříd návštěvou knihovny v 
Malšovicích. Jako první se 13. 3. za pohádkou vydají žáci 1. A, 27. 3. bude připravena 
pohádka pro žáky 1. D. 
7) OVOV – v měsíci květnu plánujeme další ročník tělovýchovné soutěže pro rodiče na 
školním hřišti. 
 
Školní družina 
 
Příměstský tábor 
Vážení rodiče, ZŠ Štefcova za finanční podpory Magistrátu města Hradec Králové pořádá 
pro děti hradeckých škol, které ukončily docházku do 1. - 4. třídy, o letních prázdninách 
příměstský tábor školní družiny. Tábor bude v pěkném prostředí školní družiny ZŠ Štefcova 
v Malšovicích. Pro děti je připraven zajímavý program a výlety.  
Telefon ŠD: 606 776 980   Telefon ŠJ: 606 776 996  
Termíny tábora:  červenec 30. 6. – 4. 7., 7. 7. – 11. 7., 14. 7. – 18. 7. 
   srpen 4. 8. – 8. 8., 11. 8 – 15 .8.  
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE A PŘIHLÁŠKY BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA 
STRÁNKÁCH ŠKOLY OD 1. 4. 2014 

 
Plány školní družiny na jaro a léto 
Únor - ve školní družině se každoročně koná karneval, tentokráte to vyšlo na krásné datum 
14. 2., svátek zamilovaných. Vždy je velice úspěšný, plný krásných masek, soutěží, tance a 
zábavy. Výjimečnost letošnímu maškarnímu bálu dodává návštěva Michalky Zahradníkové, 
pro kterou od září tohoto školního roku poctivě sbíráme plastová víčka. 
Březen - čeká nás další ročník velikonočního tvoření rodičů s dětmi. Srdečně Vás na tuto 
akci zveme. Všechny Vaše výrobky si odnesete domů, můžete s nimi vyzdobit byt či dům a 
navíc zažijete se svými dětmi příjemné odpoledne a uvidíte, jak jsou šikovné. 
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Duben je všeobecně známý jako měsíc aprílového počasí a kanadských žertíků. My ovšem 
víme, že se blíží svátek našich nejmilovanějších – a to jsou maminky. Proto pořádáme focení 
ke Dni matek. 
Květen - Nejen že se v tomto měsíci těšíme na vůni rozkvetlých květin, ale i besedu o 
včelách a vůni čerstvého medu od pana včelaře ing. Kupky. Čekají nás také výlety či 
výpravy do krásného okolí Hradce. 
30. 5. Mezinárodní den dětí 
Červen - Turnaj ve vybíjené 
Vystoupení loutkového kroužku 
 
Děti ze školní družinky zpívají pro radost sobě i ostatním. Proto jsme už podruhé zazpívali v 
jídelně pro paní kuchařky, jako poděkování za jejich každodenní práci pro nás všechny. 
 

 
 
Mateřská škola 
 
Akce, které proběhly: 
Tříkrálový den – vystoupení předškoláků se zpěvy 6. 1. 2014 
Beseda pro rodiče s učitelkami ZŠ Štefcova 13. 1. 2014 
Návštěva prvních tříd ZŠ, školní družiny, školní jídelny, zápis do ZŠ 9. 1. 2014 
Divadlo Sluníčko v MŠ – Hrnečku, vař, O zlaté rybce, O Smolíčkovi 21. 1. 2014 
Karnevalový rej se soutěžemi a diskotékou 12. 2., 20. 2., 28. 2. 2014 
Muzikohraní – ukázka netradičních hudebních nástrojů 11. 2., 12. 2., 19. 2. 2014 
Divadlo v MŠ – „Sněhurka a sedm trpaslíků“ (Kelemenová) 17. 2. 2014 
Zapojení do výtvarné soutěže MŠ „ Školka plná dětí“ do 24. 2. 2014 
Zapojení do výtvarné soutěže Toyota Auto snů do 28. 2. 2014  
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Akce, které nás čekají: 
Den otevřených dveří v obou MŠ před zápisem 5. 3. 2014 9 – 10 h a 14 – 16 h. 
Kouzelník v MŠ – zábavná akce, děti si odnesou zvířátkové balónky 18. 3. 2014 
Sluníčkový den – vynášení Morany, otvírání jara 21. 3. 2014 
Divadlo v MŠ „ Ptačí svatba“ (Heligerová) 8. 4. 2014 
Zápis nových dětí do MŠ 11. a 12. 4. 2014 
Návštěva knihovny, pekárny, prodejny aut Toyota, autoopravny, vodní elektrárny 
Návštěva jízdárny, psího útulku 
Hudební pořad v MŠ „Hrátky na pohádky“ Hudební divadlo dětem 18.4.2014 
Beseda se včelařem v MŠ 
Setkání s policisty – preventivní výchova, předcházení rizikovému chování 9.5.2014 
Návštěva dopravního hřiště – jízda podle pravidel -průběžně 
Den Země – hledání pokladu skřítka Pořádníčka  
Výlet do skanzenu v Krňovicích 
Letí bába na koštěti – čarodějnický rej na zahradě 
Srdíčkový den – soutěže s maminkami na zahradě (Den matek) 
Ukázka práce hasičů HZS Malšovice  
Školička kouzel – kouzelnické představení se zapojením dětí 20. 5. 2014 
Oslava 50 let MŠ Mrštíkova – květen 2014 
Divadlo v MŠ Koumarová „Víla Kopretinka“ 5. 6. 2014 
Návštěva planetária v HK - předškoláci 
Školní výlet – obora Apolenka, zámek Chlumec nad Cidlinou 
Hurá do školy – slavnostní rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ 
Atletické hrátky mateřinek – sportovní soutěže na hřišti ZŠ Štefcova 
Putování světadíly – multikulturní výchova, sbírání, vyhledávání materiálů, zapojení rodičů 
Po celý školní rok sbíráme pomerančovou kůru, starý papír a plastová víčka pro postiženou 
holčičku Michalku 
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) 

 
 


