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Štefcováček je zpravodaj ZŠ a MŠ Štefcova, který je určen především rodičům 
našich žáků, 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. Šárka Urbanová         727 894 996                  urbanova@stefcova.cz 
email na ostatní učitele ZŠ: prijmeni@stefcova.cz
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Prázdniny - jaro 2017 
Velikonoční prázdniny: 13. dubna 2017 (čt) 

Informace a třídní schůzky - vždy ve čtvrtek 
4. května 2017 - informace (17 – 18 h) 
15. června 2017 - třídní schůzky (1.st. od 17:30 h, 2.st.od 17:00 h) 

Sběr papíru  – kontejner bývá přistaven od 6:30 do 16 hodin. Papír ukládejte do kontejneru 
bez provázků a igelitových tašek. Termíny sběru: vždy v úterý!  
28. 3. 2017 25. 4. 2017 23. 5. 2017 27. 6. 2017 
  
Školní akademie 
Ve čtvrtek 29. 6. 2017 se v Třebešské hale uskuteční již tradiční ukončení školního roku 
spojené se slavnostním předáním vysvědčení žákům devátých tříd. Zveme všechny rodiče, 
začátek akademie bude v 9:00 h.  
 
Zápis do prvních tříd 
V pátek 7. dubna 2017 od 13 do 17 hodin a v sobotu 8. dubna 2017 od 9 do 12 hodin                     
proběhne na naší škole zápis do prvních tříd. S sebou si vezměte rodný list dítěte a občanský                 
průkaz. Na webových stránkách školy v okénku „Zápis do 1. tříd 2017/2018“ naleznete             
aktuální informace, které se zápisu týkají. Těšíme se na všechny naše budoucí prvňáčky. 
  
Informace výchovné poradkyně 
Jednotná písemná přijímací zkouška na maturitní obory středních škol se koná formou            
písemného testu z českého jazyka a matematiky, a to ve dvou termínech: 12. dubna 2017 a                
19. dubna 2017. Žákům se započítá lepší výsledek zkoušky! Jednotná písemná přijímací             
zkouška z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 7. tříd se letos koná ve dvou                 
termínech, a to 18. dubna 2017 a 20. dubna 2017. Další informace a podrobnosti na webu                
školy v sekci Poradenské služby. 

 
Broučci Mikuláš u Broučků 

Broučci 
Setkání Broučků ve školním roce 2016/2017 tradičně probíhají ve středu od 16:00 h do              
17:30 h. Na podzim Broučci zažili spoustu zajímavých věcí, seznámili se třeba s prací              
sadařů, zkoušeli v lese hledat a poznávat houby, poznali a vyzkoušeli si mnoho netradičních              
hudebních nástrojů (didgeridoo, hromový buben, kalimba, brumle a další). Přišel je navštívit            
Mikuláš se svým pomocníkem andílkem a dvěma nezbednými čerty. U krmelce a budky si              
vyzkoušeli, jak se krmí zvířátka. A už se těší na další setkání! 
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Krok za krokem prvním rokem 
Ukázkové hodiny jsou určeny nejen rodičům současných prvňáčků, ale i těm budoucím.            
Setkáváme se každý první čtvrtek v měsíci v 15:15 h ve třídě I. C na 4. respiriu, poslední                  
setkání proběhnou 6. 4. a 4. 5. Budete moci zhlédnout pokroky dětí a nasát třídní atmosféru. 
 
Sběr kaštanů a žaludů 
Na podzim již tradičně proběhl velmi oblíbený sběr kaštanů a žaludů. Nejlepšími sběrači             
byli žáci 1. B. Na dalších místech skončily 1. D a 2. C. Nejlepší třídou druhého stupně se                  
stala 8. A. Do sběru se zapojilo 356 žáků, což je skoro 60% žáků školy. 264 žáků, kteří                  
přinesli 10 a více kg, budou za svoji snahu odměněni. 22 žáků nasbíralo více než 100 kg. 3                  
žáci nasbírali dokonce více než 370 kg a také díky nim jejich třídy vyhrály. Nejlepší třídy                
budou odměněni finanční částkou, kterou mohou použít např. na výlet. 
 
Provoz bazénu 
V měsíci květnu se plánuje rekonstrukce školního bazénu, která bude probíhat do konce             
srpna. Po tuto dobu nebude probíhat výuka plavání.  
 
Akce, které proběhly na podzim a v zimě roku 2017 
1) Dopravní hřiště - v průběhu celého roku všechny naše třídy navštěvují Dopravní hřiště v               
Třebši. Někteří si prakticky procvičují jízdu přes světelné křižovatky, železniční přejezdy,           
kruhové křižovatky, jízdu stezkou pro cyklisty a řeší různé dopravní situace. Další si v              
místní výukové místnosti vyslechli prezentace policistů o kyberšikaně a dalších tématech. 
2) Hradecký stavební palec - v září se na SPŠ stavební konal již 5. ročník soutěže                
Hradecký stavební palec, které se tradičně zúčastňují žáci 9. tříd. Letos jsme se utkali s               
dalšími sedmi školami v různých soutěžích (např. jízda s kolečkem, běh labyrintem,            
zábavné úkoly z češtiny, matematiky či angličtiny, poznávání architektonických stylů).          
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Trojice z 9. B ve složení Terka Krejčí, Natálka Fišerová a Zoja Sedláčková skončila na               
skvělém druhém místě z celkem 23 týmů. 
3) Sportování bez hranic - v září 2016 se v rámci projektu “Sportování bez hranic”               
uskutečnil výjezd do polského partnerského města Walbrzych. Každou školu zapojenou do           
projektu reprezentovalo 8 žáků (4 dívky a 4 chlapci). Za nás vyrazili do boje: Klára               
Dundová, Veronika Chlíbková, Erka Dashdavaa, Jan Čihák z 9. A a Tereza Krejčí, Natálie              
Fišerová, Ondřej Pulkrábek, Jaroslav Souček z 9. B. Žáci rozděleni do 9 družstev se utkali v                
různých atleticko-dovednostních disciplínách, přetahování lanem a vybíjené. 

 
Sportování bez hranic Knihovna v Malšovicích 

4) Bezpečně na silnici - v září se všechny čtyři první třídy zúčastnily akce "Bezpečně na                
silnici" pořádané Magistrátem města Hradec Králové. Na čtyřech stanovištích pro ně byla            
připravena jízda na kole či koloběžce, zdravověda, bezpečné poutání ve vozidle, chodec -             
viditelnost. 
5) Sportovní den s MP - v záři se naše škola zúčastnila Sportovního dne s Městskou policií                 
Hradce Králové konaného v areálu Stříbrný rybník. Nejlepšího výsledku ze 40 týmů dosáhlo             
družstvo 7. A ve složení Jílková, Bartoníček, Holý, které se umístilo na výborném druhém              
místě. 
6) Přírodovědný klokan - tradičně se žáci naší školy zúčastnili soutěže Přírodovědný            
klokan, která je pořádána Univerzitou Palackého v Olomouci. Díky ní si mohli žáci             
otestovat své znalosti z oborů matematika, fyzika, chemie, biologie a zeměpis. Soutěže se             
zúčastnilo 20 vybraných žáků 8. a 9. ročníků. Jasným vítězem se stal Lukáš Hubálek (9. A),                
na druhém místě se umístila Kateřina Netíková (9. A) a třetí místo obsadil Jan Čihák (9. A). 
7) Knihovna v Malšovicích - žáci především 1. stupně v pravidelných intervalech             
navštěvují malšovickou knihovnu, kde se zábavnou formou seznamují s četbou knih, s jejich             
autory a pravidly půjčování knížek. 
8) Archeopark Všestary - na přelomu října a listopadu absolvovali žáci všech šestých tříd              
exkurzi do zrenovovaného Archeoparku ve Všestarech. Děti se seznámily se stavbou  

Archeopark Všestary Soutěž T-Profi 
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slovanských stavení, výrobou prvních kovových nástrojů, vypalováním keramických nádob,         
navštívily pravěkou jeskyni s malbami na stěnách. Všichni obdivovali překrásný velký           
model pravěkého osídlení. 
9) T-Profi - v listopadu se vybraní žáci 5. B zúčastnili krajského kola soutěže T-Profi na                
podporu posilování polytechnické výuky v oblasti odborného vzdělávání. Celkem se          
soutěže účastnilo 5 týmů z různých míst našeho kraje. Po dlouhém průběhu soutěže náš tým               
potvrdil roli favorita a obhájce celorepublikového prvenství z loňského ročníku soutěže a v             
krajském kole zvítězil. Žáci Radovan Sedlák, Lubomír Klik, Veronika Foistová, Martin           
Beran a Mgr. Radek Novotný se nejvíce těší na možnost obhájit vítězství ve finále v Praze,                
které se bude konat v dubnu 2017. 
10) Příběhy bezpráví - v listopadu se žáci našich 9. tříd v rámci dějepisného projektu               
“Příběhy bezpráví”, který se věnuje činům osobností, které vzdorovali zločinům          
komunismu, setkali s pamětnicemi paní Pavlou Křížovou a Libuší Jůzovou, jejichž rodiče            
strávili dlouhé roky v komunistickém vězení. 
11) První pomoc - naše škola se letos zapojila do projektu organizace IFMSA CZ, kdy               
studenti medicíny učí žáky základních škol poskytnout první pomoc v situacích           
ohrožujících lidský život. Na přelomu listopadu a prosince proškolili studenti Lékařské           
fakulty v Hradci Králové žáky všech tříd 2. stupně naší školy. 
12) Basic lingua - v prosinci se konalo finále soutěže v anglickém jazyce Basic lingua,               
kterou pořádá První soukromé jazykové gymnázium a je zaměřena na všechny aspekty            
anglického jazyka. Ve starší kategorii Michael Rund z 9. A postoupil mezi 5 nejlepších a na                
slavnostním vyhlášení, které se konalo 12.1. 2017 v prostorách hotelu Alessandria, převzal            
cenu za celkové 4. místo.  

             
První pomoc Mladý chemik 

13) Mladý chemik - v letošním ročníku projektové části soutěže Hledáme nejlepšího            
mladého chemika naši školu reprezentovaly 2 soutěžní týmy, 9. A s projektem Čokoláda a              
9. B s projektem Konopná kosmetika. Inspiraci pro svůj projekt Čokoláda načerpali            
studenti 9. A na exkurzi v pražském muzeu čokolády Choco Story. Žáci 9. B se zúčastnili                
workshopu Výroba konopné kosmetiky přímo ve škole. 
14) Chemická olympiáda - v pondělí 6. 2. 2017 proběhlo školní kolo chemické olympiády              
kategorie D. Dvě žákyně z 9. A uspěly výborně, Eliška Krejcarová (74 % úspěšnost) i               
Kateřina Netíková (73 % úspěšnost) se staly úspěšnými řešitelkami a postupují do okresního             
kola soutěže. 
15) Recitace - ve čtvrtek 2. března proběhlo na 2. stupni školní kolo recitační soutěže. Na                
prvním místě umístila Dominika Bretová z 6. A. Druhé místo ukořistila její spolužačka             
Nathali Tučková a třetí skončilo duo z 6. B – Veronika Vališová a Nela Vondroušová. 
16) Británie s Britem - v tomto školním roce nás už podruhé přišel navštívit Neil – rodilý                 
mluvčí z Velké Británie. Páté a deváté třídy se s ním setkaly poprvé v pořadu zaměřeném na                 
seznámení se s britskými zvyky a kulturou; šesté, sedmé a osmé třídy pak pokračovaly              
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především v oblasti historie. Neil opět nezklamal – krásně srozumitelně mluvil, skvěle            
zpíval a v neposlední řadě i famózně tančil. 
 
Plánované akce - jaro a léto 2017 
1) Exkurze 2. stupně - dějepis - Osvětim (27. dubna) - výběr 8. a 9. tříd 

- Josefov, Chlum - 8.r. 
- Muzeum východních Čech (“Co to je muzeum?” - 5. a 6.r.) 

- přírodopis – Přírodovědné centrum při ZŠ Bezručova 
2)  Anglie -  v letošním školním roce se naše škola chystá tradičně uspořádat zájezd do 
Anglie. V týdnu od 17. do 24. června vyrazíme do oblasti v okolí města Cambridge. 
Veškeré informace k zájezdu jsou k dispozici i na webových stránkách školy. 
3) Sportovní akce - Pohár rozhlasu - 3. a 5. května 2017 

- Hradecké hry - 7. a 8. června 2017 
- OVOV - OF - 11. 4., krajské finále - 24. 5.- na hřišti ZŠ Štefcova  
- Atletický čtyřboj - 10. 5. pro 8. a 9. třídy - na hřišti ZŠ Štefcova  
- Běžkařský kurz 6. a 8. tříd (sportovek) - 2. - 7. 4. 
- Fotbalový turnaj McDonald´s Cup 2. - 5. tříd, nejprve v ročnících, 
pak okrsková kola hradeckých škol - duben 2017 
- Florbalový turnaj 4. a 5. ročníků - duben 2017 
- Plavecké štafety 1. stupně - duben 2017 

4) Soutěže  - čeština  - literární soutěž “Komenský a my” 
    - literární soutěž “Jak vyrůstám s knihou” 
    - čtenářská soutěž “Souboj čtenářů” 

            - hudební výchova - pěvecká soutěž - duben 
5) Akce 1. stupně  

- pravidelné návštěvy divadel, dopravního hřiště, knihovny v Malšovicích 
-  15. -19. 5. 2017 -  Škola v přírodě - 4. D, Malá Úpa (chata Moravanka) 
- 8. 5. - 12. 5. - Škola v přírodě (1. B, 1. D, 2. D), Hotel Bára na Benecku 
- ŠVP - 4. B a 4. C - Jindřichův dům v Peci pod Sněžkou 
- další jarní a letní školy v přírodě 

6) Tajný život města - naše škola se aktivně zapojila do mezinárodního projektu Globe o               
zkoumání biodiverzity (biologické rozmanitosti) rostlin. Motivační seminář pro vybrané         
žáky ze 7. A, ale i pro děti z dalších pěti škol Královéhradeckého kraje, proběhne na konci                 
března na naší škole. V letošním školním roce pomáháme zaplnit fotkami rostlin mobilní             
aplikaci PlantNet. Chystáme i informační kampaň o aplikaci, která pomůže s určováním            
rostlinných druhů nejen školákům, ale všem zájemcům o botaniku. V příštím školním roce             
se pokusíme o tvorbu questingu, hledačky za pokladem, po blízkém i vzdálenějším okolí             
naší školy. 
7) Besedy o nevidomých - 18. 4., 19. 4., 21. 4. se 1. a 2. třídy zúčastní besedy o                   
nevidomých ve spolupráci se "Světluškou", spisovatelka Markéta Vítková pohovoří o své           
knize "Narozeninová kočka" o nevidomém dědečkovi, následovat bude dílna, kde si děti            
vyzkouší různé činnosti "poslepu". 
8) Medobraní - závěr školního roku si děti ze 7. A osladí návštěvou Střední odborné školy                
veterinární, kde 28. 6. 2017 proběhne Medobraní. Těšíme se na výstavu úlů, ukázku             
vyšetření včel v laboratoři, přednášku o životě včel, ochutnání medu, ale i soutěž králičí              
HOP a ukázku chovaných zvířat. 
Školní družina 
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Školní družina je dětem k dispozici i v době ředitelského volna a vedlejších prázdnin. V tuto 
dobu je provoz omezen na dobu od 7:00 do 16:00 hodin. V době hlavních prázdnin 
(červenec - srpen) probíhá ve školní družině Příměstský tábor, který je určen pro děti ze 
všech hradeckých škol. 
Termíny příměstského tábora pro léto 2017 : 
3. + 4. +7. července ( pouze 3 dny ) 10. – 14. července 
17. – 21. července 14. – 18. srpna 21. – 25. srpna 
Elektronické přihlášky a rezervace bude zahájena  4. dubna 2017. Informace na 
http://www.sd.stefcova.cz/. 
Čtěte prosím aktuální informace na nástěnce u hlavního vchodu. 

  
ŠD - karneval ŠD - štafeta 

Připravované akce v ŠD: 
3. 4. Velikonoční tvoření rodičů s dětmi 
od 24. 4. Výstava ke Dni země 
květen - školy v přírodě 
31. 5. - ukončení sběru pomerančové a citronové kůry 
červen - MDD, turnaj ve vybíjené  

- loutkový kroužek - hraje v Muzeu 
 
Okénko do mateřské školy – jaro a léto 2017 

 
Na podzim a v zimě si děti z mateřské školy užily mnoho akcí tradičních i netradičních,                
celoškolkových i třídních, např. Bramboriádu, Drakiádu, Dýňobraní, Strašidelnou zahradu,         
oslavu sv. Martina, adventní výlety do ZOO ve Dvoře Králové a na zámek v Potštejně,               
Čertovský rej, vánoční dílny, zpívání u vánočního stromečku, Ježíškovskou nadílku,          
Tříkrálový den, řadu divadelních představení, návštěvu Výstavy železničních modelů na          
Hlavním nádraží, výstavy Houby jedlé a jedovaté v Muzeu, návštěvy knihovny a Galerie             
moderního umění a další. Předškoláci vybojovali pohár na Čertovských hrátkách          
mateřských škol. 
Děti s rodiči se zapojili do sběru kaštanů a žaludů, papíru, pomerančové a citronové kůry a                
plastových víček „pro Rebeku“. Od listopadu děti jezdí pravidelně na kurz bruslení na zimní              
stadion do Třebechovic. Na přelomu ledna a února se téměř 60 dětí zúčastnilo pětidenní              
Medvědovy lyžařské akademie v Olešnici v Orlických horách. 
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MŠ - pěvecký sbor MŠ - lyžování v Olešnici 

Z nadstandardních zájmových činností probíhá pravidelně Ekologický kroužek,        
Lerngymnastika, Keramické tvoření, Malí šikulové, Atletické hrátky, Plavecká výuka,         
Veselé pískání na zobcové flétny, Angličtina hrou a logopedická prevence skupinová i            
individuální. V září zahájil činnost pěvecký sbor Kosáček. Úspěšně veřejně vystoupil s            
programem Paní máma Trdlice aneb To je zlaté posvícení a v tělocvičně ZŠ s adventním               
programem Staročeské vánoce aneb od Mikuláše po Tři krále. 
I na jaro plánujeme spoustu akcí: probouzení skřítka Jarníčka, Den Země, Srdíčkový den,             
Indiánské odpoledne, Den dětí, několik divadelní představení, návštěvu kina, výuku na           
dopravním hřišti, závěrečné výlety, Cestu do školy nanečisto, pasování budoucích školáků,           
stanování na zahradě i tradiční sportovní soutěže předškoláků - Plavecké štafety mateřských            
škol, Atletické hrátky a turnaj ve fotbale a další překvapení. Malé zpěváčky čeká boj na               
Zlatém slavíčku a oblastní kolo přehlídky Mateřinka. Poprvé se předškoláci vypraví koncem            
dubna na pětidenní „školku v přírodě“ na chatě Bedřichovka v Orlickém Záhoří. 
V pátek 7. dubna proběhne Den otevřených dveří (9.30 – 11.30, 14.30 – 16.00) určený               
zejména dětem a rodičům, kteří mají zájem o naši MŠ v příštím školním roce. Zápis do                
mateřské školy proběhne v pátek 12. května a v sobotu 13. května. 

  
MŠ - strašidelná zahrada MŠ -bruslení v Třebechovicích 
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