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Vážení rodiče, 
končíme školní rok, který byl pro nás všechny zcela nový a pro každého byl náročný. Všichni 
jsme byli hozeni do vody výuky na dálku. Chci proto jménem všech pedagogů poděkovat vám, 
rodičům, za pomoc a spolupráci. Bez vás by to prostě nešlo.  
A nyní několik informací, které vám třeba pomohou při přípravě na nový školní rok. Věříme, 
že bude klidnější a že do školy budeme moci všichni chodit každý den a bez omezení, tak jak si 
to výjimečně jednotně přejeme všichni – učitelé, žáci i vy, rodiče. ☺ 
Na závěr vám chci popřát jménem svým i jménem všech spolupracovníků hezkou dovolenou a 
dětem příjemné prázdniny spojené s nabráním potřebných sil pro příští školní rok. 
Vycházejícím žákům pak hodně úspěchů na jejich nových působištích. 
 

Mgr. Alena Hradílková 
ředitelka školy 

 

Dostupnost školy o prázdninách 
Služby vedení školy budou každé pondělí v době od 9:00 do 11:00 hodin. V tomto čase si lze 
také vyzvednout vysvědčení. 
Nástup do školy po prázdninách je v úterý 1. září 2020. 
 

Plánované adaptační pobyty pro budoucí 3. a 6. ročníky 
Adaptační pobyt pro budoucí 3. a 6. ročníky se v příštím školním roce uskuteční v termínu od 
7. – 10. 9. 2020 v Hotelu Pod Zvičinou. Tento rozlehlý areál obklopený přírodou najdete 
nedaleko obce Dolní Brusnice pár kilometrů od Dvora Králové. Hotel, který mimo jiné nabízí 
i bohaté sportovní vyžití, využívá naše škola již několik let. Od 7. – 9. 9. 2020 pojedou žáci 
6. A, B se svými třídními učiteli, Mgr. Petrem Stehnem a Mgr. Klárou Pavelkovou a školním 
metodikem prevence Mgr. Janou Volfovou.  Uprostřed týdne je vystřídají třídy 3. A, B  se 
svými třídními učitelkami, Mgr. Kateřinou Pultarovou a Mgr. Věrou Antalovou a speciálním 
pedagogem Mgr. Ivanou Panochovou. Bližší informace ohledně kurzu obdrželi žáci od svých 
současných třídních učitelů. Adaptační pobyt je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou 
formou stmelit nové třídní kolektivy a zároveň je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj 
žáků. 
 

Personální změny 
Do důchodu odchází pí uč. J. Šandová. Děkujeme jí za práci, kterou za dobu, po kterou na 
naší škole pracovala, udělala. Současně jí  přejeme dostatek času na zájmy a záliby, kterým se 
bude moci naplno věnovat. 
V průběhu školního roku odešla na mateřskou dovolenou pí uč. Hrubešová, kterou nahradil p. 
uč. Zdeněk Záboj. Ten zde bude pokračovat, stejně jako p. uč. Michal Dunda, který nastoupil 
za pí uč. Polákovou (také odchod na MD). Pracovní poměr na dobu určitou končí  pí uč. 
Zrzavé. Po osmi letech končí i p. uč. Kudyvejs, který nám velmi pomohl. Odcházející nahradí 
pí uč. Rolečková a p. uč. Miksánek.  
 

Plánované změny v obsazení tříd 
Budoucí 3. A povede paní učitelka Kateřina Pultarová, třídu 3. B paní učitelka Věra Antalová. 
6. A povede pan učitel Petr Stehno, 6. B paní učitelka Klára Pavelková. Ostatní třídní učitelé 
se svými žáky pokračují. Aktualizované informace o třídnictví a organizaci školního roku 
najdete na našem webu před začátkem nového školního roku.  



 

 

Soutěž tříd 
Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – 1. a 2. stupeň. Žáci obou stupňů získávali body za 
sběr víček od PET lahví (dle průměru na žáka x 10), za sběr pomerančové kůry (dle průměru 
na žáka x 10), za sběr kaštanů, elektra, papíru – dle průměru na žáka. Žáci 2. stupně měli 
možnost získat body navíc za nástěnky a úklid ve třídách, všechny třídy mohly získat body za 
aktivitu. Vítězné třídy (3. A a 7. A) získávají  příspěvek na zmrzlinový pohár v hodnotě 50,- 
Kč na žáka. Třídy na 2. místě (3. B a 9. A) získávají  příspěvek na nanuk v hodnotě 40 Kč/žák 
a třídy na 3. místě (1. A, 2. B a 7. B) získávají příspěvek na nanuk v hodnotě 30 Kč/žák.  

Sešity pro příští školní rok 

Předkládáme vám seznam základních druhů a minimálního počtu sešitů, které žáci budou 
potřebovat v následujícím školním roce. Při nákupu můžete však již kalkulovat s tím, že 
některé sešity žáci popíší v průběhu školního roku a budou si muset dokupovat nové. Nic se 
tedy nestane, pokud zakoupíte o 1 – 2 ks sešitů více u druhů s vyšší četností. Nezapomeňte i 
na nákup bloků s linkovanými a nelinkovanými papíry.  Kromě těchto sešitů je samozřejmostí 
další vybavení pro matematiku pro žáky od 3. třídy: kružítko, pravítko, 2 trojúhelníky 
s ryskou, guma, tužka č. 2 a 3, barevné pastelky. Potřeby na výtvarnou výchovu se nakupují 
na začátku školního roku většinou společně po dohodě s příslušnými vyučujícími.  
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Žáci, kteří se učí ruskému jazyku, si zakoupí pro všechny ročníky 2. stupně sešit č. 444. 
Žáci, kteří se učí německému jazyku, si zakoupí pro všechny ročníky 2. stupně sešit č. 544, 
žáci budoucí 6. třídy ještě notýsek č. 644. 
 

 


