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Základní škola a Mateřská škola, 
Jiráskovo nám. 1166, 500 02  Hradec Králové 

 
Informační zpravodaj 

www.zsjirasek.cz 
číslo 1/ročník X                                                                                                                                       září 2017 
 

Vážení rodiče, 
vítáme vás u Informačního zpravodaje, občasníku, jehož prostřednictvím vás informujeme o 
nejdůležitějších aktualitách.  Veškeré zprávy (včetně Informačního zpravodaje) nacházíte i na 
webových stránkách školy, které průběžně aktualizujeme. Doporučujeme je pravidelně sledovat, 
najdete na nich i třeba aktuální změny rozvrhu na příští den.  
Přejeme nám i vám klidný školní rok, hodně trpělivosti při výchově dětí a samozřejmě i hodně zdraví a 
sil. Ať se nám naše společná práce nadále daří.                                      

                                                        Mgr. Alena Hradílková 
                                                            ředitelka školy 

 

Základní informace o škole 
V letošním školním roce se počet tříd zvýšil na 20,  počet žáků je  447. Na I. stupni je 12 tříd s 260 
žáky, na II. stupni 8 tříd se 187 žáky. Průměrná naplněnost tříd (bez očních tříd) je velmi dobrá, činí 
23,88 žáků. Pokračuje výuka v tzv. očních třídách, které jsou zřizovány pro žáky 1. a 2. tříd.  Všichni 
žáci se vyučují podle školního vzdělávacího programu „Umím, chápu, rozumím“. Ve třídách, které 
jsou početnější, nám finanční podmínky opět dovolí dělit některé hodiny matematiky, jazyků, 
pracovních činností  či volitelných předmětů. Žákům by se tak mělo dostat kvalitnějšího vzdělání 
s možností individuálního přístupu. Do školy byli přijati noví pracovníci – matematiku bude vyučovat 
Mgr. Magdalena Součková, anglický jazyk a hudební výchovu Bc. Hana Fejklová. 

Organizace školního roku 
Zahájení školního roku           pondělí 4. září 2017 
Podzimní prázdniny           čtvrtek 26. října a pátek  27. října 2017 
Vánoční prázdniny           od soboty  23. prosince do úterý 2. ledna 2018 
Ředitelské volno   pátek 29. září 2017 
   pondělí 30. dubna 2018 
   pondělí 7. května 2018 
Konec I. pololetí, vysvědčení           středa 31. ledna 2018 
Pololetní prázdniny           pátek 2. února 2018 
Jarní prázdniny           od 19. února do 25. února 2018 
Velikonoční prázdniny           čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018 
Konec II. pololetí           pátek 29. června 2018 
Státní svátky a volné dny   čtvrtek 28. září 2017 
ve vyučovacích dnech           pátek 17. listopadu 2017 
   pondělí 2. dubna 2018 
   úterý 1. května 2018 
   úterý 8. května 2018 
     
 

Funkce na škole 
Zástupkyně ředitele a statutární zástupce:            Mgr. Jitka Sálová 
Výchovná poradkyně:                                             Mgr. Renata Havlová 
Školní metodik prevence:                                        Mgr. Jana Volfová 
Speciální pedagog:          Mgr. Ivana Panochová 
Vedoucí vychovatelka ŠD:                                      Jitka Heltová 
Zástupce ředitele pro středisko MŠ Březhrad:     Bc. Gabriela  Baranovičová, DiS. 
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Vedoucí školní jídelny:                                               Marcela Rousková 
Hospodářka školy:                                                      Hana Perná   
Ortoptistka – vychovatelka:             Milena Hronková       
        

Kdy se sejdeme na třídních schůzkách? 
Pro vzájemné poznání rodičů s třídním učitelem je třídní schůzka důležitá. Na základě výměny 
zkušeností a návštěvnosti třídních schůzek ze strany vás, rodičů, jsme se rozhodli, že budeme 
pokračovat v daném modelu - třídní schůzka bude pouze jedna, v ostatních termínech proběhnou 
individuální informace o prospěchu a chování. Pokud by byl k řešení nějaký problém týkající se 
dané třídy, tak bude svolána třídní schůzka.  
 

schůzka                  19. září 2017 (úterý), 14. listopadu (úterý  pouze pro rodiče žáků 9. tříd) 
informace               14. listopadu 2017, 9. ledna 2018, 24. dubna 2018 a 5. června 2018 
 

Třídní schůzky se konají na I. stupni od 16:30 hodin, na II. stupni od 17 hodin. Informace o prospěchu 
bývají v době od 16:30 do 18 hodin. Pokud potřebujete řešit výchovný či výukový problém, 
doporučujeme využít konzultačních hodin učitelů. Pokud by vám nabízený čas nevyhovoval, domluvte 
se telefonicky či prostřednictvím e-mailu s vyučujícím na jiném termínu.  Prosíme vás však, abyste si 
schůzku domlouvali vždy předem a nerušili vyučující při vyučování. Berete tak možnost vzdělávat se 
ostatním dětem přítomným ve třídě. 

Žákovský parlament 
V letošním školním roce vyhlašuje žákovský parlament v rámci celorepublikového projektu 
Recyklohraní opět sběr vybitých baterií, drobných elektrospotřebičů  a vypotřebovaných tonerů a 
cartridgí do tiskáren. Sběr bude probíhat celoročně a na podzim bude vyhlášen jednorázový sběr 
drobného elektra. O výsledcích sběru za loňský školní rok si můžete přečíst na webových stránkách 
školy. 

Předplatné do Klicperova divadla 
Žákům 2. stupně nabízíme tradiční předplatné skupiny „M“, které zahrnuje pět divadelních 
představení. Na programu je např. Kočičí hra v hlavní roli s Pavlou Tomicovou, Sen noci svatojánské 
či Radúz a Mahulena. Cena předplatného je 600 Kč, hrací den je pohyblivý a začátky představení jsou 
vždy v 17.30. Informace a přihlášky obdrží zájemci u svých češtinářů. 

 
Různé 

� I v letošním školním roce bude probíhat pravidelný měsíční sběr papíru – první sběr papíru se 
uskuteční již 19. a 20. září. V letošním roce se sbírá stejně jako vloni kromě novinového papíru, 
časopisů a letáků i karton. V loňském roce jsme sebrali celkem 26 220 kg papíru s průměrem 61 
kg/žák. Za pomoc rodičům i prarodičům děkujeme. 

� Bude pokračovat i sběr víček od PET, víčka lze nosit do školy průběžně.  
� Plánujeme také sběr   kaštanů a žaludů a v zimním období navíc sběr pomerančové kůry . 

Nejlepší sběrači a pravidelní sběrači budou jako tradičně odměněni. Termíny sběrů budou včas 
vyhlášeny. 

 

Občanské sdružení žáků, pedagogů a rodičů, zapsaný spolek 
při Základní škole Jiráskovo náměstí 

je sdružení, které se podílí na přípravě a organizaci nejrůznějších akcí pro žáky i jejich rodiče, přispívá 
finančně svým členům na lyžařské kurzy, dopravu na exkurze, školy v přírodě, na odměny za 
sportovní i vědomostní soutěže. Také v letošním školním roce bude aktivně podporovat činnost školy. 
Členství ve sdružení je dobrovolné, příspěvek za člena se nemění a činí 100,- Kč na rok. Příspěvky se 
budou vybírat při třídních schůzkách 19. 9. 2017. Z důvodu nedostatku místa budete s podrobným 
vyúčtováním seznámeni v následujícím Informačním zpravodaji.  
 

Nabídka kroužků školy i jiných subjektů  
Nabídka zájmových kroužků je široká a věřím, že spolu s dítětem najdete kroužek, který vyplní jeho 
volný čas a přinese mu další poznání.  
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V letošním školním roce nabízíme a) kroužky organizované školou 
b) kroužky organizované jinými subjekty 
 

a) Kroužky organizované školou – viz přehled, v cenách placených kroužků nejsou započteny 
náklady na učebnice ani na materiál. Částka je stanovena za 15 odučených hodin v daném pololetí, u 
kroužků vyučovaných 1x za 14 dní po dvou vyučovacích hodinách bude odučeno 7 vyučovacích 
jednotek. Začátek kroužků předpokládáme v týdnu od 25. září 2017. Činnost kroužku bude zahájena 
tehdy, bude-li dostatečný počet zájemců. Vyplněné přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do pátku  
8. září 2017  třídním učitelům. Přihlášku si lze nakopírovat, na každý kroužek však vyplňte 
samostatnou přihlášku.  
Vzhledem k tomu, že se na většině škol v současné době dělají přijímací zkoušky formou testů, 
zaměříme se v 9. třídách na přípravu k těmto testům. „Kurz“  Přípravy na střední školy bude 
obsahovat minimálně 24 vyučovacích hodin a začne ve 3. týdnu září. U tohoto kurzu  je uvedena cena 
za celý kurz. 
 

Název kroužku Vyučující Termín Ur čeno  Cena 

Psaní na 
klávesnici počítače 

pí uč. Pávová středa 7 – 7:45  4. – 9. 
třídy 

300,- Kč/pol. 

Pěvecký sbor  pí. uč. 
Podvalová 

čtvrtek 12:45 -13:30 
 

1. - 7. tř. 
 

zdarma 
 

Míčové hry  pí uč. Voleská čtvrtek 12:45 – 13:30 1. – 2. tř. 300,- Kč/pol. 

Florbal p. uč. Souček středa 15:30 – 16:15   7. – 8.. tř. 300,- Kč/pol. 

Příprava na 
studium na SŠ - 
Čj  
(celkem 24 h) 

p. uč. Kudyvejs 
pí uč. 
Šebestová 
 

pondělí 14:00 – 15:00 
nebo dle dohody 
 
od 7:00 – den dle 
dohody 

9. tř. 600,- Kč/celý 
kurz 

Příprava na 
studium na SŠ -  
M 
(celkem 24 h) 

pí uč. pí uč. 
Polanská 

od 7:00 – den dle 
dohody 

9. tř. 600,- Kč/celý 
kurz 

Vybíjená p. uč. Nývlt pátek od 13:50 – 14:50 3. – 6. tř. 300,- Kč/pol. 

Šachy p. Miňovský pondělí 14:30 – 15:30 1. – 5. tř. 300,- Kč/pol. 

Zdravotní 
kroužek 

pí vych. 
Benáková 

úterý 15:00 – 16:00 3. -9. 
třída 

zdarma 

Keramika pí uč. Pultarová středa 13:30 – 15:00/1x 
za 14 dní 

3. – 6. 
třídy 

500,- Kč/pol. 

Kutilové pí uč. 
Matějcová 

úterý 13:45 – 
15:15/sudý týden 

3. – 5. 
třídy 

300,- Kč/pol. 

Jiné subjekty, kroužky probíhají ve škole, my ještě připomínáme. ☺ 

Dětský aerobik – 
přihlášky 
předávejte přímo 
lektorce 

PaedDr. 
Novotná 

čtvrtek 15:30 – 17:30, 
začátek 14. 9. 2017 

Školní 
děti 

škola nezná 

Judo – přihlášky 
předávejte přímo 

P. Petřikov pondělí 14:30 – 15:15 1. – 5. tř. škola nezná 

 

b) Kroužky organizované jinými subjekty.  
1) Otevřen bude kroužek Věda nás baví ve čtvrtek od 13:45 do 14:45 hodin – přihlášení výhradně 
elektronicky info@vedanasbavi.cz nebo www.vedanasbavi.cz 
2) Kroužky východní Čechy - žáci 1. – 5. tříd si domů již odnesli nabídku kroužků (pod hlavičkou 
Kroužky východní Čechy, www.krouzky.cz), které budou probíhat u nás na škole, ale organizovány a 
vedeny budou jinými lektory. Škola pouze poskytuje prostory. 
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Přihláška na kroužky 2017/ 2018 
 
Přihlašuji syna/dceru…………………………….třída……………… 
 
na kroužek…………………………………vedený…………………………………… 
 

 _________________________ 
                                                                                                      podpis rodičů 

Přihlášky odevzdejte třídním učitelům nejpozději do pátku 8 září 2017 
 
 

_________________zde odstřihněte________________________________ 
 

Přihláška na kroužky 2017/2018 
 
Přihlašuji syna/dceru…………………………….třída……………… 
 
na kroužek…………………………………vedený…………………………………… 
 

 _________________________ 
                                                                                                      podpis rodičů 

Přihlášky odevzdejte třídním učitelům nejpozději do pátku 8. září 2017 
 

__________________________zde odstřihněte___________________________________ 
 

Přihláška na kroužky 2017/2018 
 
Přihlašuji syna/dceru…………………………….třída……………… 
 
na kroužek…………………………………vedený…………………………………… 
 

 _________________________ 
                                                                                                      podpis rodičů 

Přihlášky odevzdejte třídním učitelům nejpozději do pátku 8 září 2017 
 
 
 
 
 

____________________________________zde odstřihněte___________________________________ 
 

Přihláška na pěvecký sbor 2017/2018 
 

Přihlašuji syna/dceru…………………………….třída……………… 
 
do pěveckého sboru I. (úterý 12:45 – 13:30 hodin)  nebo pěvecké sboru II. (středa 13:40 – 14:25 
hodin) vedený pí uč. Podvalovou. 
 

 _________________________ 
                                                                                                      podpis rodičů 

 
Přihlášky odevzdejte třídním učitelům nejpozději do pátku 8. září 2017 nebo přímo pí uč. Podvalové. 


