
 
PŘÁTELSKÁ A OTEVŘENÁ ŠKOLA 

 
V naší škole mají rodiče po předchozí dohodě s učitelem volný 
vstup do vyučování.  
Třídní schůzky jsou schůzkami rodičů, na nichž jsou učitelé 
pozvanými hosty. 
Poradna školního psychologa je otevřena vždy první pondělí 
v měsíci. Potřebujete-li se poradit o problémech vašeho 
dítěte, domluvte se nejprve s třídním učitelem a výchovnou 
poradkyní, kteří vám sdělí nejbližší volný termín 
psychologické konzultace. 
 
 

OJEDINĚLÁ PŘÍLEŽITOST 
 
V rámci programu International Internship Programs budou mít 
žáci naší školy vzácnou příležitost v období od října do 
prosince 2002 poznávat jazyk, kulturu, zvyky a tradice 
Japonska. Nevšední semináře povede v angličtině náš host – Ms. 
Chikako Nagasawa. 
 
 

HODNOCENÍ 
 

Předmětem klasifikace jsou žákovy výsledky. 
Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru 
z klasifikace za příslušné období. 
Při klasifikaci a hodnocení žáka zohledňuje učitel jeho 
individuální a věkové zvláštnosti. 
Při určování stupně prospěchu na konci klasifikačního období 
se hodnotí kvalita práce a učební výsledky dosažené za  celé 
období. 
Hodnocení žáka je komplexním posouzením prospěchu a chování 
žáka. 
 
 

OMLUVY 
 
Povinností rodičů je omluvit absenci dítěte do druhého dne 
jeho nepřítomnosti osobně nebo na tel.č. 466 798 570. 
Uvolnění dítěte na více než dva dny povoluje v odůvodněných 
případech pouze ředitel školy po předložení písemné žádosti 
rodičů. 
 
 
 
 
 
 

 



NOSNÉ PRACOVNÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ ROK 2002 – 2003 
 
Náš školní pracovní program je součástí vzdělávacího projektu 
ASP UNESCO, který je zaměřen na : 
rozšířenou výuku cizím jazykům 
výchovu k dodržování lidských práv 
výchovu k ochraně životního prostředí 
výchovu k udržování a záchraně kulturního dědictví 
 
 

JAZYKY 
 
- konverzační výuka s lektory 
- studijní pobyty žáků ve Spolkové republice Německo, Francii 

a Velké Británii 
- letní jazykový tábor 
- z pověření pořadatelů organizace okresního a krajského kola 

konverzačních soutěží v cizích jazycích 
- práce s cizojazyčnými časopisy 
- Žákovská akademie 
- International Internship Programs 
 
 

VÝCHOVNÝ PORADCE 
 

Konzultační hodiny Pavloskové M. pro rodiče  
v pondělí 12.30 -13.30 
Konzultační hodiny Barvířové L. pro rodiče  
v pondělí 13.00 – 13.45 
pro žáky a učitele v úterý a ve středu 7.30 – 7.45  
 
 

Základní informace pro žáky 9.tříd a jejich rodiče : 
 
Přihlášky do uměleckých škol do 30.10.2002 
Přihlášky na střední školy a střední odborná učiliště do 
7.2.2003 
1.kolo přijímacích zkoušek – 14.4.2003 
2.kolo přijímacích zkoušek – 15.5.2003 
 
V říjnu 2002 navštíví všichni žáci devátých ročníků poradenské 
středisko Úřadu práce. 

 
 

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 

V jídelně je instalován elektronický systém výdeje stravy 
s využitím osobních identifikačních karet. Úhrada stravného je 
formou převodu z účtu strávníkových rodičů na účet školní 
jídelny. Hotovost za stravné jídelna nepřijímá.  
Z toho vyplývá : 



 
- rodiče žáků si zařídí trvalý příkaz k úhradě ze svého účtu 
(na 10 školních měsíců je první splátka v srpnu, poslední 
v květnu) s těmito údaji :  
 
1) ve prospěch účtu č. 2699695/0300 (účet ŠJ u ČSOB Pardubice) 

, variabilní symbol = rodné číslo strávníka, konstantní 
symbol 0558, splatnost ke 20.dni předcházejícího měsíce (tj. 
na září k 20.8.) 

2) částka : měsíční záloha 
- pro 1.-4.ročník 352,- Kč (22x16,-) 
- pro 5.-9.ročník 396,- Kč (22x18,-) 

      Vyúčtování je prováděno dvakrát ročně k 31.1. a 30.6. 
 
Odhlašování obědů : 
a) na týž den ráno do 7.00 hod. telefonicky na číslo 466 798 

582. Je neustále zapnutý záznamník, uvádějte prosím jméno, 
třídu a datum 

b) na dny příští písemně do sešitu  u výdejního okénka. Opět 
prosíme, uvádějte jméno, třídu a datum 

Další dotazy a informace vyřizuje vedoucí školní jídelny Hana 
Pospíšilová – tel. 466 798 582 
 
 

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 
Provoz školní družiny : 6.30 - 7.45 hod a 11.40 - 16.30 hod. 
 
I.oddělení: Mudrochová Michaela - 1.A + 3.A III.oddělení: 
Sablíková Alena - 2.A 
II.oddělení: Drábková Ludmila - 1.B + 3.B   IV.oddělení: 
Komárková Jana - 2.B + 3.C 
 
Dále nabízíme kroužek plavání : 
- pondělí 15.00 – 15.45 hod. (1.-3.třídy) – Sablíková Alena 
odchod od školy ve 14.15 hod., návrat ke škole v 16.30 hod. 
(popřípadě odchod od lázní samostatně   nebo v doprovodu 
rodičů). 
Vzhledem k opravám Plaveckého areálu tento kroužek zahájí 
činnost až v listopadu 2002. 
 
K tradičním akcím školní družiny patří sběr kaštanů a starého 
papíru, exkurze, atletické závody, drakiáda, Mikulášská 
besídka, novoroční karneval, turnaje v Člověče, nezlob se, 
Pexesový král, výlety (např. do ZOO, Aquacentra Liberec, 
Westernového městečka v Boskovicích), lyžování ve Vápenném 
Podolu apod. 
 

 
 
 



NAŠI PARTNEŘI 
 

Základní škola V Lipkách Hradec Králové 
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků tř.SNP Hradec 

Králové 
První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Mikulandská Praha 1 
Grundschule Selb Spolková republika Německo 

College  Bon-Encontre Francie 
 
 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA 
 

Školní knihovna je vedena profesionální knihovnicí a 
výpůjční doba pro tento školní  
rok byla stanovena takto :           pondělí 9.30 – 15.00 hod. 
                                       úterý 9.30 – 15.00 hod. 
                                     čtvrtek 9.30 – 15.00 hod. 

Knihovna nabízí pestrý výběr knih jak v oblasti krásné, 
tak naučné literatury. V beletrii jsou zastoupeni všichni 
významní čeští a světoví autoři. V naučné literatuře je 
pozornost věnována všem oborům lidské činnosti, historii i 
současnosti. S ohledem na vzdělávání a výuku v jednotlivých 
předmětech jsou knihy, encyklopedie, slovníky atd. pravidelně 
doplňovány. 

Malí začínající čtenáři pak najdou v knihovně také spoustu 
krásných dětských knížek. Těmto čtenářům se knihovnice věnuje 
s maximální pozorností a péčí a pomáhá jim při jejich prvních 
kontaktech s výběrem knih. 

V knihovně jsou rovněž zastoupeny odborné i zábavné 
časopisy pro žáky i učitele Dále jsou zde shromažďovány různé 
materiály ze sdělovacích prostředků (výstřižková služba),  
které jsou  pro učitele i žáky k dispozici jako doplňující 
informace k výuce. 

Každá třída má svého žákovského knihovníka, jenž se stará 
o to, aby spolužáci byli pravidelně informováni o dění 
v knihovně, knižních novinkách a přírůstcích.  
  Základním úkolem knihovny je napomáhat tomu, aby děti 
během školní docházky získaly pozitivní vztah k četbě, ke 
knihám a také aby dokázaly pracovat s informacemi, tj. aby je 
uměly vyhledávat, třídit a využívat. 

 
 
ZE ŽIVOTA ŠKOLY V LOŇSKÉM ŠKOLNÍM ROCE 

 
Uplynulý školní rok jsme zahájili přivítáním prvňáčků, na 
které čekalo mnoho dárků a drobných překvapení včetně loutkové 
pohádky "Dlouhý, Široký a Bystrozraký" v podání žáků 
Dramatické výchovy. 
 



Podzimní dny jsme vyplnili chystáním Vánočního salonu, který 
vyvrcholil slavnostním prostřením rautového stolu vlastními 
zdobnými prvky i kulinářskými dobrotami.  
 
Jaro se neslo v duchu soustředěné přípravy "deváťáků"  
k přijímacím zkouškám a výjezdů do škol v přírodě. V posledním 
čtvrtletí vyvrcholila mezinárodní spolupráce a zúročila se 
celoroční jazyková příprava.  
 
Nejprve jsme přivítali přátele z francouzského Bon Encontre, 
kterým jsme ukázali krásná místa na Pardubicku i v hlavním 
městě Praze. A potom už se 40 žáků těšilo na reciproční pobyt 
ve Francii, který se uskutečnil v posledních 12 dnech školního 
roku.  
 
Motivací k další práci v německém jazyce byl určitě pobyt 17 
mladších žáků v Selbu, který byl tentokrát zaměřen na projekt 
Ovčí vlna. Děti poznaly chov ovcí, stříhání vlny, vyzkoušely 
si předení na kolovrátku a přidaly několik centimetrů tkané 
nejdelší šály na světě, která měří 3700 metrů. V příjemné 
dvojjazyčné atmosféře zpečetěné již 121etou spoluprací utekl 
týden jako voda.  
 
Další zajímavou možností bylo využití nabídky studijního 
pobytu v anglickém Worthingu 2.-9.6. Děti se pod vedením 
zkušených lektorů dopoledne zdokonalovaly v angličtině  
a odpoledne poznávaly nejzajímavější města jižního pobřeží - 
např. Dover, Canterbury, Brighton, Portsmouth, Hastings  
a samozřejmě Londýn. Domů si všichni vezli certifikát se 
slovním hodnocením jazykových schopností.  
Fotografie i vyprávění stovky spokojených dětí svědčí  
o čerstvých zážitcích z našeho jazykového letního tábora, 
který se konal v Příchovicích.  
 
Naše škola dělala čest svému jazykovému zaměření  
i v jazykových soutěžích :  
V konverzační soutěží v německém jazyce prokázala největší 
komunikační dovednosti B. Hyhlíková a získala v krajském kole 
3. místo. 
V konverzační soutěži v anglickém jazyce zvítězila v okresním 
kole 6. a 7. tříd Nováková M. a Elčič S., v kategorii 
nejstarších Pelcáková R. 
Z. Broučková velmi dobře uspěla v krajském kole olympiády  
z českého jazyka.  
 
V recitačních soutěžích nám udělala radost mladá nadějná 
recitátorka L. Knapová.  
 
Skupina mažoretek Pastelky vybojovala 1. místo v regionálním 
kole v Lomnici nad Popelkou a získala možnost reprezentovat 
naši školu na mistrovství Čech, kde získala 5. místo.  
 
 
Školní sportovní klub prezentuje své výsledky a sportovní 
trofeje v hale školy. Můžeme se tam informovat o cenném 
úspěchu, jímž je 1. místo v olympiádě škol, kde se účastnilo 
celkem 36 škol okresu. Nejvíce bodů získali: Mišáková, 
Lubinová, Krupauerová, Kolouch a Ráca v gymnastice, Nováková, 



Špidlen, Novák, Mzyk, Mrštíková, Vondrová a Adámková  
v atletice, v orientačním běhu si dobře vedli Mrštíková, 
Knapová J. i L., Nováková, Čermák, Weisbauer a Scholze,  
ve stolním tenisu Plucnarová, Utíkalová, Koukalová B. aP., 
Sýkora, v odbíjené Donátová, Tykvartová, Čermáková, 
Pospíšilová, Křivková, Baladová a Arabadzisová, v košíkové 
Baladová, Panchartková, Doleželová, Teplanová a Kosová.  
 
Zajímavou sportovní zvláštností je floorball dívek, které  
s obrovským nasazením trénovaly a po zásluze získaly 1. místo 
v pardubickém turnaji, 3. místo v krajském kole a 2. a 4. 
místo na turnaji v Praze.  
 
Nejúspěšnějšími zástupci naší školy v dějepisných soutěžích 
byli Marešová, Kašpar, Novák, Býmová.  
 
Velkou radost nám udělala v kategorii starších žáků i Hlídka 
mladých zdravotníků, která zvítězila v okrese a vyhrála 3. 
místo v krajském kole.  
 
V přírodopisných soutěžích se prosadili Molnár, Drábová,  
v soutěží Korchem Formánková, Molnár, v chemické olympiádě 
Pelcáková.  
 
 
Dětský divadelní soubor vystupoval v Evropském spolkovém domě 
a v divadle Exil s dramatizací povídky O. Wilda Strašidlo 
Cantervillské. Divácký ohlas si vyžádal osm repríz.  
 
Do povědomí pardubické veřejnosti se škola nesmazatelně 
vepsala tradicí Vánočních a Jarních koncertů pěveckého sboru 
Skřivánek, novinkou byla premiéra hudební pohádky  
O dvanácti měsíčkách.  
 
S tvořivou invencí učitelů a žáků školy jsou spojeny tradiční 
kostýmované průvody v letní i podzimní části městského 
festivalu, jimiž ožije třída Míru, Pernštýnské náměstí  
a Příhrádek. Průvod i program, který letos nesl název 
"Procházka staletími", byl motivován zadáním vybrat si z 
určitého století událost, osobnost či dílo a to pak svým 
spolužákům zajímavě prezentovat.  

 
 

DESATERO PRO RODIČE 
PŘI PREVENCI NEGATIVNÍCH VLIVŮ 

 
1. Pomozte svému dítěti, aby bylo spokojené samo se sebou. 
2. Buďte mu dobrým příkladem. 
3. Učte se svému dítěti skutečně naslouchat. 
4. Povzbuzujte zdravé tvořivé aktivity svého dítěte. 
5. Pomozte svému dítěti rozvinout jeho pozitivní hodnoty. 
6. Hovořte se svým dítětem o škodlivosti alkoholu a jiných 

drog. 
7. Raďte se s ostatními rodiči. 
8. Naučte se rozpoznávat známky zneužívání alkoholu, tabáku, 

apod. 



9. V případě podezření, že by vaše dítě mohlo mít s drogami 
problémy, vyhledejte odbornou pomoc. 

10. Raději se snažte problémům předejít, abyste je později 
nemuseli řešit. 

 
Důležitá telefonní čísla: 
• AD Centrum    466 510 160 
• K Centrum    466 335 054 
• Klub Hurá kamarád   466 510 161 
• Pedagogicko-psychologická poradna 466 410 327 
 


