INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

Číslo 2 / XX. ročník

červen 2015

Vážení rodiče, dovolte, abychom se s Vámi rozloučili na konci dalšího školního roku. Rozhodli jsme
se, že v rámci úspor bude Zpravodaj nadále vycházet pouze v elektronické podobě na webu
školy…na základě zkušeností víme, že to je místo, kde hledáte informace nejčastěji.
Přejeme Vám všem krásnou letní dovolenou, ať už ji budete trávit kdekoli, a budeme se těšit na další
setkání s většinou z Vás ve školním roce 2015/2016.
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1.

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM
Děkujeme mnohokrát všem rodičům, kteří se v průběhu školního roku zapojili do různých akcí
školy i jednotlivých tříd. Velmi si Vaší pomoci a podpory vážíme a budeme se těšit na další
spolupráci při realizaci dalších projektů školy.
2.

Závěrečná školní akademie
Letos se naše Školní akademie uskuteční dopoledne v úterý 26. 6. 2015 v kině Central. Zúčastní se jí
žáci 5. – 9. tříd a v programu tentokrát vystoupí nejen žáci 9. tříd, ale i další žáci naší školy. Na této
akademii se oficiálně rozloučíme s žáky devátých tříd i dalšími žáky, kteří z naší školy odcházejí.
Letošní deváťáci se rozhodli, že si každá třída uspořádá svou vlastní „party“ odpoledne, proto se
tentokrát neuskuteční odpolední vystoupení pro rodiče…změna je život, respektujeme přání našich
absolventů .
3.
Akce školy a nejúspěšnější žáci školy ve školním roce 2014/2015:
A. Akce školy:
V průběhu školního roku 2014/2015 se do výuky cizích jazyků na naší škole zapojili kromě naší
„domácí“ anglicky mluvící lektorky Charmaine i další rodilí mluvčí, V rámci celostátního projektu Rodilí
mluvčí do škol u nás asistovali při výuce angličtiny, němčiny, francouzštiny i španělštiny Diego,
Lindsey, Daniel a Oliver. Zcela jistě obohatili výuku cizích jazyků a pro žáky to byla další možnost
ověřit si, jak se v cizím jazyce dokáží domluvit.
Opět velmi úspěšný byl projekt EDISON, v jehož rámci působili u nás ve škole v prvním červnovém
týdnu čtyři studenti vysokých škol z Mexika, Indie, Hongkongu a Číny. Představili našim žákům 5. – 9.
tříd své země a jejich kulturu. Pro naše žáky to byla další příležitost k využití angličtiny v praxi. I
nejmenší děti z prvních až čtvrtých tříd měly příležitost se se zahraničními studenty setkat a dozvědět
se něco o zemích, které zatím jen těžko hledají na mapě. Děkujeme pí. Svobodové, Procházkové,
Tichánkové, Melichárkové, Soběhrdové a jejich rodinným příslušníkům za poskytnuté ubytování a
starost o studenty.
Jako každoročně velký počet tříd z prvního stupně absolvoval týdenní pobyt na školách v přírodě
(školu v přírodě absolvovala i třída 9.B ) a všechny tři sedmé třídy se zúčastnily lyžařského výcviku.
V průběhu celého školního roku se různé třídy zúčastnily vícedenních nebo jednodenních exkurzí
s různým zaměřením. Na závěr školního roku žáci se svými třídními učiteli vyrazili na školní výlety.
Ve škole probíhaly i v uplynulém školním roce různé vzdělávací besedy a projektové dny.
Samozřejmostí byly i výchovné koncerty, návštěvy Klicperova divadla a divadla Drak. Velmi úspěšná
byla výstava 5 jazyků na základní škole, která byla součástí Pedagogických dnů na Pedagogické
fakulty UHK. Poděkování patří všem pedagogům i žákům, kteří se na její přípravě i realizaci podíleli
Rodiče se přišli jako každoročně podívat do školy při Dnech otevřených dveří. Nejvíc rodičů se
již tradičně sešlo na Mikulášském odpoledni.
Na podzim proběhl sběr kaštanů a žaludů, v průběhu školního roku jsme zorganizovali
několikrát i sběr papíru.
Ke konci školního roku zorganizovali vyučující angličtiny dva poznávací zájezdy pro žáky 5. –
9. ročníku do Velké Británie. Oba zájezdy se velmi vydařily. Mladší děti se spolu se svými rodiči opět
vydaly na jednodenní zájezd do Legolandu v Německu.

Naši žáci se zúčastnili i řady soutěží. V uplynulém školním roce byla příprava žáků na soutěže
podpořena z grantu Královéhradeckého kraje „Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a
mládeže - rozvoj talentů“.
V následující tabulce uvádíme nejúspěšnější žáky a děkujeme jim za reprezentaci školy.
Sportovní soutěže
Okresní kolo štafetového poháru pro 1.-5. třídy
3. místo (družstvo složené ze žáků 1.-5. tříd)
Jazykové soutěže
Olympiáda ve FJ – krajské kolo
Zuzana Köhlerová – 1. místo v kategorii A1
(postup do celostátního kola)
Olympiáda ve FJ – krajské kolo
Barbora Klubalová – 3. místo v kategorii A2
Puškinův památník (soutěž v RJ) – krajské kolo
Ivan Svoboda – 3. místo (postup do celostátního
kola)
English star (soutěž v AJ pro žáky 5. tříd)
Anna Slavíčková – 1. místo
Konverzační soutěž v Aj – okresní kolo
Tereza Vidurová 9.B – 1.místo v kategorii B1
Basic Lingua – ústřední kolo
Adela Gaia Serbousková 6.A – 3. místo
Okresní finále soutěže v diskuzních
dovednostech v ČJ

Michaela Javorská – 1. místo
Eliška Vrabcová – 2. místo
Matematické soutěže
Matematická olympiáda Z6 – okresní kolo
Vojtěch Olšák – 2.-3. místo
Ostatní soutěže
Vv - Art flora Design (Cizí země a kultury)
Eliška Dvořáková, 6.A – 1. místo v kategorii
malba
Matěj Moravec, Adam Täubner, Jan Grim – 3.
místo v kategorii 3D model (společná práce)
4.
Organizační struktura školy ve školním roce 2015/2016
1. ročník
3 třídy (hodiny AJ dělené na 2 skupiny)
2. ročník
3 třídy (hodiny AJ dělené na 2 skupiny)
3. ročník
3 třídy (hodiny AJ dělené na 2 skupiny)
4. ročník
3 třídy
5. ročník
3 třídy (hodiny AJ dělené na 2 skupiny)
6. ročník
3 třídy (hodiny CJ dělené na 2 skupiny)
7. ročník
3 třídy (v 7.A a B hodiny CJ dělené na 2 skupiny)
8. ročník
2 třídy (hodiny CJ dělené na 2 skupiny)
9. ročník
2 třídy (hodiny CJ dělené na 2 skupiny)
Seznamy budoucích 1., 3., 6. a 8. tříd najdete na nástěnce u hlavního vchodu do školy.
5.
Školní družina
Školní družinu navštěvují děti z prvních až třetích tříd. Jsou rozděleny do oddělení podle počtu
přihlášených dětí z jednotlivých tříd a podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd tak, aby počet v oddělení
nepřesáhl 30. Také není z organizačních důvodů možné, aby jedna vychovatelka měla na starosti
pouze jednu třídu. Pravidelně každý den (s výjimkou velmi špatného počasí) tráví děti venku čas od
13:30 do 14:30 hodin. V tomto čase proto není možné si děti ve školní družině vyzvednout. V ostatní
dobu si mohou rodiče pro své děti přijít podle potřeby. Od 14:30 hodin mají děti možnost si zvolit
činnost, o kterou mají zájem: vychovatelky seznámí děti vždy v pondělí se zaměřením činnosti na celý
týden a děti si mohou vybrat podle toho, co je baví; samozřejmě opět za podmínky, že počet dětí
v oddělení nepřesáhne 30. Děti nemohou odcházet ze školní družiny samy. Pokud je vyzvedává
někdo jiný než zákonní zástupci, je nutné oznámit tuto skutečnost vychovatelkám písemnou formou
s podpisem a datem.

6.
Organizace spolupráce školy se Spolkem rodičů ve školním roce 2015/2016
1. Třídní schůzky se uskuteční ve všech třídách 2x ročně (září, únor – data budou oznámena na
začátku školního roku) – obsahem bude plánování akcí třídy na pololetí a organizační
záležitosti školy/třídy. Nebude se projednávat chování a prospěch žáků.
2. Další třídní schůzky budou nepovinné podle rozhodnutí jednotlivých tříd – listopad, květen.
3. V případě potřeby může být svolána mimořádná třídní schůzka (jednotlivé třídy dle aktuální
potřeby).
4. Prospěch a chování žáků budou zákonní zástupci projednávat s učiteli v době jejich
konzultačních hodin (každý učitel 1x za měsíc 2 hodiny – bude zveřejněno na webu školy a na
nástěnce ve vestibulu školy) po objednání prostřednictvím mailu nebo telefonicky. V lednu
budou mít učitelé konzultační hodiny 2x – konec prvního pololetí.
5. Spolek má odkaz na webu školy.
6. Schůzka třídních důvěrníků bude organizována 2x ročně – září a únor.
7. Schůzky Rady Spolku budou organizovány flexibilně na základě dohody členů Rady.
Placení členských příspěvků



Od školního roku 2014/2015 bezhotovostně na účet Spolku č. ú. 2700509843/2010 (do
zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte a třídu).
Členský příspěvek je ve výši 200,- Kč za žáka, sourozenci platí jen jeden (mladší).
7.
Vyúčtování kurzů angličtiny pro žáky školy ve školním roce 2014/15:

vybráno:

555 600 Kč

vyplaceno:

456 000 Kč

za učebnice pro šk. rok 2015/16 zaplatíme:

99 600 Kč
8.

Nabídka doplňkových aktivit pro školní rok 2015/2016.
Přehled kroužků a kurzů spolu s formulářem přihlášky bude zveřejněn v zářijovém čísle Zpravodaje a
koncem srpna na webových stránkách školy.

