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A je to tady !
Ještě nedávno se zaleskla nějaká ta slzička v očích prvňáčků a
už mají první rok školního života za sebou.
Rok života jedince mnoho neznamená, ale v životě školy
každoročně proběhne mnoho událostí, které posunují ten školní čas
stále kupředu.
A tak po celoročním úsilí, snažení se a poznávání nového
přichází vytoužené období prázdnin. Pro ty nejstarší žáky to bude
vykročení za novými cíli a zkušenostmi – ať je jen šťastné a úspěšné !
A všem ostatním žákům a zaměstnancům školy, přejeme také,
aby zasloužený čas odpočinku strávili příjemně, v pohodě a aby byl
prozářen letním sluníčkem a oblohou mez mráčků.

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

červen 2005
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VOLBY DO KOLSKÉ RADY
Jak už jsme Vás informovali v minulém Zpravodaji, proběhnou na naší škole
v souladu s platnou legislativou volby do školské rady. Nyní přinášíme další
podrobnosti.
Volební řád školské rady
Město Trutnov vydává v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a na základě usnesení Rady města Trutnova č. 2005-563/9 ze dne 2. 5. 2005
Volební řád školských rad při základních školách, které zřizuje.
Čl. I
Členové školské rady
a) Školská rada má 6 členů.
b) Zřizovatel školy jmenuje třetinu členů školské rady.
c) Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy, dále jen
„oprávněné osoby“.
d) Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy, dále jen
„pedagogové“.
e) Ředitel školy nemůže být členem školské rady.
f) Funkční období členů školské rady trvá tři roky.
Čl. II
Příprava voleb
a) Ředitel školy garantuje přípravu voleb do školské rady a jejich řádné
uskutečnění v souladu s tímto volebním řádem.
b) Ředitel školy za tímto účelem jmenuje tříčlenný přípravný výbor a jeho
předsedu.
c) Členem přípravného výboru nemůže být kandidát na členství ve školské radě.
d) Činnost přípravného výboru v období do konání voleb:
vyrozumí „oprávněné osoby“ a „pedagogy“ o zřízení školské rady (úkolech a
poslání), vyzve je k podání návrhů kandidátů na členství ve školské radě a
stanoví konečný termín pro podání těchto návrhů,
přijímá návrhy kandidátů na členství ve školské radě po dobu nejméně 15 dnů
od výzvy k podání návrhů,
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vytváří seznamy voličů, v nichž eviduje všechny „oprávněné osoby“ a
„pedagogy“ pro účely přehledu o účasti na hlasování,
oznamuje termín, místo a způsob konání voleb do školské rady, a to nejméně
15 dnů před jejich vlastním uskutečněním (termín nemusí být pro obě skupiny
voličů shodný),
ve lhůtě 15 dnů před vlastním uskutečním voleb zveřejňuje rovněž listinu
kandidátů navržených „oprávněnými osobami“,
zajišťuje hlasovací lístky.
Čl. III
Volba členů školské rady
a) Členové školské rady se volí odděleně z kandidátů „oprávněných osob“ a
„pedagogů“ tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do
volební urny. Volební urna musí být zapečetěná a opatřená razítkem školy,
podpisem jejího ředitele a předsedy přípravného výboru.
b) Za každého žáka hlasuje pouze jedna „oprávněná osoba“.
c) Hlasovací lístek, opatřený razítkem příslušné školy, musí obsahovat údaj o tom,
že se jedná o volby do školské rady při základní škole (přesný název subjektu dle
zřizovací listiny) a dále údaje o termínu a místu konání voleb. Přehled kandidátů
je na hlasovacím lístku uveden v abecedním pořadí (v případě kandidátů za
„oprávněné osoby“ je kromě příjmení, jména a titulu uveden rovněž věk
kandidáta a jeho povolání – zaměstnání).
d) Volba členů školské rady se provádí označením vybraných kandidátů
(zaškrtnutím políčka před kandidátem) a následným vhozením hlasovacího lístku
do volební urny.
e) Na hlasovacím lístku může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký
má být zvolen, tj. dva (viz. Čl. I Volebního řádu školské rady). Je-li označen
vyšší počet kandidátu, považuje se hlasovací lístek za neplatný.
f) Na základě výsledků hlasování (podle počtu hlasů) stanoví přípravný výbor
pořadí kandidátů, z nichž kandidáti na prvním a druhém místě jsou zvoleni za
členy školské rady. Při rovnosti hlasu je konečné pořadí určeno losem (losování
proběhne za přítomnosti všech členů přípravného výboru).
g) Ostatní kandidáti, kteří nebyli zvoleni za členy školské rady, se v pořadí dle
obdržených hlasů stávají náhradníky, a to pro případ zániku mandátu zvoleného
člena. Zánikem mandátu člena školské rady se jejím novým členem stává
náhradník s nejvyšším počtem hlasů.
h) Nejsou-li při volbě členů školské rady zvoleni náhradníci, je nutné provést
v případě zániku mandátu člena školské rady doplňovací volby v souladu s tímto
volebním řádem.
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i) Nezvolí-li „oprávněné osoby“ stanovený počet členů školské rady ani na základě
opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
j) O průběhu voleb pořizuje přípravný výbor zápis, který předá do 7 dnů od jejich
skončení zřizovateli školy.
k) Zápis musí obsahovat zejména:
termín a místo konaní voleb,
počet možných voličů a počet zúčastněných voličů (zvlášť „oprávněné osoby“
a „pedagogové“),
přehledy kandidátů dle Čl.III, bodu c) Volebního řadu školské rady,
konečné pořadí kandidátů s uvedením počtu získaných platných hlasů (zvlášť
„oprávněné osoby“ a „pedagogové“),
případné další významné skutečnosti vypovídající o průběhu voleb,
podpisy všech členů přípravného výboru a podpis ředitele školy.
Čl. IV
Ustavení školské rady
a) První zasedání školské rady svolává ředitel školy, a to nejpozději do 30 dnů od
vyhlášení výsledků voleb; v případě voleb konaných v měsících květnu a červnu
nejpozději do 30.září následujícího školního roku.
b) Funkční období členů školské rady trvá tři roky.
c) Členství ve školské radě je čestnou funkcí.
d) Členství ve školské radě zaniká:
- uplynutím funkčního období,
- odstoupením,
- u členů jmenovaných zřizovatelem jejich odvoláním,
- zrušením základní školy,
- odsouzením člena školské rady pro úmyslný trestný čin,
- úmrtím.
Čl. V
Účinnost
Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 3. 5. 2005.
V Trutnově dne 2. 5. 2005
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1. Čerbáková Václava, 37 let, nezaměstnaná (syn v letošním školním
roce žákem 8. třídy)
2. Hemelíková Iveta, 36 let, dělnice-Texlen (syn v letošním školním
roce žákem 1. třídy, dcera žákyní 4. třídy)
3. Heráková Martina, 30 let, nezaměstnaná (syn v letošním školním
roce žákem 4. třídy)
4. Mgr. Jaklová Monika, 39 let, učitelka, ZŠ Mládežnická (dcera
v letošním školním roce žákyní 5. třídy)
5. Mgr. Langerová Jitka, 40 let, učitelka, spec. škola při DLL Janské
Lázně (syn v letošním školním roce žákem 5. třídy)
6. Nosková Monika, 35 let, zdravotní sestra, ON a.s. Trutnov (dcera
v letošním školním roce žákyní 5. třídy)
7. Táslerová Andrea, 39 let, učitelka, MŠ Trutnov (syn v letošním
školním roce žákem 3. třídy, dcera žákyní 5. třídy)
Termín voleb a další organizační pokyny:
Volby proběhnou 15.6.2005 v době od 12,00 h do 18,00 h. Volební místnost
bude zajištěna v prostorách sborovny školy (pavilon II. stupně, hlavní vchod, dveře
v přízemí proti hlavnímu vchodu). Prosíme rodiče, aby si prostudovali volební řád a
přinesli si k volbám průkaz totožnosti, který je bude opravňovat volit (občanský
průkaz, popř. doklad o zákonném zastupování dítěte).

INFORMACE K ZÁVÌRU KOLNÍHO ROKU
29.6.2005
- ředitelský den (neprobíhá výuka)
- školní družina je v provozu pro děti, které jsou do školní družiny zapsány
- školní jídelna je v provozu (cena obědu pro děti – 39,- Kč)
- proběhne v kinosále slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd
(od 8,00 h třídy 9.A a 9.B, od 10,00 h třídy 9.C a 9.D)
30.6.2005
- předání vysvědčení žákům 1. – 8. ročníků (od 8,00 h)
- upozorňujeme všechny rodiče na to, že se vysvědčení nebudou vydávat
před stanoveným dnem (např. v případě odjezdu na dovolenou)
- nevyzvednutá vysvědčení se budou vydávat v průběhu prázdnin
v kanceláři školy
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- vysvědčení může být předáno buď žákovi, nebo jeho zákonnému zástupci
(jiným osobám vydáno nebude)
- na požádání Vám může být vysvědčení zalaminováno (požádejte včas
třídního učitele svého dítěte), a to za cenu 12,- Kč

INFORMACE K PRÁZDNINÁM
· Kancelář školy je v provozu každý všední den od 8,00 do 12,00 h mimo 28.29.7.2005, 11.-12.8.2005 a 18.-19.8.2005
· Školní jídelna je v provozu každý všední den mimo týdne od 4. do 8.7.2005
· Školní družina v době prázdnin v provozu není (můžete využít další aktivity,
které nabízí KZČ – letní tábory, příměstský tábor)
· Pedagogičtí pracovníci nastupují po dovolené 26.8.2005
· Opravné zkoušky probíhají 26. a 29.8.2005

PØEHLED KOLNÍCH POTØEB
1. ročník
- přehled školních potřeb byl rodičům předán na schůzce v květnu
2005. Další informace získají rodiče na úvodní třídní schůzce ve
čtvrtek 1. září 2005 od 17,00 h.
2. ročník
2 pera, 2 tužky č. 2, 2 tužky č. 3, 6 pastelek, ořezávátko,
Penál
nůžky, guma, podtrhávátko (krátké pravítko)
vodové barvy (temperové), kelímek, hadr, štětce, lepidlo,
VV
igelit na lavici, zástěru dle uvážení, voskovky, tuš
ručník, cvičební úbor+cvičky, bačkory+sáček,
Ostatní
trojúhelník s ryskou, fólie A4 a A5, flétna
Obaly, sešity a případné další potřeby zajistěte až podle pokynů
třídního učitele na úvodní třídní schůzce, která proběhne v pondělí
5. září 2005 od 17,00 h.
3. ročník
2 pera, tužku č. 2, pastelky (6 základních barev),
Penál
ořezávátko, podtrhávátko (krátké pravítko), guma
Geometrie tužka č. 3(4) nebo mikrotužka (tvrdá tuha), kružítko,
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trojúhelník s ryskou, rovné pravítko dlouhé min. 20 cm
VV
temperové barvy (vodové), lepidlo, nůžky
Ostatní
ručník, cvičební úbor+cvičky, bačkory+sáček
Obaly, sešity a případné další potřeby zajistěte až podle pokynů třídního
učitele na úvodní třídní schůzce, která proběhne v pondělí 5. září 2005
od 17,00 h.
4. ročník
2 pera, 2 tužky č. 2, 2 tužky č. 3 (nebo mikrotužku),
Penál
pastelky, ořezávátko, guma, nůžky, podtrhávátko (krátké
pravítko), kružítko
vodové barvy, temperové barvy, kelímek, hadr, lepidlo,
VV
voskovky, igelit na lavici
trojúhelník s ryskou, druhý trojúhelník nebo dlouhé
pravítko, velká a malá podložka s linkami, fólie A4 a A5,
Ostatní
ručník, cvičební úbor+cvičky, přezůvky se světlou
podrážkou + látkový sáček
Obaly, sešity a případné další potřeby zajistěte až podle pokynů třídního
učitele na úvodní třídní schůzce, která proběhne v pondělí 5. září 2005
od 17,00 h.
5. ročník
2 pera, 2 tužky č. 2, 2 tužky č. 3 nebo mikrotužku,
Penál
6 pastelek, ořezávátko, nůžky, guma, podtrhávátko
(krátké pravítko)
vodové barvy (temperové), kelímek, hadr, štětce, lepidlo,
VV
igelit na lavici, zástěru dle uvážení, voskovky
ručník, cvičební úbor+cvičky, bačkory+sáček,
trojúhelník s ryskou, druhý trojúhelník nebo pravítko,
Ostatní
kružítko, obaly na sešity a učebnice, fólie A4 a A5, cvičný
sešit
Obaly, sešity a případné další potřeby zajistěte až podle pokynů třídního
učitele na úvodní třídní schůzce, která proběhne v pondělí 5. září 2005
od 17,00 h.
II. stupeň:
6. ročník
7. – 9. ročník

Český jazyk
· sešity: 564, 544-2ks, 524, 424
· sešity: 524, 544, 444
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Dějepis

· sešity: 564
Občanská výchova
6. – 9. ročník
· sešity: 544
Matematika
6. – 7. ročník
· sešity: 444, 420, 544
8. – 9. ročník
· sešity: 440, 544
6. – 9. ročník
· linkovaná podložka (nejlépe z jedné strany úzké linky a
z druhé strany čtverečky) A4
· rýsovací pomůcky (kružítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou,
trojúhelník bez rysky, pravítko)
· tužka č. 3 a 4, kvalitní guma
· jednoduchá kalkulačka (základní matematické funkce, druhá
odmocnina, …)
Fyzika
6. – 8. ročník
· sešity: 544
9. ročník
· sešity: 540
· linkovaná podložka A5
Informatika, Základy práce na počítačích
6. – 9. ročník
· sešity: 524
Praktická fyzika – volitelný předmět
9. ročník
· sešity: 420
· linkovaná podložka A4
Pracovní činnosti, Technická praktika – volitelný předmět
7. – 9. ročník
· sešity: 420
· linkovaná podložka A4
Anglický jazyk, Německý jazyk
4. – 9. ročník
· sešity: 544, 524, 644(NJ)
Přírodopis
6. – 9. ročník
· sešity: 540
· linkovaná podložka A5
Zoologická praktika, Přírodopisný seminář – volitelné předměty
7. – 9. ročník
· sešity: 420
· linkovaná podložka A4
Chemie, Seminář z chemie – volitelný předmět
8. – 9. ročník
· sešity: 565
Rodinná výchova
6. – 9. ročník
· sešity: 524 nebo 544
6. – 9. ročník
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Zeměpis

· sešity: 540
· linkovaná podložka A5
6. – 8. ročník Doporučení pro domácí přípravu:
· Atlas světa
Doporučení pro domácí přípravu:
9. ročník
· Atlas ČR
· možno zakoupit u p. uč. Mašínové
Tělesná výchova
6. – 9. ročník
· 2 páry sportovních bot – do tělocvičny a na venkovní hřiště
· bavlněné ponožky
· tričko s krátkým a dlouhým rukávem
· krátké a dlouhé sportovní kalhoty, které neomezují pohyb (ne
„kapsáče“ !)
· ručník a mýdlo
·
Další upozornění:
· sportovní úbor a obuv bude z hygienických důvodů sloužit
pouze pro vyučovací hodiny ve škole
· po hodinách se zařazením činností se zvýšenou námahou je
možné osprchování
· věci ohrožující bezpečnost dětí a cenné věci (velké spony,
náramky, prsteny, větší náušnice, řetízky, řemínky, mobilní
telefony apod.), které nesouvisí přímo s výukou, se ukládají
v uzamčené šatně a za jejich případnou ztrátu škola ani
vyučující neodpovídají
Další učební pomůcky společné pro všechny předměty
· pastelky
· nůžky
· lepidlo, lepící páska
· poznámkový blok
· obaly na sešity a učebnice
· přezůvky (sportovní obuv jako přezůvky z hygienických
důvodů není vhodná)
· pracovní oděv dle pokynů vyučujících v předmětech
s praktickou činností
6. – 9. ročník
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INFORMACE KZÈ ELDORÁDO
Akce pořádané v květnu
- 29.4. se konalo okresní finále v malé kopané žáků 8. a 9.tříd, v němž družstvo
našich chlapců vybojovalo 1. místo a postup do krajského kola, které se
uskuteční 7.6. v Náchodě
- ve 2. kole Coca-Cola Cupu 5.5. jsme porazili ZŠ V Domcích 3:1, ve 3. kole
16.5. jsme zvítězili nad Miletínem 4:1 a v semifinále 27.5. jsme porazili
Semily 5:0
- další kola McDonald´s Cupu proběhla s těmito výsledky:
10.5. – okrskové kolo 1. - 3.třída – 1. místo
12.5. – okrskové kolo 4. - 5.třída - 1. místo
- 20.5. se družstvo našich dívek 8. - 9.tříd zúčastnilo krajského finále ve
volejbale, kde obsadily krásné 5. místo
- okresní finále McDonald´s Cupu se uskutečnilo 24.5. - žáci 1. – 3.tříd obsadili
vynikající 1. místo s postupem do krajského kola, které se bude konat 2.6.
v Hradci Králové, žáci 4. - 5.tříd skončili na 6. místě

Akce chystané na červen

- 1.6. připravujeme na prostranství před školou MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU –
ve 14.00 hodin začnou vytvářet svá dílka děti ze ŠD a od 15.00 hodin zveme
všechny ostatní děti
- 7.6. se zúčastní střelci našeho kroužku střelecké soutěže ve Vrchlabí
- 9.6. se od 17.00 hodin koná závěrečná schůze vedoucích zájmových kroužků a
jazykových kurzů
- 17.6. – 19.6. pořádá rybářský kroužek soustředění na Dolcích
- na 28.6. je pro děti 1. – 5.tříd připraveno divadelní představení “Maxipes Fík”
v podání divadla Špílberk z Brna

K LETNÍM TÁBORŮM
NABÍZÍME JEŠTĚ 4 UVOLNĚNÁ MÍSTA:
· LT Horní Bradlo II.běh
Termín: 16.- 30.7. 2005
Bližší informace v KZČ “Eldorádo” na tel. 499 859 956, mobil
731 106 065

strana 11 (celkem 16)

Zpravodaj č. 10/0405

KZČ “Eldorádo” děkuje všem příznivcům, sponzorům a především
všem vedoucím zájmových kroužků a kurzů za práci a pomoc při akcích,
přeje všem hezké prázdniny a těší se na další spolupráci v příštím
školním roce. Rádi uvítáme další zájemce o práci s dětmi.

TERMÍNY SCHŮZEK RODIČŮ A TÁBORNÍKŮ PŘED
ODJEZDEM DĚTÍ NA TÁBORY

LT

DEN ČAS MÍSTO

H. Bradlo I.běh
schůzka TÁBORNÍKŮ

středa
8.6.2005

1500hod.

kino
“HVĚZDA”

H. Bradlo II.běh
schůzka TÁBORNÍKŮ

středa
8.6.2005

1600hod.

kino
“HVĚZDA”

H. Bradlo III.běh
schůzka RODIČŮ

úterý
14.6.2005

1700hod.

kino
“HVĚZDA”

Bečkov
schůzka RODIČŮ

úterý
14.6.2005

1800hod.

kino
“HVĚZDA”

Příměstský LT
schůzka RODIČŮ

středa
15.6.2005

1700hod.

kino
“HVĚZDA”
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RYBÁŘSKÝ KROUŽEK ELDORÁDO
vítězně bodoval
Jako každý rok se mladí
rybáři
z našeho
kroužku
zúčastnili olympiády mládeže
na Dolcích v neděli 22. května
2005. Zde soutěžili v rybolovu,
technice na cíl a na závěr byli
noví rybáři pasováni do
rybářského cechu. Olympiády
se zúčastnilo 104 mladých
rybářů . Počasí bylo nádherné,
takže jsme nezmokli. Z našeho
kroužku se zúčastnilo 28 dětí. Hodnotila se kategorie dívek, začátečníků a
celkové umístění. V dívkách se z našich umístily na 1. místě Morávková
A., na 2. místě Statníková S., na 3. místě Hemelíková A., dále
Pochobradská N. (7), Hassová D. (9).
V kategorii začátečníků jako 1. Morávková A., 2. Hofman D., 4.
Kube J., Lihm A. (10),
Pochobradská
N.
(11).
V celkovém
umístění
v prvních deseti jsme obsadili
8 míst.: 1. Hynek T., 2.
Morávková A., 3. Statníková
S., 4. Hofman D., 5. Kraus P.,
7. Mráz O., 8. Tomm J., 10.
Staněk O.. Ani ostatní děti
z kroužku si nevedly špatně.
Dokonce
Morávková
Adéla ulovila největšího
kapra o délce 61 cm, čímž pokořila i největší úlovek ze závodu dospělých,
který proběhl o den dříve.
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Děti si velmi oblíbily tuto sportovní zálibu, nebotˇ jsou neustále
v přírodě. Touto olympiádou také skončily schůzky kroužku a sejdeme se
opět na podzim. Pro část dětí, převážně začátečníků, je ještě uspořádán
Rybářský víkend na Dolcích v termínu od 17. do 19. června 2005 se
zaměřením na zdokonalení rybolovné techniky.
Mnoho rybářských úspěchů přeje Robert Kraus (vedoucí)
„Petrův zdar“

NABÍDKA
Nabízíme k prodeji 39 školních lavic a 75 židliček vyřazených z prvních tříd
(malé).
Cena:
židličky – 10 Kč za kus,
lavice – 20 Kč za kus.
Platí se hotově v kanceláři školy. Vyzvednutí zakoupených lavic a židliček je
dobré mít domluveno předem s panem školníkem (tel. 731106066).

ZMÌNY CEN OBÌDÙ
Upozorňujeme všechny strávníky na to, že od 1.7.2005 se mění následně
ceny obědů:
Žáci školy
7 – 10 let
11 – 14 let
15 a více

… z 15,00 Kč na 16,50 Kč
… z 16,70 Kč na 18,00 Kč
… z 19,70 Kč na 21,00 Kč

Rozpětí normy dle V107/2005 Sb.:
7 – 10 let
… 13,50 – 23,00 Kč
11 – 14 let … 15,00 – 24,50 Kč
15 a více
… 16,00 – 26,00 Kč
Zároveň upozorňujeme na to, že pro zařazení dítěte od 1.9. příslušného
školního roku do stravovací skupiny je rozhodný věk, který dítě dosáhne v průběhu
tohoto školního roku (např. pokud dítě dosáhne v prosinci 2005 věk 11 let, je do
stravovací skupiny 11-14 let zařazeno již od 1.9.2005).
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Od 1.7.2005 se rovněž mění cena obědu pro dospělé i cizí strávníky.
Potřební informace budou od 1.6.2005 vyvěšeny v prostorách jídelny.
vedoucí školní jídelny
Lenka Dvořáková

DALÍ AKCE
Exkurze do pravěku
Dne 17. a 18. května jsme vyrazili do Všestar v Hradci Králové. Po příchodu
průvodkyň jsme navštívili kabinet experimentální archeologie, kde jsme zhlédli
video a vystavené exponáty.
Po prohlídce pravěké vesničky jsme si mohli vyzkoušet různé dovednosti:
spřádání lnu, sekání dřeva, drcení obilí, broušení kamenů nebo okopávání
pravěkého políčka pravěkými nástroji.
Exkurze se nám moc líbila,
protože jsme tohle všechno viděli
zatím pouze na obrázcích a teď
jsme si mohli vyzkoušet, co bylo
pro naše předky samozřejmostí.
Žáci 6. tříd
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„Sedmička“ informuje
Naše oddělení školní družiny „Sedmička“ se s blížícím koncem školního roku
ohlíží, co jsme společně prožili. Podařila se nám řada pěkných akcí, např. navázání
družby s Oranžovým domem, výlety na Rýchory a Stachelberk, besedy o dopravní
výchově, drogách, o zdravovědě s Červeným křížem, se speleologem,
s kosmetičkou o péči o tělo a ruce. V zimě jsme se vydali po stopách Yettiho a
společně s 1.C jsme uskutečnili knoflíkový karneval.
Zúčastnili jsme se akcí pořádaných ŠD, např. Halloweenské party,
čarodějnického reje, Mikulášovin, pyžamového reje, Miss Berušky a DO-RE-MI.
Teď se ještě těšíme na střelnici Lužická při SLTŠ Trutnov, na Janský vrch do
kaple a na památník Gablenz s odborným výkladem.
Po celý rok jsme si zkoušeli základy přípravy jednoduchých jídel v duchu
zdravé výživy. Učili jsme se plést z pedigového proutí, z vyšívacích bavlnek,
z bužírky, trénovali jsme šití a vyšívání, zdobili jsme si trička potiskem, tvořili jsme
keramiku a mnoho dalších činností.
Také jsme si v klubu zasoutěžili při Bingu, Kufru, Pálí Vám to, Milionáři a
v „praštěné olympiádě“.
Velkému úspěchu se těšila akce „Můj domácí mazlíček“, při které si děti
přinesly zvířátko, představily ho ostatním a sdělily si navzájem, jak se o svého
zvířecího kamaráda starají. Ve stejném duchu proběhne akce „Sourozenecké
odpoledne“, kdy si každý ze Sedmičky může přivést svého sourozence a společně si
zasoutěžít.
Těším se, že i v příštím školním roce se nám s dětmi bude takto dařit a že
připravené akce budou mít u dětí stejný úspěch jako ty letošní.
Na závěr se chci rozloučit s dětmi z pátých tříd, které Sedmičku opouštějí a
popřát jim mnoho zdaru v dalším studiu.
vych. Lada Zikmundová
S příchodem jara přišla opět nutnost připomenout si bezpečnost v silničním
provozu. Děti v Sedmičce si opakovaly značky, základní pravidla silničního
provozu, vybavení kola, apod. Nakonec si vytvořily dvě čtyřčlenná družstva, která
se 12. května 2005 zúčastnila okresního kola dopravní soutěže cyklistů ve Dvoře
Králové nad Labem. Konkurence byla velmi silná, startovalo celkem 18 družstev v
1. kategorii 5.- 6. ročníků. Naše děti se nenechaly zaskočit nástrahami soutěže a
družstvo ve složení Miller Jan, Jindra Patrik, Kauerová Nikola skončilo na 8. místě.
Druhé družstvo ve složení Baláž Marcel, Beneš Ondřej, Kubecová Vendula a
Nováková Lucie skončilo na 11. místě. Pro soutěžící to byla vynikající zkušenost a
za výsledek si zaslouží pochvalu.
vych. Lada Zikmundová
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VÝSLEDKY PØIJÍMACÍHO ØÍZENÍ PRO KOLNÍ ROK
2005-2006
Nový systém přijímání, který zakotvil nový školský zákon, učinil z přijímaček
téma hodné pozornosti. Vycházející žáci si poprvé mohli napsat na přihlášku pouze
jednu školu. Jak ukazuje následující tabulka, byli naši žáci v 1. kole velmi úspěšní.
Ani obava, že ve druhém kole si žák nebude moci příliš vybírat, se nepotvrdila.
Pouze 4 žáci z celého ročníku se dostali na jinou školu než si uvedli na přihlášce.
V letošním školním roce opustí naši školu celkem 117 žáků. Z toho je 97
žáků devátých tříd, 14 žáků pátých tříd a 6 žáků ze sedmého a osmého ročníku.
Úspěšnost a umístění žáků 9. tříd ukazuje tabulka. Z pátých tříd bylo na
víceleté gymnázium přijato 74% ucházejících se žáků. Z nižších ročníků byli přijati
všichni žáci v 1. kole.
Gymnázium
Obchodní akademie
Stř. zdravotnická
škola
Stř. lesnická škola
Stř. průmyslové
školy
Stř. odborné školy
Stř. odborná učiliště
Praktická škola
celkem
přijatí v 1. kole
přijatí ve 2. kole
Úspěšnost v 1. kole

9.A
1
3

9.B
1
2

9.C
1
2

9.D
3
3

4

0

2

1

3

0

1

0

7

4

8

8

4
6
0
28
26
2
93%

6
7
0
20
19
1
95%

1
8
1
24
21
3
87,5%

4
6
0
25
24
1
96%

Všem našim žákům přejeme hodně štěstí a spokojenosti nejen při studiu, ale
i v osobním životě.
Ing. Lidmila Kuříková, výchovný poradce
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