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Školní zpravodaj DUBEN 2019                                 

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

BOROHRÁDEK 
Nádražní 233, 517 24 Borohrádek 

tel. 494381228, E-mail: cirkevniskolaborohradek@seznam.cz 

web: www.czsborohradek.cz 

Co se stalo v březnu: 

Z okresního kola recitační soutěže Dětská scéna 2019 

postoupila do krajského kola Romana Horáková. Toto kolo 

proběhne 11. dubna 2019 v Hradci Králové. Romance 

blahopřejeme a budeme jí držet pěsti! 

Závody ČASPV v zimním pětiboji – Tři žáci naší školy se 

probojovali do krajského kola zimního pětiboje v Hořicích. Zde 

Ondřej Janoušek obsadil 5. místo, Nela Lažová 9. místo a Jakub 

Hakkel 11. místo. Žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou 

reprezentaci naší školy.   

Matematický klokan – v pátek 22. března proběhla na naší 

škole mezinárodní matematická soutěž „Matematický klokan“. 

V mladší kategorii „Matematický cvrček“ (2. a 3. tř.) se zúčastnili 

čtyři žáci a ve starší kategorii „Matematický klokánek“ (4. a 5. 

tř.) se zúčastnilo 6 žáků. Umístění našich žáků se dozvíme na 

začátku měsíce června. 

 

 

Modrý den, 2. dubna 2019. Tento den podpoříme děti 

s autismem tím, že si vezmeme oblečení v modré barvě.  

Zápis do 1. třídy, 6. dubna 2019, 9, 00 – 12, 00 hodin. Těšíme se 

na naše budoucí prvňáčky. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – týmová 

supervize, 9. duben 2019. Pro žáky a Vás, rodiče, to znamená 

nejen posun ve zvýšené kvalitě výuky, ale také to, že ve dnech 

supervize odpadnou kroužky a žáci budou ve školní družině. 

Emánek jezdí beze změny.  

Velikonoční tvoření, 12. dubna 2019, 14,30 – 17,00 hodin. Naše 

tradiční akce, kde si společně se svými dětmi můžete vyrobit 

velikonoční dekorace, upéct mazance a uplést pomlázku. 

Květinářství Jasmína z Týniště nad Orlicí zde bude mít svůj 

prodejní stánek. Přijďte si nakoupit jarní květiny, cibuloviny a 

různé přízdoby.  

 

Nadcházející události 

        

 2. 4. 2019 

Modrý den 

 

 6. 4. 2019 

Zápis do 1. třídy 

 

 12. 4. 2019 

Velikonoční tvoření 

 

 15. 4. 2019 

Rodičovské schůzky 

 

 17. 4. 2019 

Co kluci potřebují, Kostelecké Horky 

 

 18. 4. 2019 

 Velikonoční prázdniny 

 

 29. – 30. 4. 2019 

 Školní jídelna nevaří 

 

 30. 4. 2019 

 Sběr papíru 
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Rodičovské schůzky, 15. dubna 2019, 15, 00 – 17,00 hodin. Informace o prospěchu a chování žáků, ale 

také o chodu školy, učebních metodách a o všem, co se týká CZŠ. Těšíme se na Vás! 

Co kluci potřebují, 17. dubna 2019, 14, 00 – 17, 00 hodin, Mgr. Jaroslav Novotný, Kostelecké Horky, 

odborný seminář, který doporučujeme rodičům chlapců. Vstup je zdarma. Tato vzdělávací akce je 

financována z OP VVV a pořádá ji náš MAP. Anotace: Mužská cesta; co kluci potřebují od mámy, od 

táty, od svého okolí. Zákonitosti osobního zrání – cesta od závislosti přes nezávislost až k vzájemnosti; 

prastarý koncept hrdinské výpravy v praxi; experimentování s klíčovými elementy přechodových rituálů 

– přijímání výzev, opouštění komfortní zóny a podstupování zkoušek, přijímání komunitou zralých 

dospělých.  

Velikonoční prázdniny, 18. dubna 2019, čtvrtek.  Ve středu jede Emánek jako v pátek. Na prázdninový 

čtvrtek navazují dva státní svátky (Velký pátek a Velikonoční pondělí).  

 Školní jídelna nevaří, 29. – 30. dubna 2019. Dejte dětem v tyto dny větší svačinu nebo oběd na ohřátí 

v mikrovlnné troubě a příbor. Oběd ráno uložíme do lednice a dětem ho ohřejeme. Rozvrh, kroužky a 

jízdní řád Emánku budou nezměněny. 

Sběr pomerančové a citrónové kůry - do konce dubna mohou děti nosit do školy usušenou 

pomerančovou a citronovou kůru. 

 

Sběr papíru, 30. dubna 2019.  Kontejner na starý papír bude přistaven vedle školy od 7.00 do 15,30 hod. 

– sběr, prosím, podepište. 

 

Škola v přírodě 2019, termín: 10. 6.  – 13. 6. 2019 (pondělí – čtvrtek). Letos jedeme do horského hotelu 

Javor v Dolní Malé Úpě v Krkonoších (www.hotel-javor.com). Žáci budou ubytováni ve dvou až 

šestilůžkových pokojích/apartmánech se samostatnou koupelnou a wc. V hotelu je venkovní vyhřívaný 

bazén, whirpool, vnitřní dětské herny, venkovní dětské hřiště, velké hřiště na volejbal, fotbal a další 

sporty. Dále také sál s tanečními zracadly, zahrada s posezením u ohně, pískoviště, prolézačky, lanové 

centrum, 2x megatrampolína, hotelové mini ZOO, indoor trampolína, stolní fotbal, stolní tenis. V ceně 

pobytu je 5x denně stravování (snídaně formou švédských stolů, teplé obědy a večeře, 2x svačina) a 

pitný režim.  

 

Program pro žáky jako každoročně připravuje náš tým pedagogických pracovníků, stejně jako minulý 

rok bychom chtěli nastavit nesoutěžní prostředí dle konceptu Respektovat a být respektován. 

 

Vzhledem k tomu, že škola opět uspěla se svým autorským projektem Jdeme proti proudu II:, bude 

tento pobyt částečně hrazen z grantu, který poskytnul Královéhradecký kraj. Rodiče budou platit 

1490,- Kč, kraj doplácí 440,- Kč na každého žáka. Jedná se o program prevence rizikového chování, 

šikany a podpory klimatu třídy a školy. Částku zaplaťte u školní ekonomky do 15. května 2019. Na 

pobyt lze čerpat příspěvek od zdravotních pojišťoven. 

 

Vzhledem k povaze a účelu pobytu žádáme rodiče, aby svým dětem tento pobyt umožnili. Přejeme 

si, aby jeli všichni žáci. V případě nepříznivé finanční situace se budeme snažit získat další prostředky 

a jednotlivé děti finančně podpořit z jiných zdrojů. V případě zájmu o tento způsob financování 

informujte, prosím, třídní učitelky na rodičovských schůzkách nebo na tel. čísle školy. Děkujeme! 

 

Květen: Ředitelské volno 6. -7. května 2019 – na toto volno navazuje státní svátek (8. 5. 2019). 

http://www.hotel-javor.com/

