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Školní zpravodaj KVĚTEN 2018                                                                                                
 

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

BOROHRÁDEK 
Nádražní 233, 517 24 Borohrádek 

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

web: www.czsborohradek.cz 

Co se stalo v dubnu 

Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme našim žákům 

a pedagogům:  

 Škola zakoupila nový školní mikrobus značky Renault 

Traffic, jmenuje se Emánek V. 

 Pythagoriáda, školní kolo  – do okresního kola postupují 

tito žáci: Adam Staňo, Richard Sus, Šimon Trávníček 

 Roční studijní kurz Pedagog mentorem v Akademii v 

Dolních Libchavách absolvovaly a úspěšně ukončily 

Mgr. Irena Dyntarová a Mgr. Jitka Kadrmasová 

 Turnaj škol ve vybíjené, smíšené družstvo žáků 4. a 5. 

třídy, výsledky budeme znát v pátek 27. 4. v poledne 

 

Děkujeme všem rodičům dojíždějících žáků za trpělivost a 

shovívavost s organizačními a provozními změnami v uplynulém 

měsíci. 

Nyní se již můžeme všichni radovat z nového školního mikrobusu 

Renault Traffic, který byl zakoupen s finančním přispěním ze 

sbírky na církevní školství, která byla pořádána na podzim a 

v zimě 2017. Dále na koupi vozu výraznou částkou přispěl    

Mons. Mgr. Josef Socha. 

Děkujeme i ostatním dárcům (Farmička.cz a Prádelna Opočno 

s. r. o.). Velmi si této pomoci ceníme a zároveň stále vítáme 

další finanční podporu. I s  novým autem jsou spojeny náklady 

(pneumatiky, pojištění…), které nelze hradit z rozpočtu školy. 

Vážíme si každé stokoruny. 

 

30. dubna ředitelské volno, ještě jednou upozorňujeme, že 

z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je 

v pondělí ředitelské volno. Následuje státní svátek 1. května 

(Svátek práce). 

 

 

Nadcházející události 

 3. 5. 2018 

Dopravní výchova, teoretická příprava 

 

 16. 5. 2018 

Dopravní hřiště, Rychnov nad Kněžnou 

 

 26. 5. 2018   

Májové oslavy, vystoupení našich žáků 

 

 30. 5. 2018  

Focení tříd 
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3. května proběhne vzdělávací dopravní akce pod záštitou Autoškoly Podorlicko. Žáci se budou učit o 

dopravních značkách, řešit dopravní situace, chování v silničním provozu na kole i pěšky. Získané 

znalosti uplatní později na cvičném hřišti i v běžném životě. Žáci čtvrté třídy se také chystají na skládání 

zkoušky „průkaz cyklisty“. Děti si vezmou v tento den učení, výukový program potrvá 2 hodiny a 

odehrává se ve škole. Více informací o dopravní výchově naleznete na ibesip.cz 

 

7. května (PO) – ředitelské volno, z důvodu DVPP bude v tento den ředitelské volno. Následuje státní 

svátek 8. května (Den vítězství). 

 

9. května Geomag ve škole, tato švýcarská stavebnice je u našich žáků velmi oblíbená a všichni se 

každoročně těší na tento program. Díky jednoduchému systému umožňuje vytvářet nepřeberné 

množství obrazců, tvarů a objektů dle vlastní fantazie. Stavebnice rozvíjí myšlení, kreativitu a jemnou 

motoriku. Děti si vezmou učení, výukový program potrvá 1 hodinu a odehrává se ve škole. Vybíráme 

50,- Kč za dítě. 

 

9. května atletické závody, žáci, kteří navštěvují sportovní kroužky, budou mít podrobné informace o 

průběhu atletického čtyřboje nalepené v notýsku 

 

 11. května budeme držet pěsti Šimonu Trávníčkovi, účastní se celorepublikového finále matematické 

soutěže Pangea v Praze.  

 

16. května – dopravní hřiště v Rychnově nad Kněžnou - pro žáky1.-5. Třídy. Opět budeme cvičit své 

dovednosti a zručnost. Žáci 4. třídy budou opakovat teoretické a praktické znalosti, v červnu je čekají 

zkoušky. Organizace: odjezd je ráno autobusem od školy, návrat na oběd do školní jídelny. Dejte 

dětem vhodné oblečení a obuv, dostatek nápojů, svačinu a přilbu na kolo. Bez cyklistické přilby žáci 

nebudou vpuštěni na hřiště. Vybíráme 50,- Kč. 

 

26. května Májové oslavy - sobota, jedná se o oslavu Dne dětí, kterou pořádá MÚ v Borohrádku a naše 

škola zde každoročně vystupuje. Taneční vystoupení bude v režii dívek ze sportovního kroužku a píseň 

„Když nemůžeš, tak přidej víc“ nacvičují všichni žáci školy. 

Samozřejmě chápeme, že každá rodina má své víkendové plány, přesto bychom byli rádi, kdybyste 

nás podpořili a své děti  v tento den přivezli na fotbalové hřiště v Borohrádku, kde si je přeberou 

pracovníci školy a po skončení vystoupení Vám děti zase předají. Jedná se o velmi povedenou akci. 

Dopoledne jsou na hřišti ukázky hasičů a Policie ČR, mnoho her a soutěží, skákací hrady a další atrakce. 

Odpoledne je připraven program pro dospělé. Více informací naleznete na webu města Borohrádek. 

Organizace vystoupení: zpěvákům, prosíme, na sebe dejte džíny a bílé tričko/halenku/košili. Děvčata, 

která budou tančit,  již kostýmy chystají. Sraz u vchodu na hřiště (zelená brána): 10,30 hodin, plánované 

ukončení našeho vystoupení: 11,00 hodin (pod pódiem). 

 

28. května Pythagoriáda, matematická soutěž pro žáky 5. třídy. Každé zadání sestává z patnácti 

příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Tři chlapci, kteří v dubnu postoupili ze 

školního kola,  jedou do Rychnova nad Kněžnou. 

 

30. května focení školních tříd, v dopoledních hodinách proběhne focení žáků. Na základě zápisu 

v notýsku je možné nechat vyfotit skupinky žáků/sourozence. Zapište, prosím, s kým se Váš syn/dcera 

může vyfotit. 

 



   

  Stránka 3 z 3 

   

 

Můžete platit Vícedenní pobyt v přírodě, jedná se o 1300,- Kč. Částka je splatná do 1. 6. 2018. 

Kontaktujte zdravotní pojišťovny Vašich dětí, mnoho jich na pobyt přispívá. 

 

Společně s červnovým zpravodajem obdržíte seznam věcí na pobyt, prohlášení o bezinfekčnosti, 

zápisní zdravotní list dítěte a další informace.  

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v CZŠ 

Letos jsme se rozhodli pro koncept Respektovat a být respektován a to v celém rozsahu, který činí 48 

hodin výuky. V tomto konceptu budou proškoleni všichni pedagogičtí pracovníci školy a je hrazen 

z evropského projektu  OP VVV.  

Toto je stručná anotace kurzu: „Děti potřebují hranice. Respektující přístup tyto hranice dětem 

poskytuje a přitom umožňuje rozvíjet jejich sebeúctu. Mezi argumenty podporující tento přístup patří 

poznatky o tom, jak funguje náš mozek, jaké důsledky má nenaplňování základních lidských potřeb, a 

také teorie motivace s důrazem na pochopení rizik trestů a odměn jako nástrojů vnější motivace. Kurz 

Respektovat a být respektován® přináší pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí 

výchovy, vzdělávání a komunikace.” 

Více informací naleznete na respektovani.com. 

 

Přezůvky – vzhledem k jarnímu charakteru počasí žáci opět chodí na TV, s družinou a na další 

vyučovací předměty ven. Ujistěte se, že žáci mají sportovní obuv na ven i do tělocvičny (2 páry obuvi). 

 

Návratky v CZŠ – vzhledem k požadavkům České školní inspekce jsme často nuceni vyžadovat po Vás 

rodičích tzv. návratky a souhlasy. Rozumíme tomu, že Vás to někdy může obtěžovat, ale my se těmito 

návratkami zase musíme prokazovat různým institucím (ČŠI, hygiena...).  Děkujeme za pochopení.  

 

Přejeme Vám příjemný a pohodový květen, těšíme se na setkání s Vámi na Májových slavnostech. 

 

 

 

------------------------------------Návratka------------------------------------------------------------------------ 

Církevní základní škola Borohrádek, Nádražní 233, Borohrádek, 51724, školní rok 2017/2018 a 

2018/2019 

 

Souhlasím, aby můj syn/dcera …………………………………………….    na akcích pořádaných školou 

konzumoval/a točenou/kopečkovou zmrzlinu zakoupenou v běžné obchodní síti.  

 

Jméno zákonného zástupce ……………………………………………….    Podpis: …………………………… 

 

 
 

 

  


