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Školní zpravodaj ÚNOR 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 lednu: 

1. Velký úspěch zaznamenali koledníci letošní Tříkrálové 

sbírky, kteří vykoledovali nejvyšší finanční obnos v historii 

pořádání sbírky v Borohrádku: 30. 293,- Kč. Vám všem, 

kteří jste přispěli, děkujeme! 

2. Šimon Trávníček ze zúčastnil okresního kola 

Matematické olympiády v Rychnově nad Kněžnou. 

Umístil se na krásném 7. - 8. místě. Blahopřejeme! V této 

katergorii se zúčastnilo 22 soutěžících. 

 

Poděkování za pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky 2018: 

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika a my jsme 

letos ke spolupráci poprvé přizvali Sbor dobrovolných hasičů 

Borohrádek. Hasiči utvořili jednu skupinu ve složení: pánové 

Šrámek a Klouček      a králové: Gabriel Klouček, Samuel 

Klouček, Aneta Šrámková             a Jaroslav Kadrmas ml. 

Dále děkujeme těmto dospělým za doprovod skupinek: 

Z.Jindrová, J.Bulíčková, R.Šulíková, K.Trávníčková, M.Susová. A 

dětem za jejich obětavost: Tereza Heroldová, Michaela 

Palcrová , Pavel Stehlík, Sabina Ondrušková, Viktorie Geršlová, 

Alexander Procházka, Natálie Pírková, Natali Hermanová,Tereza 

Stehlíková, Šimon Trávníček, Richard Sus, Jindřich Čermák, Klára 

Susová, Johana Vernerová, Silvie Semanská. 

Bez účasti a nasazení dobrovolníků by se krásná věc nepodařila. 

 

1. února 2018 (čtvrtek)  jede Emánek jako v pátek, kroužky 

nejsou 
 

2. února 2018 (pátek) jsou jednodenní pololetní prázdniny - v 

žákovské knížce na str. 27 podepište "Vysvědčení viděli" a vraťte 

ho,     prosím, do školy do pondělí 12. 2. 2018. 
 

 

Nadcházející události 

 02. 02. 2018   

     Jednodenní pololetní prázdniny 

 

 09. 02. 2018  

Recitační soutěž - školní kolo 

 

   13. 02. 2018 

Masopustní karneval 

      

 22. 02. 2018 

  Bruslední Choceň 
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Vítáme ve škole novou posilu Mgr. Radku Řehákovou - 

Vzhledem k pokračující dlouhodobé pracovní neschopnosti 

ředitelky školy Mgr. Blanky Roháčkové její ředitelské povinnosti 

bude i nadále vykonávat Mgr. Jitka Kadrmasová. Nová paní 

učitelka přebírá menší část úvazku ve 4. třídě a výuku anglického 

jazyka v 1. třídě.  Paní učitelka Štoková ve 3. třídě s námi zůstává i 

nadále.  
 

Školní knihovna - S radostí Vám oznamujeme, že nově otevíráme školní knihovnu.  
Společnost Škoda AUTO a.s. podpořila náš projekt „Společnou knihovnou ke společnému čtení“  a 

získali jsme 30. 000,- Kč na pořízení knih a knihovny. Další finance plynou z akcí školy (trhy, tvoření…), 

část knih máme od dárců. Členem knihovny se může stát každý žák, členství je zdarma. Pokud se žák 

stane členem knihovny, je povinen dodržovat Řád knihovny, který je součástí Školního řádu. Žák 

dostane členský průkaz a může navštěvovat knihovnu v návštěvních hodinách (každé úterý 7,30 - 

8,00 hodin a každé druhé úterý v měsíci 13,45 - 14,30 hodin). Knihovna je ve 2. třídě. Tento měsíc 

bude odpolední knihovna 6. a 20. 2. 2018. 
 

Plavání žáků 2. a 3. třídy - Letošní školní plavání, které je povinnou součástí výuky na 1. stupni 

základních škol začne ve středu 7. února 2018. Škola získala dotaci od MŠMT na dopravu žáků, proto 

bude celý kurz zdarma. Rodiče letos poprvé nic nedoplácí. Naplánováno je 10 lekcí výuky. Každá 

lekce trvá 90 minut. Předměty, o které budou žáci přicházet, budou odučeny v době, kdy má být TV 

a další výchovy. 
Organizace plavání: žáci odjíždí autobusem od školy v 8,30 hodin. Plaveme v bazénu v Rychnově 

nad Kněžnou. Vlastní výuka probíhá mezi 9,30 - 11,00 hodin. Návrat do školy je po 12. hodině. Žáci 3. 

třídy budou mít po návratu hodinu čtení. Druháci mají rozvrh pouze do 12, 00 hodin a jdou do 

družiny, jako obvykle. 
S sebou: přiléhavé plavky a 2 ručníky v  igelitové tašce, sprchový gel - ne tuhé mýdlo, svačinu, pití, 

drobné peníze na zakoupení občerstvení. Tyto věci budou v batohu, vše dětem podepište. Dlouhé 

vlasy musí být učesány do culíků/copů. Děti nesmějí mít řetízky a dlouhé náušnice. Děti teple 

oblékněte (čepice, šály). 
 

Recitační soutěž Dětská scéna 2018 - Místní kolo soutěže se uskuteční v pátek 9. února v tělocvičně 

školy. Všichni žáci se učí báseň do hodiny českého jazyka a přednesou ji před třídou. Žáky z každé 

třídy, kteří se zúčastní školního kola v tělecvičně, vybere třídní učitelka. Soutěž je dobrovolná a místní 

kolo hodnotí komise složená z dětí a učitelů. Do okresního kola v Rychnově nad Kněžnou postoupí 

nejlepší žáci z každé kategorie. Děkujeme za Vaši podporu dětí s domácí přípravou. 
 

13. února 2018 (úterý) Masopustní karneval - poslední dvě vyučovací hodiny bude karneval. Letos je 

téma PLES (róby, šaty, obleky, košile, kravaty, škrabošky). Budeme tančit a hrát různé hry.   
 

Spolupráce s Domovem důchodců v Borohrádku - První návštěva se uskuteční v úterý 20. 2. 2018. 

Žáci, kteří vyjádřili přání stát se součástí tohoto projektu podepsanou návratkou, budou informováni 

do notýsku, zda se návštěvy DD zúčastní již nyní v únoru. Budeme každý měsíc vybírat 6-8 žáků tak, 

aby se postupně dostalo na všechny přihlášené. Prosíme rodiče, pokud chce jejich dítě vystupovat 

s básní/písní/hrou na hudební nástroj, aby ho podpořili v domácí přípravě. Děti budou se seniory hrát 

stolní hry, malovat, povídat si… Jedná se o akci Školního parlamentu. 
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22. února 2018 bruslení na ZS v Chocni - odjezd autobusem od školy v 8,30 hodin. S sebou: pevnou 

tašku na brusle, čepici, pevné rukavice, nepromokavé a teplé oblečení, helmu, svačinu a pití na 

dopoledne. Bez helmy a rukavic nebude žák vpuštěn na led. Na ZS je možno nechat přebrousit brusle, 

napište tuto skutečnost dětem do notýsku a dejte jim na broušení 30,- Kč. Součástí bruslení je opět  

výuka s profesionálním trenérem, která trvá 2 hodiny. Návrat na oběd ve ŠJ, tašku s učením s sebou 

neberte. Vstup, trénink a cesta autobusem je 50,- Kč – vybírají třídní učitelky.  Pokud vaše dítě nemá 

helmu nebo brusle, informujte o tom včas třídní učitelku. Škola disponuje několika páry bruslí, popř. 

máme i nějaké helmy. Bruslení je součástí našeho Školního vzdělávacího plánu, jezdíme pravidelně 

každou zimu, proto se pořízení tohoto vybavení vyplatí, i když se jedná o finančně nákladnou 

záležitost. Starší vybavení někdy dostáváme od rodičů našich žáků, pokud jsou brusle a helmy jejich 

dětem malé. Pokud máte takové vybavení doma, budeme rádi, když je darujete škole.    
 

Změna v odhlašování jízd školního mikrobusu - Vždy platí skutečnost, která je uvedena na zápisním 

lístku žáka. Pro odhlašování/přihlašování žáků nově používejte pouze školní telefon 494381228 nebo 

notýsek. Změny oproti zápisnímu lístku může zákonný zástupce učinit do 15,00 předchozího dne. 
V případě nemoci žáka může zákonný zástupce odhlásit žáka v den jízdy v čase 6,00 - 8,00, opět na 

školní telefony. Nepoužívejte, prosím, řidičův telefon. 
 

Pokud nebude dodržen uvedený postup, bude nutné jízdu uhradit.  
Rádi bychom zvýšili vytížení jednotlivých jízd mikrobusu, kdy v období vyšší nemocnosti dětí dochází 

k tomu, že autobus veze např. pouze jednoho žáka. Ve výjimečných případech a po předchozí 

aktuální telefonické domluvě se zákonným zástupcem dítěte může být  žák poslán domů i 

dřívějším/pozdějším spojem.  
 

Prosíme o kontrolu - denně kontrolujte NOTÝSEK, 1x týdně ŽK! Zkontrolujte dětem školní tašky, dokupte 

pastelky, lepidlo, psací potřeby, nůžky, pravítka, kružítka a jiné poztrácené nebo zničené školní 

potřeby. Můžete žákům přibalit 2 roličky toaletního papíru a krabici papírových kapesníčků do třídy. 
 

Adopce na dálku - projekt na pomoc chudým dětem v Indii. Vybraný příspěvek bude použit na 

školní pomůcky (učebnice, psací potřeby, knihy), na školné, školní brašnu a uniformu, na cestovní 

výdaje žáka (v případě, že musí do školy dojíždět), na stravu a základní zdravotní péči.  

Naše škola pokračuje v adopci i letos - vybíráme na chlapce Pradeepa z Indie. Podporujeme jej již 

několik let. Chlapec se dobře učí, chce se stát lékařem. Částka bude upřesněna dle počtu zájemců. 

Celkem je třeba Pradeepovi poslat minimálně 5 000,- Kč na rok. Peníze vybíráme do 16. března 2018. 

Pokud máte zájem se zúčastnit, vyplňte, prosím, návratku a doneste do školy. Děkujeme. 

 

Jarní prázdniny nás čekají 5. - 9. března 2018 
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........................................................................... NÁVRATKA......................................................................... 

Církevní základní škola Borohrádek, Nádražní 233, 517 24 Borohrádek, tel: 494381228 

Jméno a příjmení žáka CZŠ Borohrádek: ................................................................................ 

Ročník: ...................................... 

Zúčastním se akce ADOPCE NA DÁLKU:                         ANO                             NE 

 

Příjmení (tiskacím p.) a podpis rodiče: .................................................. 


