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Školní zpravodaj ZÁŘÍ 2019                                 

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

BOROHRÁDEK 
Nádražní 233, 517 24 Borohrádek 

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

web: www.czsborohradek.cz 

 

Co se stalo o prázdninách 

 

O prázdninách ve škole probíhaly úpravy a opravy ve třídách i 

na chodbách, všichni pracovníci školy pilně natírali, šili a 

vyráběli dekorace, aby se dětem, ale i dospělým ve škole líbilo. 

Zakoupili jsme nové koberce do všech tříd, zrekonstruovali 

sborovnu a připravujeme výměnu počítačů v počítačové 

učebně. 

 

Vítáme novou paní učitelku Mgr. Ivetu Ficnerovou, která bude 

třídní 4. třídy a zároveň bude vyučovat hudební kroužky. Díky 

změnám v úvazcích asistentů v naší škole zůstává i Ing. Zuzana 

Műllerová, DiS. a my jsme moc rádi. 

 

 

 

 
Je tu opět září a s ním i ten krásný čas, kdy zase začíná školní 

dobrodružství a nové zážitky, ale i řád a pravidelnost, kterou 

návrat do školy přináší. Již 27. rokem otevíráme své dveře 

současným žákům a novým prvňáčkům. Děkujeme Vám 

rodičům, za Vaši důvěru, se kterou nám své děti svěřujete. Je to 

pro nás velmi radostné, ale i zavazující. Rádi bychom opět 

pracovali v souladu s naší vizí:  

 

„Otevřené, tolerantní a bezpečné prostředí s rovnými šancemi 

pro všechny. Chceme, aby naši žáci byli zodpovědní, 

cílevědomí a šťastní.“ 

 

10. září 2019 – Praktická výuka dopravní výchovy na dopravním 

hřišti v Rychnově nad Kněžnou, odjezd je hromadně ráno od 

školy, návrat na oběd. S sebou: přilbu na kolo (bez ní nebude 

žákům umožněn vstup na hřiště), sportovní oblečení a obuv dle 

počasí, pokrývka hlavy, svačina, pití, kapesné do 50,- Kč na 

případné občerstvení. Výuka bude probíhat na hřišti i mimo něj, 

děti se budou učit dopravní značky a situace, cvičit jízdu na 

kole. Žáci 4. a 5. třídy se připravují na skládání Průkazu cyklisty. 

Autobus bude stát 50,- Kč, tuto částku neplaťte, bude 

odečtena z třídního fondu.  

 

24. září 2019 - Sazka Olympijský víceboj, jsme sportovní škola a 

v tomto duchu opět pokračujeme i v nadcházejícím školním 

roce. Během roku žáky sledujeme v 8 různých disciplínách,  

 

 

Nadcházející události 

        

 10. 9. 2019 

Dopravní hřiště v Rychnově n. Kn. 

 

 24. 9. 2019 

Sazka Olympijský víceboj 

 

 24. 9. 2019 

Spaní ve škole 

 

 26. 9. 2019 

Volby do Školního parlamentu 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

http://www.czsborohradek.cz/
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které ověřují mrštnost, výbušnost, rychlost a další schopnosti.  Jejich údaje jsou zaznamenávány do 

systému, který na konci školního roku vyhodnotí jak zlepšení každého žáka, tak jeho sportovní talent a 

typ sportu, pro který se hodí. Žáci na konci školního roku obdrží sportovní vysvědčení. Opakovaně ve 

víceboji získáváme zlatou medaili za 100% účast všech žáků a letos jsme byli odměněni částkou          

10. 000,- Kč na sportovní vybavení pro žáky od Hervis sport. 

 

24. září 2019 – Spaní ve škole – všichni žáci i pracovníci si v tento den užijí zábavné odpoledne a 

tajuplnou noc ve škole. Akce je zaměřená na budování vztahů ve třídě a škole. Sraz místních žáků je v 

16,00 hodin u školy, dojíždějící žáci zůstávají po obědě ve škole. S sebou: odpolední svačina, spacák, 

polštářek, karimatka, hygienické potřeby (kartáček, pastu, hřeben, léky…), pyžamo, věci na vyučování 

na následující den. Prosíme maminky, zda by dětem připravily něco dobrého k zakousnutí (buchty, 

bábovku, minipizzy, šneky, perník…). Nedávejte dětem colové a energetické nápoje, oříšky, chipsy, 

bonbóny, popcorn… nedá se uhlídat, kdo kolik čeho sní a dětem může být špatně. Odpoledne bude 

zajištěn sportovně vzdělávací program, dejte dětem odpovídající oblečení. Počítáme 50,- Kč na večeři, 

snídani a svačinu, kterou připraví zaměstnanci školy. Tato částka je zahrnuta v třídním fondu, neplaťte ji. 

 

Rádi bychom, aby se akce zúčastnili všichni žáci školy včetně prvňáčků. 

 

27. září 2018 – Volby do Školního parlamentu, během měsíce září budou jednotliví kandidáti oslovovat 

své spolužáky se svým programem. Z každé třídy jsou voleni dva zástupci. Jednoho volí žáci a jednoho 

volí pedagogičtí pracovníci. Slavnostní vyhlášení voleb proběhne v říjnu za přítomnosti starosty města, 

který nové parlamenťáky uvede do úřadu. Na náš parlament jsme pyšní, žáci mají jeho prostřednictvím 

možnost ovlivňovat dění ve škole, jeho členové jezdí na výjezdní setkání parlamentů. 

 

Informace pro dojíždějící žáky: od 3. září do 13. září 2019 jezdí Emánek odpoledne jako v pátek (od 

13,30 hodin od ZŠ TGM). Ráno dle jízdního řádu, který jste obdrželi 2. 9. 2019. Své děti odhlašujte na tel. 

čísle 494 381 228 a to do 14,30 hodin předchozího dne. V jiných případech Vám bude jízda započítána. 

V případě nemoci nahlaste to, že žák nejede na mobilní tel. číslo: 604 188 774 sms zprávou v době 5,45 

- 6,00 hodin, jízdné nebude započítáno. 

 

Seznam zájmových aktivit, na které se mohou žáci přihlásit, obdrží u svých třídních učitelek ve středu  

4. 9. 2019. Počet míst v každém kroužku je omezen, rozhoduje datum odevzdání přihlášky třídní učitelce. 

Odpolední kroužky začínají v pondělí 16. září 2019. 

 

Informace pro žáky 1. třídy: první školní týden vyučování končí v 10,55 hodin, žáci budou mít čas na 

přizpůsobení se novému školnímu režimu. Děti si lze vyzvednout již v 11, 00 hodin ve škole. Ostatní žáci 

mohou zůstat ve školní družině a na oběd půjdou se školní družinou. 

 

Ranní příchod žáků do školy a školní družina – družina je v tomto školním roce nově otevřena o půl 

hodiny déle (6, 00 – 16, 00 hodin) a vychovatelem je Dominik Drahný. Ranní a odpolední družina není 

určena pro žáky 4. a 5. ročníku s trvalým bydlištěm v Borohrádku (ve výjimečných případech a dle 

kapacity školní družiny je možné udělit výjimku ředitelky školy). Po obědě odcházejí sami domů. Žáci, 

kteří nenavštěvují školní družinu, ráno přicházejí do školy nejdříve v 7,50 hodin (dříve nebudou vpuštěni 

do budovy) a nejdéle v 8, 00 hodin. V 8, 00 se budova školy zavírá. Vyplňte zápisní lístek do družiny a 

vraťte podepsaný Výpis ze řádu školní družiny vychovateli. Poplatek za družinu na 1. pololetí činí 200,- 

Kč, plaťte u ekonomky školy. 

 

Vstup rodičů do školy – rádi bychom dále pokračovali v otevřeném a přátelském způsobu komunikace 

s rodiči. Individuální schůzky si předem domlouvejte s pedagogickými pracovníky kdykoliv během 

školního roku. Po předchozí domluvě Vás vždy rádi uvítáme ve škole. 

Z bezpečnostních a hygienických důvodů nevstupujte do tříd a do družiny. Své děti můžete ráno 

doprovázet do šatny, nechoďte s nimi, prosím, do 1. patra. Rodiče prvňáčků mohou své děti do třídy    

a  do školní družiny doprovázet během celého měsíce září.  
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Schůzku s pracovníky školy, placení poplatků…, ohlašujte do mikrofonu u vchodu školy, budete vpuštěni 

do budovy bzučákem. 

 

Školní poplatky – vybíráme 350,- Kč/1. pololetí (sešity, pracovní sešity, pomůcky na VV a PČ, 

kopírování…), plaťte u ekonomky školy v 1. patře. Žáci 1. ročníku tento poplatek v 1. pololetí neplatí. 

Pitný režim (čaj) je 30,- Kč na měsíc a je zahrnutý v třídním fondu. Třídní fond je celková částka na jedno 

pololetí, ze které se platí plánované finanční částky za autobusy a vstupné na školní exkurze a akce 

během pololetí. Částka včetně pitného režimu je 550,- (400,- třídní fond + 150,- pitný režim), vybírají třídní 

učitelky do 16. 9. 2019. 

 

Vybavení žáků do školy – hrnek, tmavý ručník s poutkem, papírová krabice hyg. Kapesníčky, přezůvky a 

látkový sáček na přezůvky. 

 

Vybavení penálu – tužky číslo 1, 2, 3, guma, pero (Tornádo.., kvalitní pastelky, ořezávátko. 

 

Do kufru na VV a PČ: vodové, temperové, anilinové barvy, kulaté štětce vel. 2, 6, 8, 12, ploché štětce 

vel. 6, 8, 12, lepidlo v tyčince, lepidlo Tenyl, lepidlo Herkules, zástěra, plastový ubrus, kelímek na vodu, 

paleta, Plastikolorky, modelína, kvalitní voskovky, tužky číslo 1 a 2, složka barevného papíru. Kupujte 

prosím zavedené značky školních potřeb (Herlitz, Maped, Koh – i- noor …). Některé výrobky bývají 

nekvalitní, nebarví, voskovky nejsou z vosku… 

 

Pomůcky na TV – do velké látkové (ne igelitové) tašky: tepláky, kraťasy, tričko, mikina, botasky na ven a 

boty do tělocvičny, ponožky.  

 

Pomůcky na geometrii (od 3. třídy) – uložené v plastové obálce formátu A4 s drukem: trojúhelník s 

ryskou, dlouhé pravítko (30 cm), kvalitní kružítko a náhradní tuhy, ořezané tužky č. 2, 3 (HB, H, dříve F). 

 

Všechny učebnice a sešity obalte a podepište, pomůcky pořiďte do 9. 9. 2019. Vyplňte žákovskou 

knížku a podepište Výpis ze Školního řádu. Celý Školní řád naleznete na webu naší školy. Podepište i 

výtvarné potřeby a všechny věci, které žáci nosí do školy. 

 

Obědy – objednávejte, odhlašujte a plaťte na účet Školní jídelny ZŠ TGM Borohrádek. Informace o 

jídelním lístku a podrobnostech najdete na www.zsboro.cz. Žáci mají jídelní lístek vyvěšený ve škole. 

 

Sbíráme opět žaludy a kaštany pro lesní zvěř, žáci budou odměněni. Zvážené plody noste podepsané 

a zvážené do školy, hlaste třídní učitelce. 

 

Čtení ve škole: již více než 15 let se věnujeme rozvoji čtenářské gramotnosti a kromě domácích úkolů 

mají žáci za úkol denně 10 -15 minut číst nahlas. Prosíme Vás o podporu a dohled při čtení. Je to velmi 

důležitá součást všeho učení. 

 

Školní knihovna – škola disponuje rozsáhlou knihovnou, žáci se mohou stát členem knihovny a půjčovat 

si knihy zcela bezplatně přímo ve škole.  

 

Sběr použitých baterií - naše škola je sběrným místem, kde můžete odevzdat použité baterie – 

knoflíkové, tužkové, monočlánky, ploché i 9V hranaté a nabíjecí baterie lehčí než 1 kg (ne poškozené, 

rezavé, tekoucí). Sběrný box je umístěn v prvním patře. Děkujeme, že s námi tříděním baterií chráníte 

životní prostředí.  

 

Přejeme Vám všem úspěšné vykročení do nového školního roku a děkujeme za přípravu pomůcek a 

potřeb do školy. 

 

 


