
Organizace školního roku 2011/2012  
v základních, středních a speciálních školách 

 

Období školního vyučování  začne na všech základních, 
středních a speciálních školách ve čtvrtek 1. září 2011. 

 
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. a čtvrtek 27. října 2011. 

 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011  

a skončí v pondělí 2. ledna 2012. 
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012. 

 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2012. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2012. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 
 budou probíhat od 20. do 26. února 2012. 

 
Velikonoční prázdniny připadnou  

na čtvrtek 5. a pátek 6. dubna 2012. 
 

Období školního vyučování ve druhém pololetí 
 bude ukončeno v pátek 29. června 2012. 

 
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 

do neděle 2.  září 2012. 
 

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 
 začne v pondělí 3. září 2012. 
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Škola bude o hlavních prázdninách uzamčena.  

Přístup do školy bude v naléhavých případech po zazvonění 
u hlavního vchodu. 

 
Potvrzování průkazek bude zahájeno v kanceláři školy  

od pondělí 22. do středy 24. 8. 2011 od 8.00 do 11.30 hodin a dále 
od 29. 8. 2011. 

 
Opravné zkoušky se budou konat v pondělí 29. a v úterý  
30. srpna 2011. 

 

Sešity pro školní rok 2011/2012 

druh sešitu 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. 

523 (deník)   4 5 5         

PT 644  1 1 1 1 1 1     

512 6              

 notový 1   1 1 1 1 1 1 

524   4    3 6 7 5 6 

540       1 4 3 5 5 

520        2 2 3 2 

513 6   3           

544       4 5 6 4 4 

440 1    1 2 2 2 2 

420     1    1 1   1   
 

Žákům přejeme pěkné prázdniny, 
rodičům příjemné prožití dovolené  
a těšíme se na další spolupráci 
                                       zaměstnanci školy 

http://www.klicperka.cz/
mailto:reditel@klicperka.cz


 
 
 
 

 
 

Zpráva o činnosti Klubu přátel Klicperky  (KPK) 
 

Pořádané akce:  4. března 2011 – 3. rockový bál 
  14. května 2011 – 35. ročník Pochodu na Hrádek 
 

Příspěvky pro žáky, jejichž rodiče jsou členy KPK:  

 Plavecká výuka pro žáky 2. a 3. tříd – 7000 Kč příspěvek na dopravu 

 Lyžařské kurzy pro žáky 7. tříd – 7000 Kč příspěvek na dopravu a ubytování 

 Příspěvky na adaptační pobyty žáků 1. a 6. tříd – 7000 Kč 

 Odměny pro vycházející žáky 

 Odměna pro vyznamenané žáky ve 2. pololetí školního roku (filmové představení) 
 

Příspěvky na příští rok budou vybírány v listopadu 2011. 
 
 

1. A Petr Pospíšil  

2. A Martin Kloz Člen výboru 

2. B Ing. Richard Rak  

3. A Ivana Pešková  

4. A Zuzana Svěcená  

5. A Jarmila Uhrová  

5. B Ing. Dominika Rouhová Dozorčí rada 

6. A Jitka Vojtašová  

6. B 
Ing. Ilona Novotná 

Bohdana Tomešová 
Dozorčí rada 

7. A Mgr. Monika Bourová Člen výboru 

7. B Šárka Vandová  

8. A MUDr. Ladislav Horký Místopředseda výboru 

8. B Dagmar Nováčková  

9. A Lenka Chrudimská  

9. B Hana Musilová Člen výboru 

 
Děkujeme za práci v KPK všem rodičům a zejména pak výboru, 

který se scházel každý druhý měsíc. 
 

 

1.A Marie Pospíšilová 
za pěkné školní výsledky a 

reprezentaci školy 

2.A Anežka Prouzová za svědomitou školní práci 

2.B Pavlína Fichtnerová 
za vzorný přístup k plnění školních 

povinností 

3.A Tomáš Hudec 
za svědomitý přístup k plnění 

školních povinností a reprezentaci 
školy ve sportovních soutěžích 

4.A Jakub Macháček 
za svědomitý přístup k plnění 

školních povinností 

5.A David Doležal 
za svědomitou školní práci a 

reprezentaci školy 

5.B Sabina Nováková 
za svědomitý přístup k plnění 

školních povinností 

6.A Barbora Janečková 
za svědomitý přístup k plnění 

školních povinností 

6.B Dorota Beňová za svědomitou školní práci 

7.A Lucie Habichová 
za svědomitý přístup k plnění 

školních povinností 

7.B Monika Vandová 
za aktivní práci v parlamentu a při 

plnění školních povinností 

8.A Karolína Beliharová 
za svědomitý přístup k plnění 

školních povinností 

8.B Andrea Široká 
za svědomitý přístup k plnění 

školních povinností 

9.A Lenka Karásková 
za svědomitý přístup k plnění 

školních povinností a práci pro třídu 

9.B Vojtěch Vaníček 
za svědomitý přístup k plnění 

školních povinností a práci pro třídu 

Ţáci, kteří byli odměněni za 
celoroční práci tričkem se znakem 

školy a diplomem 

Jaké změny ve škole se chystají pro ţáky po prázdninách 

 zrekonstruovaná učebna výpočetní techniky 

 opravy podlah ve dvou třídách v přízemí 

 vymalované některé prostory školy 



 
 

 

 
 
 
 
 

1. místo v regionálním kole v anglické konverzaci (různé kategorie) 
7.A  Lenka Nováková 
8.A Miloslav Horák 

 

2. místo v regionálním kole v anglické konverzaci (různé kategorie) 
7.A  Lucie Habichová 

 

3. místo v regionálním kole v anglické konverzaci (různé kategorie) 
7.B  Monika Vandová 
8.B Adéla Žibrúnová 

 

1. místo v regionálním kole poznávání živočichů (různé kategorie) 

6.A Barbora Janečková  
 

2. místo v regionálním kole poznávání živočichů (různé kategorie) 

9.B Terézia Beňová  
 

1. místo v regionálním kole poznávání rostlin (různé kategorie) 

6.A Barbora Janečková  

9.B Terézia Beňová  
 

3. místo v regionálním kole poznávání rostlin (různé kategorie) 

1.A Martin Novák 
7.A Lucie Habichová 
8.B Andrea Široká 
 

2. místo v regionálním kole recitační soutěže (různé kategorie) 
8.B  Marie Kratochvílová  

 

3. místo v regionálním kole recitační soutěže (různé kategorie) 

6.A Barbora Janečková  
 

5. místo v okresním kole matematické Pythagoriády 
8.A  Jaroslav Dufek 
 

1. míso  v okresním kole šachových soutěží 
7.A Adam Binko 
7.A  Matěj Boura 
7.A David Hercík 

Zpráva výchovných poradců 

  
 Náplní práce výchovného poradce je řešení výchovných 
problémů, péče o děti se specifickými poruchami učení a kariérové 
poradenství. Všem těmto složkám věnujeme ve škole velkou pozornost. 
 Žáci, kteří mají problémy s učením, udržením pozornosti nebo 
chováním jsou na žádost rodičů nebo školy posílány na vyšetření do 
Pedagogicko psychologické poradny Hradec Králové, která má pobočku 
v Chlumci nad Cidlinou a pracoviště i v Novém Bydžově. Zde pracuje 
speciální pedagog i psycholog. Ti navrhují řešení ve spolupráci rodiny a 
školy. V letošním roce využilo pomoci těchto odborníků 20 žáků naší 
školy. 
 Novinkou v letošním roce je práce paní Mgr. Evy Marie Podané, 
která působí na naší škole každé pondělí. Řeší aktuální problémy žáků, 
spolupracuje s rodiči, pracuje s problémovými kolektivy a poskytuje 
poradenskou činnost žákům, rodičům i učitelům. Práce paní psycholožky 
je opravdu hojně využívána. 
 Na naší škole je 23 žáků, ke kterým je nutný individuální přístup. 
Jsou hodnoceni s přihlédnutím k jejich specifickým problémům. Všichni 
vyučující jsou seznámeni s postupy, jak k těmto žákům přistupovat. 
V letošním školním roce 14 žáků dochází na individuální péči k 5 
dyslektickým asistentkám. 
 Pro žáky 9. ročníků je určeno kariérové poradenství. Během roku 
jsou připraveny akce, které jim pomáhají s výběrem střední školy 
(setkání se zástupci středních škol, návštěva Úřadu práce v Hradci 
Králové, konzultace ohledně výběru školy…) 
 V tomto roce vychází z naší školy 56 deváťáků. 46 žáků 9. tříd 
bylo přijato do oborů zakončených maturitní zkouškou, 10 na obory 
zakončené výučním listem. 3 odchází na víceleté gymnázium. Všem 
přejeme mnoho úspěchů na nových školách. 
  
 

 Kateřina Němečková, Lenka Vopálková 
                                                                                       výchovné poradkyně 

Ţáci, kteří byli odměněni za 
reprezentaci školy a umístění 

v soutěţích na předních místech 



7.B Kamil Wójcík 
9.B Vojtěch Vaníček 

 

1. místo v regionálním kole Novobydžovského slavíka 
 2.A Anežka Prouzová  

8.A Pavlína Forštová 
 

2. místo v regionálním kole Novobydžovského slavíka 
 6.B Eliška Prouzová 
 

3. místo v regionálním kole Novobydžovského slavíka 
 5.A  Barbora Čtvrtečková 

  

1. místo v regionálním kole vybíjené (kategorie 4. a 5. tříd) 
4.A Denis Hladík, Adam Macháček 
5.A  Daniel Antoš, Zuzana Antošová, Jana Bednářová 
Barbora Čtvrtečková, David Doležal, Kristýna Hörnerová 
Aleš Macháček, Aleš Petrik,Adéla Štočková, Michaela Uhrová  
 

2. místo v oblastním kole Mc Donald´s cup 
 

1. místo v oblastním kole McDonald´s cup 
4.A  Denis Hladík Adam Macháček,  Jakub Macháček, Jan Pozler, 
Štěpán Pilc, Matěj Škarýdko, Ondřej Špinka, Marek Šimbovský 
5.A Daniel Antoš, David Doležal 
5.B  Tomáš Sehnoutka, Jakub Němec, 
 

3. místo v oblastním kole košíkové 
 

Umístění na Mistrovství ČR 

JUDO    
2.A Karolína Frýdová 3.A Jan Žižka 

 5.A Zuzana Antošová 8.B Michal Schneider 
 9.A Barbora Antošová 
TWIRLING  

9.B Barbora Novotná 
MAŽORETKY  

5.B Pavlína Zrzavá 
7.A Tereza a Veronika Větrovských 

 7.B Andrea Kolčová 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nabídka nepovinných předmětů na příští rok 

 

název  předběžné termíny  vyučuje 

Aerobik (1. až 5. r) dle rozvrhu Kateřina Němečková 

Anglický jazyk (1.r) dle rozvrhu Vyuč. Aj  

Anglický jazyk (2. r) dle rozvrhu   Vyuč. Aj  

Děti a míč (1. až 3. r) pondělí 13.30–14.30 h Hana Kopecká 

Dopravní výchova dle rozvrhu Milan Prokop 

Dovedné ruce středa 14–15 h Jana Kovalská 

Florbal čtvrtek 7–7.45 h Milan Prokop 

Keramika pátek 13–14.30 h Ilona Nováková 

Keramika středa  12.30–14 h Ilona Nováková 

Kopaná úterý od 7 hodin Martin Novotný 

Košíková úterý 15.15–16.45 h Milan Prokop 

Míčové hry (4. až 6. r) pondělí 14.30–15.30 h Hana Kopecká 

Modelář (stavebnice) dle rozvrhu Milan Prokop 

Náboženství středa od 12.45 h sestra Helena 

Pohybová a taneční výchova čtvrtek 13.30–14.30 h Petra Ryplová  

Sborové zpívání úterý od 15 hodin Pavlína Strnková 

Sportovní hry s míčem (6. až 9.r) dle rozvrhu Petr Mikšíček 

Šachový kroužek lichá středa od 14 hodin Marcela Vaňková 

Ředitelská volna ve školním roce 2011–2012 
 

Pátek 18. listopadu 2011 
(ve čtvrtek 17. 11. 2011 je státní svátek) 

 
Pondělí 30. dubna 2012 

(v úterý 1. května 2012 je státní svátek) 
 

Pondělí 7. května 2012 
(v úterý 8. května 2012 je státní svátek) 

 
 



Finance do školy 
 

Naše škola získala z grantu EU „Peníze školám“ 1 809 208 Kč. 
Peníze se průběžně využívají na vybavení školy didaktickou technikou 
(v každé třídě je počítač s dataprojektorem, nové počítače v učebně 
informatiky), školní psycholožku, tvorbu moderních výukových materiálů,  
školení pedagogických pracovníků k efektivnímu vzdělávání a práci 
s digitálními učebními materiály a vzdělávání vyučujících anglického jazyka. 

Z grantu Královéhradeckého kraje jsme získali na Projekt TYMYJÁn 
– adaptační pobyt žáků 6. tříd 10 000 Kč a 15 000 Kč na 7. ročník 
Novobydžovského streetbalového turnaje. 

Škola je zapojena do tří partnerských grantů financovaných z EU. 
Projekt Učíme interaktivně II. stupeň, ze kterého jsme získali dvě 
interaktivní tabule pro II. stupeň a Učíme interaktivně I. stupeň tři 
interaktivní tabule pro žáky I. stupně. Vyučující jsou proškolováni pro 
tvorbu interaktivních materiálů v programu Aktiv Inspire, aby mohli 
digitální učební materiály vytvářet a při výuce maximálně využít. Pro žáky 
je taková výuka zajímavější a podstatně efektivnější. 

Třetí projekt je určený pro začlenění dětí s logopedickými 
problémy a jejich nápravu. Z tohoto programu jsou financovány 
logopedické asistentky, které na škole působí.  

Věříme, že tyto finance pomohou ke zlepšení vzdělávacího procesu 
a dětem přinesou více radosti a chuti ke vzdělávání, popřípadě jim 
pomohou problémy s učením minimalizovat. 

 
 

 
 

Výběr z některých akcí pořádaných školou 
v tomto školním roce 

 

 Lyžařské kurzy pro žáky 2., 4., 5., a 7. tříd 

 Letní tábor pro žáky na Nebákově (celkem 54 dětí) 

 Adaptační pobyt žáků 6. tříd v Jedlové, 1. tříd v Kolesách 

 Plavecký výcvik 2. a 3. tříd 
 Zeměpisné přednášky pro žáky školy a veřejnost (listopad –

Kilimandžáro, Safari a Zanzibar – Mgr. Iva Faltová, leden – Ve stínu 
křižáckých hradů – Ladislav Kalous,  únor Jemen a Sokotra  – Mgr. Michal 
Solich, březen – Divočinou Bornea – RNDr. Vladimír Lemberk) 

 Kulturní a hudební pořady (skupina FABER – doba Rudolfa II., 
hudební pořad), divadelní a filmová představení 

 Přednášky a besedy na téma prevence šikany, drog, alkoholismu … 

 Besedy o jaderné energetice  

Ocenění společnosti SCIO za výsledky 
 v testování 7. tříd 

 

 V měsíci březnu se žáci sedmého ročníku účastnili celostátního 
testování vědomostí společnosti SCIO. 
Výsledky nás velmi zajímaly– poslední ročník před odchodem 
některých žáků na víceleté gymnázium. 
Jak naši žáci dopadli? 
 Výsledky školy v matematice jsou nadprůměrné. Naše škola patří 
mezi 20% nejúspěšnějších škol v testování. 
Výsledky v anglickém a českém jazyce jsou lepší než  má 60% 
zúčastněných škol. 
Studijní potenciál žáků v matematice je využíván dobře a někteří 
žáci pracují nad svoje možnosti. 
 Jan Škultéty, nejlepší výsledek v Královéhradeckém kraji v testu 
anglického jazyka 7. tříd ZŠ a víceletých gymnázií 
 Thi Loan Nguyenová, nejlepší výsledek v Královéhradeckém kraji 
v testu anglického jazyka 7. tříd ZŠ a víceletých gymnázií 
Matěj Boura, 2. nejlepší výsledek v Královéhradeckém kraji v testu 
obecných studijních předpokladů 7. tříd ZŠ a víceletých gymnázií 
v testu matematiky 
  Eliška Kohoutová, za třetí nejlepší výsledek v Královéhradeckém 
kraji v testu Čj 

 

Školní psycholoţka 

Mgr. Eva Marie Podaná je naší školní psycholožkou od ledna tohoto 
roku. Pomáhá žákům zvládat své školní nebo osobní problémy a rodičům 
i učitelům najít optimální řešení se vzděláváním i výchovou dětí. Její 
působení je i preventivní, abychom předešli vztahovým problémům ve 
třídních kolektivech, v případě nastalých konfliktů je pomoci vyřešit atp. 
Ve škole je každé pondělí a rozvrh činností připravuje podle potřeby 
výchovná poradkyně Lenka Vopálková. O velké přestávce ji mohou 
navštívit i žáci bez objednání. 



Enviromentální výchova 
 

 

 Environmentální výchova by měla vést děti k pochopení vztahů 
mezi člověkem a přírodou a vlivu člověka na životní prostředí. Tato 
problematika prolíná celou řadou výukových předmětů. Vyučující 
využívají především metody a postupy založené na prožitcích a 
zkušenostech žáků, např.: skupinové řešení problémů, diskuze, exkurze, 
besedy s odborníky nebo projekty. Příkladem může být například Den 
Země, který letos proběhl ve dvou etapách. První část zahrnovala pobyt 
v přírodě spojený s užitečnou činností – sběrem odpadků. Druhá část 
byla rozdělena na několik tematických okruhů - například zdravý životní 
styl, odpady, energie nebo globální problémy. 
  Tradiční součástí environmentální výchovy na naší škole je i sběr 
druhotných surovin. Letos se nám opět podařilo zachovat obvyklý 
sortiment tříděného odpadu (starý papír, PET lahve, kaštany, žaludy a 
pomerančová kůra). Před vánočními prázdninami a před koncem 
školního roku byli oceněni nejpilnější jednotlivci i třídní kolektivy. 
Finance získané sběrem jsou využívány k odměňování žáků, popř. 
na příspěvky na lyžařské kurzy či školy v přírodě. Děkujeme všem, kteří 
se do sběru zapojili a podpořili tak naši školu i životní prostředí. 

    

       Irena Doležalová 
koordinátorka EVVO 

 Školní soutěž v matematice (Pythagoriáda, olympiáda, KLOKAN) 

 Děti učí děti – akce připravili žáci 2. stupně pro své mladší spolužáky 
… tentokrát žáci 7. tříd pro druháky 

 Exkurze do Prahy, Všestar,  Kutné Hory, lanového centra … 

 „Den naruby“ – APRÍL 

 Podzimní a jarní přebor Klicperky v šachu 

 Pochod na Hrádek – organizace spolu s KPK Nový Bydžov 

 7. ročník streetballového turnaje pro děti a dospělé (236 hráčů) 

 Školy v přírodě a vícedenní pobyty pro žáky školy 

 Den Země aneb učíme se chovat a myslet ekologicky (projektový 
den, úklid města) 

 ŠKOLIČKY – setkávání s budoucími prvňáčky 

 Testování žáků 7. a 9. tříd 

 3. rockový bál pro veřejnost pořádaný KPK a školou 

 Sportovní turnaje v  košíkové, florbalu a hokeji, jarní soutěž 
v přespolním běhu pro žáky školy 

 Pořádání regionální soutěže v poznávání rostlin 

 Tradiční odměňování žáků za celoroční práci, reprezentaci školy, 
umístění v soutěžích a sběrové akce 

 Zapojení žáků do regionálních i okresních soutěží 

 Pořádání soutěží školním klubem a Parlamentem pro žáky (turnaj ve 
stolním tenise, O nejchutnější palačinku, …) 

 Celoroční sběr druhotných surovin (PET lahví, papíru, …) 

 Tradiční vyřazení žáků 9. ročníků v Jiráskově divadle 

 Návštěva vycházejících žáků na Úřadu práce 

 Spolupráce s mateřskými školami (návštěva předškoláků, pomoc při 
organizaci se sportovním dnem a Pohádkovým lesem 

 Soutěž Paragraf 1155 pro žáky 7. až 
9. tříd o znalosti zákonů 

 Regionální soutěž Míčový víceboj 

 Výstava v Jiráskově divadle 
s fotografiemi z projektu Krajina za 
školou   

 5. ročník Sborového setkání spolu se 
skupinou Hradišťan 

Další informace o škole 
 

Pokud chcete zjistit další informace o akcích pořádaných školou, 
zjistit rozvrh nebo suplování třídy, kam dochází vaše dítě, objednat 
obědy, podívat se na pořádané akce prostřednictvím fotografií, seznámit 
se s dokumenty školy nebo potřebujete uvolnit dítě z vyučování a 
nemáte potřebný tiskopis, podívejte se na webové stránky školy, kde 
najdete potřebné informace, dokumenty, snímky nebo formuláře a 
samozřejmě spoustu dalšího. 

www.klicperka.cz 


