
 
Organizace školního roku 2013/2014  

v základních, středních a speciálních školách 
 

Období školního vyučování začne na všech základních, středních a 
speciálních školách v pondělí 2. září 2013. 
 

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. a středu 30. října 2013. 
 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí 
v neděli 5. ledna 2014.  
 

Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014. 

 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 3. března 

do 9. března 2014. 
 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. a pátek 18. dubna 
2014. 
 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno  
v pátek 27. června 2014. 
 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června do neděle 
31. srpna 2014. 
 

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne 
v pondělí 1. září 2014. 
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  INFORMACE  
    PRO ŽÁKY A RODIČE 

                        

 
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 čtvrtka 1. 8. do pátku 9. 8. 2013 od 8.00 do 11.30 hodin a dále od 
středy 28. 8. 2013 ve stejném čase. 

 
Opravné zkoušky se budou konat ve středu 28. srpna a ve čtvrtek  
29. srpna 2013. 

 

Sešity pro školní rok 2013/2014 

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     6 7 7 6 

540        4 3 5 5 

520        2 2 3 4 

513 6              

544       6 6 6 4 4 

440 1    1 2 2 2 2 

420     1   2 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:  3. března 2013 – 5. rockový bál 
  4. května 2013 – 37. 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 

 Příspěvek na oblečení členkám kroužku aerobik 

 Příspěvek na oblečení dětem z Malého Radostného Plecháčku 

 Nákup hracích prvků pro malé děti 

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

Příspěvky na příští rok budou vybírány v listopadu 2013. 
 

1. A 
Petra Hudcová,  
Štěpánka Mocková 

 

1. B Pavlína Herčíková  

2. A Monika Vaníčková  

3. A Petr Pospíšil  

4. A 
Martin Kloz 
Lucie Bradnová 

Předseda výboru,  
Členka výboru 

4. B Radim Pechar  

5. A Ivana Pešková  

6. A Jana Pánková  

6. B Zuzana Svěcená Místopředsedkyně výboru 

7. A Jarmila Uhrová  

7. B Ing. Dominika Rouhová Členka výboru 

8. A Jitka Vojtašová Dozorčí rada 

8. B Ing. Ilona Novotná Členka výboru, Dozorčí rada 

9. A Lubomír Novák, Jiří Frýda  
 

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

1.A Václav Pospíšil za vzorný prospěch 

1.B Hana Houdeková za svědomitou školní práci 

2. A Kateřina Lingrová za svědomitou školní práci 

3.A Tereza Hrušková za svědomitou školní práci 

4.A Jan Zmítko 
za vzorný prospěch a svědomitou 

školní práci 

4.B Adéla Nováková za vzorné plnění školních povinností 

5.A Jana Košková 
za vzorné plnění školních povinností a 

reprezentaci školy 

6.A Hana Přívratská za vzorné plnění školních povinností 

6.B Vojtěch Vanc za vzorné plnění školních povinností 

7.A David Doležal 
za vzorné plnění školních povinností a 

reprezentaci školy 

7.B Simona Emanovská za vzorné plnění školních povinností 

8.A Tereza Tomášková za vzorné plnění školních povinností 

8.B Eliška Němcová za vzorné plnění školních povinností 

9.A Lucie Habichová za vzorné plnění školních povinností 

Žáci, kteří byli odměněni  
za celoroční práci tričkem  

se znakem školy a diplomem 

Odměna od Klubu přátel Klicperky 
POUKÁZKA na filmové představení 

jako odměna za vysvědčení s vyznamenáním. 

Poukázku je nutné v pokladně vyměnit za vstupenku. 

Platnost poukazu: do září 2013, Jiráskovo divadlo NB 



Školní psycholožka 
Na naší škole působí jako školní psycholožka Mgr. Eva Marie 

Podaná. Pomáhá žákům zvládat 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 bývá každé úterý a rozvrh činností připravovala podle potřeby 
výchovná poradkyně Lenka Vopálková. Bez objednání ji bylo možné 
navštívit ráno v 7.30 až 7.55 hodin nebo o velké přestávce. 

 

 
 
 
 
 

 
 

1. místo v regionálním kole v anglické konverzaci (různé kategorie) 
9. A  Daniel Nožička 
 

2. místo v regionálním kole v anglické konverzaci (různé kategorie) 
5. A  Šimon Rouha 

 

3. místo v regionálním kole v anglické konverzaci (různé kategorie) 
9. A  Lucie Habichová 
6. A Aneta Demeterová 
 

1. místo v testování SCIO – nejlepší výsledek v Čj v Královéhradeckém kraji 
 9. A Lenka Nováková 
 

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

 7. A Štěpán Kohout 
 

5. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce 
9. A  Lenka Nováková 
 

2. místo v regionálním kole recitační soutěže (různé kategorie) 
8. A Barbora Janečková  

 

3. místo v regionálním kole recitační soutěže (různé kategorie) 
8. A Karolína Očenášková 
7. A Michaela Uhrová 
 

 

3. místo v oblastním kole – Fotbalový turnaj McDonald´s cup (1. až 3. tř) 
 1. A Štěpán Kynčl, David Petr, Jan Róbert Pizúr,  
   Matěj Šafařík  
 1. B Jakub Hudec, Jan Novotný, Filip Valášek 
 2. A Jan Dušek, Jan Podrazil, Roman Rozenek 
 3. A Vladislav Špaček 

 

 
 

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 posíláni 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 25 žáků naší školy. 
                Již druhý školní rok pracuje na naší škole paní Mgr. Eva Marie 
Podaná v roli školní psycholožky. 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 40 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 10 žáků dochází na individuální péči k pěti 
dyslektickým asistentkám a jedné logopedické asistence. 
                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, konzultace k výběru školy, návštěva Úřadu práce …) 
                V tomto roce vychází z naší školy 30 deváťáků. 23 žáků 9. tříd bylo 
přijato do oborů zakončených maturitní zkouškou, 7 na obory zakončené 
výučním listem. 10 žáků odchází na víceleté gymnázium. Všem přejeme 
mnoho úspěchů na nových školách. 

  
 Kateřina Němečková, Lenka Vopálková 

                                                                                       výchovné poradkyně 

Žáci, kteří byli odměněni za 
reprezentaci školy a umístění 

v soutěžích na předních místech 



1. místo v oblastním kole – Fotbalový turnaj McDonald´s cup (4. až 5. tř) 
4. A Ondřej Dařbujan, David Hruška, Matěj Kloz, Miroslav 

Schovánek, Natálie Šafaříková, Jan Zmítko 
4. B Richard Rak, Tomáš Vojtěch 
5. A Jakub Hein, Jan Hudec, Jiří Mocek, Jan Pešek, Jan Štancl, 

Miroslav Žampa 
 

1. místo v regionálním kole košíkové – Gymnázium Nový Bydžov 
 7. A Jana Bednářová, Barbora Čtvrtečková 

 8 A  Jan Fišera, Jan Hanus, Petr Hrdina, Filip Kořínek, Anetta 
Pecharová, Tomáš Suchánek 

 9. A Lenka Nováková, Daniel Stehno, Tereza a Veronika 
Větrovská, Veronika Žilková 

 

3. místo v regionálním kole minikopané – kategorie 8. a 9. tříd 
 8. A Jan Hanus, Filip Štejnar, Roman Urbánek, Jan Vojtaš  
 8. B Marek Toráč 
 9. A Jakub Fichtner, Jan Pacák, Vít Šimbovský, Milan Šurinčík, 

Kamil Wójcik 
, 

1. místo v regionálním kole ve florbalu – kategorie 6. a 7. tříd 
 4.  A Matěj Kloz 
 5. A Tomáš Hudec, Jan Pešek 

6. A Adam Macháček, Jakub Macháček, Jan Pozler, Marek 
Šimbovský 

6. B Radek Čonka, Ratko Ilič, Matěj Škarýdko, Ondřej Špinka 
7. A Daniel Antoš, David Doležal, Jakub Vaněk 
7. B Jakub Němec 
 

5. místo v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda 
 6. A Vojtěch Vanc 

 

3. místo v regionálním kole poznávání rostlin 
 4. B Martin Novák 
 8. A Barbora Janečková 

 

5. místo v okresním kole poznávání rostlin a živočichů 
 8. A Barbora Janečková 

 

 
Poděkování všem za vzornou reprezentaci školy 

a výborné umístění v soutěžích. 

 
Nabídka nepovinných předmětů na příští rok 

(případné změny vyhrazeny) 
 

název  předběžné termíny  vyučuje 

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

Anglický jazyk (1. r) dle rozvrhu Hana Ryglová  

Anglický jazyk (2. r) dle rozvrhu   Jana Dymešová  

Děti a míč (1. až 3. r) pondělí 13.45–14.45 h Hana Kopecká 

Dovedné ruce dle rozvrhu Jana Kovalská 

Florbal dle rozvrhu Milan Prokop 

Keramika dle rozvrhu  Ilona Nováková 

Keramika dle rozvrhu  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 14.45–15.45 h Hana Kopecká 

Modelář (stavebnice) dle rozvrhu Milan Prokop 

Pohybová a taneční 
výchova 

dle rozvrhu  Petra Ryplová  

Sborové zpívání úterý od 15 hodin Pavlína Strnková 

Odbíjená  Pondělí od 14 hodin Petr Mikšíček 

Šachový kroužek lichá středa od 14 hodin Marcela Vaňková 

 
 
 

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 dalších informací. 

www.klicperka.cz 



V rámci festivalu Královéhradeckých slavností sborového zpěvu v hradecké 
Filharmonii jsme se zapojili do projektu Studánka Rubínka Jiřího Pavlici. 
Repríza s kapelou Hradišťan se uskutečnila i v Novém Bydžově. Užili jsme si 
vánoční koncert a zpívání s kapelou Nezmaři. Navázali jsme spolupráci 
s pěveckým sborem Úsmev z partnerského města Brezna, s kterým jsme měli 
několik koncertů u nás i na Slovensku. V letošním roce proběhl již VII. ročník. 
Pokud žákům umožním vystoupit a prezentovat se na veřejnosti, je jejich 
aktivita a čas, který tráví na zkouškách odměněn potleskem a radostí 
posluchačů.  

Děkuji všem zpěvákům Radostného Plecháčku za aktivní 
práci ve sboru, za všechny zkoušky a soustředění a hlavně za 
jejich zpívání. Přeji všem pohodové prázdniny plné zážitků a 
radosti. 
   V  září se na vás těší Pavlína Strnková 
 

Třídnictví ve třídách ve školním roce 2013–2014 
 

1. A Milan Eibl vedlejší budova 1. patro 

1. B Pavlína Strnková vedlejší budova 1. patro 

2. A Renata Kohoutová vedlejší budova 2. patro 

2. B Ilona Nováková vedlejší budova 2. patro 

3 A Marie Soukupová hlavní budova přízemí 

4. A Ladislava Eiblová hlavní budova přízemí 

5. A Kateřina Němečková hlavní budova přízemí 

5. B Eva Jiranová hlavní budova přízemí 

6. A Veronika Saidlová hlavní budova 1. patro 

6. B Lenka Vopálková hlavní budova 1. patro 

7. A Helena Hronková hlavní budova 1. patro 

7. B Jarmila Kubánková hlavní budova 2. patro 

8. A Petr Mikšíček hlavní budova 2. patro 

9. A Irena Doležalová hlavní budova 2. patro 

9. B Jana Dymešová hlavní budova 2. patro 

 

Výběr z některých akcí pořádaných školou 
ve školním roce 2012–2013 

 

 Lyžařské kurzy pro žáky 2.–5. a 7. tříd 

 Letní tábor pro žáky ve Svaté Kateřině (celkem 58 dětí) 

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

 Plavecký výcvik 2. a 3. tříd 

 Strašidelná otevřená škola – říjen 2012 

 Besedy o jaderné energetice  

 Školní soutěž v matematice (Pythagoriáda, olympiáda v Čj a M, 
KLOKAN) 

 Děti učí děti – akce připravili žáci 2. stupně pro své mladší spolužáky 
… tentokrát žáci 7. A pro děti školní družiny ke Dni dětí 

 Exkurze do Prahy, Kutné Hory, Liberce (IQ park) … 

 Podzimní a letní přebor Klicperky v šachu 
 37. ročník Pochodu na Hrádek – organizace spolu s KPK Nový Bydžov 

 9. ročník Streetballového turnaje pro děti a dospělé (přes 200 hráčů) 

 Školy v přírodě a vícedenní pobyty pro žáky školy: 9. A – Máchův kraj, 

8. třídy – Liberecko, 4. A – Krkonoše, 7. A – cyklovýlet do Milovic 

 Den Země aneb učíme se chovat a myslet ekologicky (projektový 
den – 2. stupeň, 1. stupeň ekologické hry v areálu MEKKA 

 ŠKOLIČKY – čtyři setkání s budoucími prvňáčky 

 Testování žáků 7. a 9. tříd (SCIO) – testy hradí škola 

 5. rockový bál pro veřejnost pořádaný KPK a školou 

 Sportovní turnaje v  košíkové, florbalu a hokeji, podzimní 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 (soutěž 
ve stolním fotbale, o nejoriginálnější účes, maškarní rej, …) 

 Pořádali jsme 4. ročník Novobydžovského míčového víceboje 

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

 Tradiční vyřazení žáků 9. ročníků v Jiráskově divadle 

 Návštěva vycházejících žáků na Úřad práce V Hradci Králové 



Environmentální výchova 
 

 

Stěžejní akcí EVVO na naší škole je tradiční Den Země. Pro žáky 1. stupně 
byl letos spojen s čarodějnickým rejem, kdy děti v maskách formou her plnily úkoly 
s ekologickými tématy. Druhý stupeň zpracovával náměty jednotlivých tematických 
okruhů. Šesťáci se zabývali zdravým životním stylem, kam například patří zdravá 
výživa i s praktickým vařením podle receptů racionální stravy. Sedmáky čekalo téma 
ODPADY. Žáci 8. tříd si pro zpracování svého tématu ENERGIE vybrali setkání s praxí 
a navštívili Tepelnou elektrárnu v Chvaleticích. Jejich starší spolužáci z devátých tříd 
se na environmentální problémy podívali z globálního hlediska v Ekologickém 
středisku SEVER v Hradci Králové. Řešili dopady globálních problémů na náš život. 

Další 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, víčka z PET lahví, 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 
 

 

 Spolupráce s mateřskými školami (návštěva předškoláků, pomoc při 
organizaci s olympiádou mateřských škol a Pohádkovým lesem) 

 Soutěž Paragraf 1155 pro žáky 8. až 9. tříd o znalosti zákonů 
 Zeměpisné přednášky pro žáky školy a veřejnost (říjen – Svět divokých 

zvířat – Alena Knoblochová, listopad – Zkrocení divokého západu – Mgr. 
Veronika Saidlová, únor – Všechny barvy Kanady – RNDR. Vladimír 
Lemberk, duben – Zimbabwe – doc. Jiří Štyrský) 

 Přednášky a besedy na téma prevence (školní psycholožka – 
6. ročníky), Sex, AIDS a vztahy (8. ročníky), právní povědomí 
(9. ročníky) 

 7. ročník Sborového setkání  V Jiráskově divadle 
 Koncert ke Dni matek (vystupovali – Malý Radostný Plecháček, 

Olešnické mažoretky Violetky, MŠ Prasek – tanec na lidovou notu, Gipsy 
Rudys Bydžov, Mažoretky MŠ Palackého, klávesy Daniel Čech (žák 5. A 
třídy), Recitace Gábinka Očenášková (4. B), Linda Kolčová (6. A), MŠ 
Sloupno – karneval v Riu, Aerobik (žákyně školy), módní kolekce Jany 
Drábkové (bývalá žákyně) a dívky 2. stupně, klavírní vystoupení Daniel 
Pernet (bývalý žák), Roztleskávačky naší školy, Radostný Plecháček) 
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Přijde nový žáček do pěveckého sboru, neumí otvírat pusu, 
držet rytmus a intonaci. Pokud slyší víc než jeden hlas, neudrží 
melodii. Začne pěvecký sbor pravidelně navštěvovat a dělá 
velké pokroky. Po několika letech práce dokáže zpívat 

intonačně čistě i rytmicky přesně. Pomocí hlasových cvičení upevňuje hlavový tón 
a pěvecký postoj a dokáže se orientovat ve vícehlasých písních. Jenomže vše končí 
a naši zpěváci odcházejí na střední školy a sbormistr může začínat znovu a to je 
velká škoda. 
 

Žáci, kteří pěvecký sbor navštěvují, rozvíjí svůj hudební, divadelní a pohybový 
talent a zapojují se do různých společenských a divadelních aktivit v době 
svého volného času. Prezentují své schopnosti a dokáží  při svých vystoupeních 
zaujmout nejenom rodiče, ale i širokou veřejnost. Každoročně koncertují, 
vystupují na divadelním jevišti a ztvárňují role při divadelních hrách a 
akademiích pořádaných naší školou. Během desetiletého působení se můžeme 
pochlubit spoluprací s mnoha hudebními tělesy, což je pro mladé zpěváky vždy 
velkým hudebním zážitkem. 
 

V letošním školním roce dokonce vznikl Malý Radostný Plecháček pro děti od 3 
let, který bude pokračovat a ve svých řadách rád uvítá  další nové zájemce. 
 

Z činnosti Radostného Plecháčku od roku 2003 
Zahajovali jsme různé akce školy a zpívali na dnech otevřených dveří, na 
vánočním rozjímání Klicperky, na paragrafu a na slavnostním loučení s  devátými 
třídami, na koncertech ke Dni matek. Nahráli jsme CD k pohádce Zlatovláska a 
druhé pro pořad Miss Královny věnných měst se zpěvákem  Petrem Mukem. 
Vánoční koncerty s námi připravila kapela Melodybrass, vokální seskupení Blue 
Flowers i  žákovský dechový orchestr se sborem Janihlásky ze ZUŠ v Chlumci nad 
Cidlinou. K Vánocům patřili také čerti, andělé, sobi i duchové ve všech čtyřech 
úspěšných akademiích a jako čerti a andělé jsme vystupovali na Masarykově 
náměstí při akci Mikuláš na Rynku. Děti účinkovaly i v pohádkách Lotras 
Buriburda a ve Sněhurce, zvířátkách a sedmi mužíčkách. Potěšili jsme několikrát 
Klub seniorů ze Skřivan i z Nového Bydžova. Zpívali jsme na festivalu Fišerův 
Bydžov a spolupracovali s dechovou kapelou Skleněnka. Jako sbor Alexandrovek 
jsme si vyzkoušeli ruštinu za doprovodu pana Radka Šepse i pana Jiřího Vacka a 
společně s nimi jsme připravili i jarmareční program plný kramářských písní 
dětského sborového setkání v Jiráskově divadle, který pravidelně pořádáme. 


