Organizace školního roku 2016/2017
v základních, středních a speciálních školách

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 v 1. patře
hlavní budovy od pondělí 29. srpna 2016 od 8 do 12 hodin.
Opravné zkoušky se budou konat v pondělí 29. srpna a v úterý
30. srpna 2016.
Sešity pro školní rok 2016/2017
druh sešitu

523 (deník)
PT 644
512
524
540
520

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

Vydala ZŠ V. Kl. Klicpery Nový Bydžov v červnu 2016

www.klicperka.cz
skola@klicperka.cz,
tel.: 495 490 345 nebo 608 922 567
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Budou zakoupeny z třídního fondu

Období školního vyučování začne na všech základních, středních a
speciálních školách ve čtvrtek 1. září 2016.
• Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek
27. října 2016.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek
23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.
Vyučování v novém roce začne úterý 3. ledna 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 13. února do
19. února 2017.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek
14. dubna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 30. června 2017.
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1.
září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí
4. září 2017.
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Potřeby na výtvarnou výchovu si žáci 6. ročníku
zakoupí až v září, kdy jim bude upřesněno, co budou
potřebovat.

Zpráva o činnosti Klubu přátel Klicperky

(KPK)

Pořádané akce: 4. března 2016 – 8. Rockový bál

7. května 2016 – 40. ročník Pochodu na Hrádek

1. A

Jakub Čihák

za vzorné plnění školních povinností a příkladnou práci

1. B

Martin Rijk

za vzorné plnění školních povinností a příkladnou práci

2. A

Lukáš Novák

2. B

Sára Kmínková

za vzorné plnění školních povinností

3. A

Kristýna Zimová

za svědomitou školní práci

3. B

Jan Čihák

za vzorné plnění školních povinností

4. A

Pavel Tyč

4. B

Matěj Vraštil

5. A

za vzorné plnění školních povinností a svědomitou školní
práci

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 sportovní pomůcky pro děti
• Odměny pro mimořádně úspěšné žáky
• Odměny pro vyznamenané žáky ve 2. pololetí školního roku (filmové představení)
Zástupci Klubu přátel Klicperky

1. A

Vladimír Kuřátník

1. B

Věra Benešová

za svědomitou školní práci

2. A

Dagmar Pecharová

členka výboru

za pěkný prospěch

2. B

Veronika Kořínková

členka výboru

Roman Rozenek

za svědomitou školní práci

3. A

Kateřina Horáková

6. A

Aneta Mikulková

za příkladné plnění školních povinností, za reprezentaci
školy v soutěžích a za práci pro třídní kolektiv

3. B

Olga Čiháková

dozorčí rada
dozorčí rada

Michal Klouzek

za příkladnou školní práci

4. A

Petra Hudcová, Štěpánka Mocková

6. B

4. B

Pavlína Herčíková

7. A

Anna Hladíková

za práci pro třídu

5. A

Monika Vaníčková

6. A

Petr Pospíšil, Lenka Hrušková

7. B

Pavlína Fichtnerová

za příkladné plnění školních povinností, za reprezentaci
školy v soutěžích a za práci pro třídní kolektiv

8. A

Petra Khorelová

za práci pro třídní kolektiv a plnění školních povinností

6. B

Ivana Drábková

9. A

Hana Přívratská

7. A

Martin Kloz, Lucie Bradnová

9. B

Kateřina Horáková

za vzorný prospěch a plnění školních povinností a
reprezentaci školy v soutěžích
za práci pro třídní kolektiv
a vzorné plnění školních povinností

7. B

Radim Pechar

8. A

Ivana Pešková, Milan Zítko

9. A

Jana Pánková

9. B

Zuzana Svěcená

Odměna od Klubu přátel Klicperky
POUKÁZKA na filmové představení
jako odměna za vysvědčení s vyznamenáním.

dozorčí rada

předseda výboru,
členka výboru

místopředsedkyně výboru

Poukázku je nutné v pokladně vyměnit za vstupenku.
Platnost poukazu: do září 2016, Jiráskovo divadlo NB.

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

Prevence rizikového chování
Naše škola se prevenci rizikového chování (jako je šikana, kyberšikana,
alkohol, návykové látky, …..) věnuje nejen v hodinách výchovy k občanství,
v rámci jednotlivých předmětů, ale i pořádáním nejrůznějších besed.
V letošním roce kromě pravidelných akcí škola nabídla našim žákům:
•
•
•
•
•
•
•

divadelní představení pro žáky 2. stupně o problematice drog Memento
návštěva Krajského soudu v HK pro 7. třídu
kazuistické semináře o právním vědomí, odpovědnosti pro 8. a
9. ročníky
pravidelné semináře pro žáky 6. ročníků – Semiramis
soutěž pro žáky 8. a 9. tříd Paragraf
beseda o dospívání pro dívky z 6. tříd
účast v internetové soutěži – Kraj pro bezpečný internet
(www.kpbi.cz).

V rámci prevence rizikového chování spolupracujeme s PPP HK, OSPOD Nový
Bydžov, s naší p. psycholožkou PaedDr. A. Chaloupkovou, Semiramis HK.
Moderní doba, svět ICT, počítačů, mobilů nabízí neskutečné možnosti. Je
součástí našeho každodenního života a v neposlední době čím dál více
součástí světa dětí. Má určitě své přednosti, ale také i stinné stránky. Víme
však, co naše děti na svém počítači sledují? S kým si dopisují? Mají facebook?
Netráví u tohoto zařízení příliš času? Ač jsou děti v rámci hodin výchovy
k občanství i informatiky či v rámci nejrůznějších besed seznámeny s pravidly,
jak se správně chovat na internetu, i přesto bychom o tom jako rodiče měli
mít přehled. Zde Vám nabízíme zajímavé odkazy na internetové stránky
(www.bezpecnyinternet.cz, www.seznamsebezpecne.cz, www.kpbi.cz), které
mohou být krokem k rozhovoru o této problematice.
Petra Schovánková
preventistka rizikového chování

Okresní kolo matematické olympiády
1. až 4. místo
9. B
Vojtěch Vanc (kategorie 9. tříd)
5. až 6. místo
7. B
Ondřej Valášek (kategorie 7. tříd)
Krajské kolo matematické olympiády
4. místo
9. B
Vojtěch Vanc (kategorie 9. tříd)
Okresní kolo fyzikální olympiády
3. místo
9. B
Vojtěch Vanc (kategorie 9. tříd)
Krajské kolo fyzikální olympiády
2. místo
9. B
Vojtěch Vanc (kategorie 9. tříd)
Regionální kolo konverzace v anglickém jazyce
3. místo
5. A
Kateřina Lingrová (kategorie 5. tříd)
7. A
Miroslav Dohnal (kategorie 6. a 7. tříd)
2. místo
2. místo
9. B
František Brokeš (kategorie 8. a 9. tříd)
3. místo
9. B
Štěpán Pilc (kategorie 8. a 9. tříd)
Okresní kolo logické olympiády
4. A
Václav Pospíšil
Okresní kolo ve florbalu (kategorie dívek 8. a 9. tříd)
3. místo
7. A
Natálie Šafaříková
9. A
Lucie Heinová , Lucie Leinerová, Pavla Merlíková, Tereza
Pánková, Sára Spejchalová, Kateřina Teplá
9. B
Pavla Procházková, Nikola Vávrová
Celostátní kolo fyzikální soutěže VÝFUK
3. místo
7. B
Ondřej Valášek (kategorie 7. tříd)
Okresní kolo v barevném minivolejbalu (kategorie 2. až 3. tříd)
2. místo
2. B
Karolína Kohoutová
3. A
Jitka Málková, Rostislava Málková
Regionální kolo psaní na klávesnici (různé soutěže)
1. místo
9. B
Ratko Ilič
2. místo
9. A
Barbora Víghová
3. místo
9. A
Jakub Kloz
Krajské kolo Testování SCIO – nejlepší výsledek v Královéhradeckém kraji
1. místo
9. B
Vojtěch Vanc

Regionální kolo Novobydžovského slavíka
3. místo kategorie 1. a 2. tříd
1. B
1. místo kategorie 3. a 5. tříd
3. A
3. místo kategorie 3. až 5. tříd
5. A
1. místo kategorie 6. a 7. tříd
6. A
2. místo kategorie 6. a 7. tříd
7. A

Natálie Davidová
Mariana Vejrová
Nela Vaníčková
Linda Macháčková
Anežka Prouzová

Regionální kolo recitační soutěže
2. místo kategorie 1. a 2. tříd

Jakub Čihák

1. A

Regionální kolo soutěže v poznávání rostlin
1. místo kategorie 1. a 2. tříd
2. B
3. místo kategorie 1. a 2. tříd
1. A
3. místo kategorie 3. až 5. tříd
3. A
4. až 5. místo kategorie 6. a 7. tříd
6. A

Karolína Mertlíková
Jakub Čihák
Jan Čihák
Anežka Vancová

Regionální kolo soutěže v poznávání živočichů
3. místo kategorie 8. a 9. tříd
8. A
Kristýna Jezdinská
Regionální kolo soutěže o Cenu Antonína Lauterbacha
Absolutní vítěz
5. A
Kateřina Lingrová
Regionální kolo basketbalového turnaje na GNB
3. místo
7. B
Adéla Nováková
9. A
Adam Macháček, Jan Pozler, Sára Spejchalová, Marek
Šimbovský, Kateřina Teplá
9. B
Ratko Ilič, Jan Pavlásek, Pavla Procházková, Nikola
Vávrová
Regionální kolo soutěže pořádané GNB – Find your Matrix
2. místo
9. A
Adam Macháček, 9. B Jiří Svěcený

Výsledky sběru jednotlivců – 2. pololetí

Sběr papíru
1.
2.
3.
4.
5.

Nela Hrušková
Sára Kmínková
Adam Líbal
Markéta Jiranová
Patrik Kohout

Regionální kolo soutěže pořádané GNB – Poznej sebe a svou vlast
3. místo
9. A
Hana Přívratská, Kateřina Teplá
Regionální kolo florbalového turnaje dívek 6. a 7. tříd
1. místo 7. A Barbora Paclíková, Natálie Šafaříková, Alžběta Pražáková
7. B Pavlína Fichtnerová, Gabriela Očenášková, Natálie Včelišová

505 kg
386 kg
373 kg
350 kg
336 kg

Gabriela Očenášková 7.B

Pavlína Hanušová
Hana Přívratská
Jan Pozler
Ondřej Smotlacha

6.A
9.A
9.A
6.B

458 kg
257 kg
210 kg
195 kg
161 kg

Sběr PET lahví
1.
2.
3.
4.
5.

Rostislava Málková
Aneta Štayrová
Roman Kubec
Lukáš Petr
Sára Kmínková

3.A 3 675 ks
4.A 2 864 ks
3.A 2560 ks
2.B 1546 ks
2.B 969 ks

Martin Novák
Štěpán Pilc
Vít Karásek
Eliška Bradnová
Barbora Kmínková

7.B 2 223 ks
9.B 1 800 ks
7.B 1 750 ks
7.A 680 ks
7.A 664 ks

Sběr plastových víček
1.
2.
3.
4.
5.

Regionální kolo soutěže pořádané GNB – Faradayův pohár
2. místo
9. B
František Brokeš, Vojtěch Vanc
Regionální kolo soutěže pořádané GNB – O zlatou Mikulášovu berlu
3. místo
8. A
Jan Štancl, Jan Žižka

3.A
2.B
2.B
1.B
3.A

Markéta Hudcová
Adéla Tomášková
David Vích
Hana Houdeková
Patrik Kohout

4.A
3.B
1.B
4.B
3.A

40 300 ks
18 000 ks
16 846 ks
7 810 ks
6 138 ks

Lucie Heinová
Tomáš Králíček
Petra Khorelová
Monika Dohnalová
Sabina Cajthamlová

9.A
7.A
8.A
7.A
7.A

13 708 ks
12 176 ks
10 548 ks
8 000 ks
5 500 ks

8.A
9.A
6.A
7.A
7.A

6,0 kg
5,1 kg
4,9 kg
4,4 kg
4,1 kg

Sběr pomerančové kůry
1.
2.
3.-4.
3.-4.
5.

Aneta Štayrová
Michal Sajkršmíd
Karolína Svatoňová
Nela Vaníčková
Michal Jan Novák

4.A 11,10 kg
4.A 9,20 kg
4.A 6,40 kg
5.A 6,40 kg
2.A 6,35 kg

Blanka Nečesaná
Hana Přívratská
Anežka Vancová
Simona Bičišťová
Miroslav Schovánek

Zpráva výchovných poradců
Náplní práce výchovného poradce je řešení výchovných problémů, péče o
děti se specifickými poruchami učení, chování a kariérové poradenství. Všem těmto
složkám se na naší škole věnuje náležitá pozornost.
Žáci, kteří mají problémy s učením, pozorností nebo chováním, jsou na žádost rodičů
či učitelů posíláni na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny, kde jim své
služby poskytuje psycholog a speciální pedagog. Výsledkem je návrh řešení ve
spolupráci rodiny a školy. V letošním roce využilo pomoci těchto odborníků 20 žáků.
Ve škole také věnujeme individuální péči žákům, kteří mají speciální
vzdělávací potřeby (27 žáků), z toho individuální vzdělávací plán má 16 žáků. Jsou
hodnoceni s přihlédnutím k jejich specifickým problémům, všichni vyučující jsou
seznámeni s postupy, jak k těmto žákům přistupovat. Někteří žáci také dochází
k dyslektickým asistentkám, na škole pracuje asistent pedagoga a asistent pro
sociálně znevýhodněné žáky.
Velkým přínosem je práce školní psycholožky PaedDr. A. Chaloupkové. Na škole je
jeden den v týdnu, poskytuje konzultace i krizovou intervenci žákům. Řeší s nimi
aktuální vzdělávací, výchovné, ale hlavně vztahové problémy ve škole i v rodině.
Během školního roku poskytla odbornou péči 31 žákům.
Pro vycházející žáky je určeno kariérové poradenství. Během roku se koná několik
akcí, které pomáhají s výběrem střední školy (setkání se zástupci SŠ, návštěva ÚP
v Hradci Králové, konzultace, předávání informací o SŠ,…). Všichni naši deváťáci byli
v prvním kole přijati na střední školy, 70% z nich bude studovat obory zakončené
maturitní zkouškou, 30% nastoupí do oborů zakončených výučním listem. 6 žáků
odchází na šestileté gymnázium, 1 žák na gymnázium osmileté. Všem přejeme mnoho
úspěchů.
Martina Havlíková, Kateřina Němečková
výchovné poradkyně

Další informace o škole
Pokud chcete zjistit další informace o akcích pořádaných školou, zjistit rozvrh
nebo suplování třídy, do které 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

Regionální kolo florbalového turnaje chlapců 6. a 7. tříd
2. místo 5. A Štěpán Josef Zrzavý, 6. B Pavel Houška
7. A Matěj Kloz, Tomáš Králíček, Miroslav Schovánek, Jan Zmítko
7. B Martin Novák, Richard Rak,
8. A Jan Žižka
Regionální kolo minikopané chlapců 6. a 7. tříd
3. místo
6. B
Michal Klouzek
7. A
Ondřej Dařbujan, David Hruška, Jan Zmítko
7. B
Martin Novák, Richard Rak
8. A
Hynek Hornof, Jaroslav Valenta

Poděkování patří všem za vzornou reprezentaci školy
a výborné umístění v soutěžích.
Nabídka kroužků a nepovinných předmětů
název

Anglický jazyk (1. r)
Anglický jazyk (2. r)
Děti a míč (1. až 3. r)
Divadelní kroužek
Florbal (chlapci i dívky)
Keramika (ml. a st.)
Košíková (různé kategorie)
Malý Radostný Plecháček

Odbíjená
Pohybové hry (1. až 4. r.)
Radostný Plecháček
Šachový kroužek
Pohybové hry
Vybíjená

předběžné termíny

vyučuje

dle rozvrhu
dle rozvrhu
pondělí 13.45–14.45 h

Jana Dymešová
Hana Ryglová
Hana Kopecká
Ilona Nováková
Milan Prokop
Ilona Nováková
Milan Prokop
Pavlína Strnková
Petr Mikšíček
Pavlína Zmítková
Pavlína Strnková
Marcela Vaňková
Pavlína Zmítková
Kateřina Němečková

dle rozvrhu
dle rozvrhu
dle rozvrhu
úterý 15.15–16.45 h
úterý 14.30–16 h
pondělí od 14 hodin
středa 13.25–14.35
úterý 16–17 hodin
středa od 14 hodin
dle rozvrhu
čtvrtek
Kroužky DDM na škole.

Taneční skupina TIMEDANCE NOVÝ BYDŽOV
Velice si vážím spolupráce, kterou jsem navázala s taneční školou TIMEDANCE Hořice.
Tibor Karvai a Nikola Slezáková jsou nejenom zkušenými lektory, ale jsou to hlavně naši noví
spolehliví parťáci, kteří nám pomáhají rozvíjet taneční pohyb ve stylu moderní hudby. Malé děti
mají trénink 1x týdně v pondělí a starší tanečníci 2x týdně. Každý měsíc jsou naši tanečníci zváni
na párty do tanečního studia v Hořicích. My sami jsme ji také jednou pořádali v únoru v Jiráskově
divadle jako párty valentýnskou. Malí i velcí se na taneční párty pokaždé pořádně vyřádí,
zatancují si a někdy se i vyspí. V letošním roce jsme představili nové choreografie a kostýmy na
vystoupeních – na Rockovém bále Klicperky, Regionální taneční přehlídce v Chlumci nad
Cidlinou či při VII. ročníku Mlékosrbského jarmarku spojeného s dětským dnem. V sobotu 28.
května zahájili tanečníci Timedance streetbalový turnaj Klicperky a vystoupili v DDM na Dni dětí.
Každoročně také vystupujeme na akci Pohádkové prázdniny v Kovači a při slavnostním vyřazení
9. tříd v Jiráskově divadle. Dále nás ještě čeká sjezd rodáků v Kobylicích, Slavnosti hořických
trubiček a akce Jičín město pohádek.
Naši větší tanečníci se poprvé zúčastnili také několika soutěží – Dvorská jednička ve Dvoře
Králové nad Labem, O pohár města Hlinska a Timedance Cup v Pardubicích. Byla to pro ně velká
zkušenost porovnat se s ostatními tanečními týmy. Z velkých děvčat mám nesmírnou radost,
udělaly velký pokrok a jim i našim lektorům moc děkujeme. Všem malým i velkým tanečníkům
přeji krásné prázdniny!
Chceš k nám přijít tancovat? Neváhej a volej 775 860 713, v září se na tebe těšíme.
Pavlína Strnková

Výběr z některých akcí pořádaných školou
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lyžařské kurz pro žáky 7. tříd
Adaptační pobyt žáků 6. tříd v Libuni, 1. tříd v Peci pod Sněžkou
Plavecký výcvik 2. a 3. tříd
Historická akademie Klicperky – březen 2016
Školní soutěž v matematice (Pythagoriáda, olympiáda, KLOKAN)
40. ročník Pochodu na Hrádek – organizace spolu s Klubem přátel Klicperky
12. ročník Streetballového turnaje pro děti a dospělé (246 hráčů)
Školy v přírodě a vícedenní pobyty pro žáky školy
Testování žáků 7. a 9. tříd (SCIO) – testy hradí škola
8. Rockový bál pro veřejnost pořádaný KPK a školou
Pořádání regionální soutěže v poznávání rostlin
Tradiční odměňování žáků za celoroční práci, reprezentaci školy, umístění
v soutěžích a sběrové akce
Bezpečnost našich dětí (hasiči, dopravní výchova, preventivní programy)
Pořádání soutěží školním klubem a Parlamentem pro žáky (recitace, originální pokrm
z rýže, piškvorky, Den dětí, maškarní rej, Klicperka hledá talent…)
Pořádali jsme 7. ročník Novobydžovského míčového víceboje

• Celoroční sběr druhotných surovin (PET lahví, papíru, víček…)
• Tradiční vyřazení žáků 9. ročníků v Jiráskově divadle
• Soutěž PARAGRAF pro žáky 8. až 9. tříd o znalosti zákonů
• Zeměpisné přednášky pro žáky školy a veřejnost (říjen – Vietnam – Svatopluk Fencl,
listopad – Himaláje – Milan Šimek, únor – Grónsko – RNDr. Vladimír Lemberk, březen
– Srí Lanka a Maledivy – doc Jiří Štyrský)
• Projekty – William Shakespeare, Karel IV., Den Země

• Atletický čtyřboj pro žáky 1. stupně se ZŠ Prasek
• Přespolní běh pro žáky školy a ZŠ Prasek
• Školičky pro předškoláky

Pěvecký sbor Radostný Plecháček
V září 2015 vykročil Radostný Plecháček
radostně do nového školního roku. Přivítali
jsme mezi sebe nové malé zpěváky a
novinkou pro nás bylo také znovuobnovení
staršího sboru. Plecháček dnes čítá celkově 48
malých a 24 velkých dětí. Na konci září jsme
zopakovali naše nové pohádkové pásmo plné
princezen na jarmarku v Lužci nad Cidlinou a
tradičně jako každý půl rok zpěváci slavnostně
přivítali nové občánky v Jiráskově divadle. V
období adventu si dal sbor krátkou pauzu a
další práce nám začala až ve druhém pololetí. Od ledna začaly děti pracovat na Starých
pověstech českých a část z nich se stihla představit už v Historické akademii Klicperky.
Moc se těšíme na jejich pokračování. Malí zpěváčci se naučili také zpívat jednu
hebrejskou píseň, se kterou vystoupili jako zachráněné židovské děti v historické
akademii. Mezitím připravoval Radostný Plecháček 40minutový program plný písniček a
říkanek s velikonoční tématikou, který předvedl první jarní den při Velikonočním
jarmarku v Jiráskově divadle. Velká děvčata zazpívala ve fotbalových dresech při
slavnostním předávání cen nejlepším fotbalistům v Jiráskově divadle. Tam děti vystupují i
na závěr školního roku při loučení se žáky 9. tříd. V sobotu 2. července nás ještě čeká
koncert plný lidových písní na sjezdu rodáků v Kobylicích a pak již hurá na radostné
prázdniny!
Děkuji všem velkým i malým zpěvákům!
Pavlína Strnková.
Zpíváte rádi a chcete s námi hrát divadlo? Přidejte se k Radostnému Plecháčku!
Na plánovaném třídenním letním soustředění v Borovničce by již neměl nikdo z nových
zpěváčků chybět. Zájemci o zpívání v našem hudebně-dramatickém sborečku se mohou
hlásit přes prázdniny na telefonu 775 860 713 nebo na e-mail
pavlina.strnkova@gmail.com.
Zkoušky budou probíhat tradičně v úterý odpoledne na ZŠ V. Kl. Klicpery.

