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Organizace školního roku Předem známé akce školy a SRPDŠ

Období školního vyučování a rozsah všech prázdnin určilo MŠMT rozhodnutím č.j. 16304/2012-20 takto: Adaptační kurz VI. ročník 

Zahájení školního vyučování  - pondělí    2. září     2013 Plavecký kurz 3.-4. ročník

Konec vyučování v 1. pololetí  - čtvrtek   30. ledna   2014 Divadelní představení histotického šermu

Konec vyučování v 2. pololetí  - pátek     27. června  2014 Exkurze 5.ročník Praha

Poznávací zájezd Londýn

Podzimní prázdniny  - úterý 29. října a středa 30. října 2013 (pondělí 28. října - svátek) Lyžařský kurz 7. ročník

Vánoční prázdniny  - sobota 21. prosince 2013 až neděle 5. ledna 2014 Planeta země 3000

)vyučování začíná 6.ledna 2014) Výstava středních škol pro 9. ročník

Jednodenní pololetní prázdniny  - pátek 31. ledna 2014 Fotografování prvňáčků a zájemců

Jarní prázdniny (okres Náchod)  - pondělí 10. března 2014 až neděle 16. března 2014 Pasování na čtenáře

(vyučování začíná v pondělí 17. března 2014) Pohádkový zápis

Velikonoční prázdniny  - čtvrtek 17. dubna 2014  a pátek 18. dubna 2014 Den matek

Hlavní prázdniny  - od soboty  28. června 2012 do neděle 31. září 2014 Ples OSRPDŠ při ZŠ a MŠ

Zahájení školního roku 2014/2015  - pondělí 1. září 2014 Projektový den

Turistický kurz VIII. ročník

Tzv. ředitelská volna pro žáky vyhlašovaná ředitelem školy k zajištění plnění úkolů uložených centrálními orgány Outdoorový pobyt IX. ročník 

(k povinnému absolvování školení učiteli a aktualizaci školního vzdělávacího programu podle školského zákona) Fotografování žáků školy

v 1. pololetí  - čtvrtek 31.10.2013 a pátek 1.11.2013 Sportovní den a turnaje dětí (Den dětí)

ve 2. pololetí  - pátek 2.5.2014 Školní akademie 

 - pátek 9.5.2014 Předvánoční vystoupení v Domově důchodců

1 den  je určený pro nepředvídané (např. povětrnostní, techn. nebo organizační) události Den dětí

Dopravní hřiště

Schůzky s rodiči (třídní schůzky SRPDŠ a konzultační dny) Klíčování

Třídní schůzka v kmenových třídách  - úterý 10.9.2013  od 15:30 Sportovní den

Třídní sch. IX. roč. k volbě povolání  - úterý 19.11. 2013  od 14.30 nebo 17.00 - dle dohody Pythagoriáda

Konzultační odpoledne úterý 19.11. 2013  od   14:30 - 17:00 Matematický klokan

Třídní schůzka v kmenových třídách  - úterý   7. 1.  2014  od  1 st.  14:30 - 16:00  a 2. st.  15:30 - 17:00 Olympiáda z českého jazyka

Konzultační odpoledne  - úterý 22. 4.  2014  od  14:30 -  17:00 Testování schopností a dovedností žáků

Třídní schůzka v kmenových třídách  - čtvrtek 5. 6.  2014  od  1 st.  14:30 - 16:00  a 2. st.  15:30 - 17:00 Soutěž ve šplhu

Soutěž ve skoku vysokém

Zápis do 1. třídy Soutěž ve sběru a třídění odpadu

Řádný termín  - pátek 24. ledna 2014 od 14 do 17 hodin Fotografování třídních kolektivů

(opět trochu jinak přivítáme ve škole  naše nejmenší kamarády Kulturní akce

 a všechny jejich maminky, tatínky, babičky, dědečky …)     Další akce průběžně na www stránkách školy

Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod

Náchodská 288, 549 22  Nový Hrádek

Informace pro rodiče 2013-2014



Volitelné předměty Kroužky v rámci školní družiny (bez zápisného)

7. ročník   Sportovní kroužek (míčové hry) - v termínu po dohodě s žáky a rodiči p. vych. Kubcová -     v průběhu září 2013

Svět kolem nás Taneční kroužek - v termínu po dohodě s žáky a rodiči p. vych. Matějčková - v průběhu září 2013

8. ročník Kroužky mimoškolních činností - se zápisným. 

Psaní na PC Zápisné předpokládáme 200,- až 300,-- Kč podle celkového počtu přihlášených dětí. Uvedené zápisné je pro jedno pololetí, 

ale lze uhradit najednou pro celý školní rok. Výše odpovídá počtu alespoň 10 dětí v kroužku.

9. ročník Zápisné je určeno k úhradě materiálu, odměny lektora, nákladů na kopírování, případně cestovné a odměny dětem. 

Věda hrou Přesná částka bude určena podle počtu přihlášených do všech kroužků. Zápisné se nevrací.

Konverzace AJ Angličtina pro nejmenší - v termínu po dohodě s žáky a rodiči p.uč. Svatoňová   -  čtvrtek 12,15-13,00

Angličtina začátečníci - v termínu po dohodě s žáky a rodiči p.uč. Pavlíková    -  pondělí   14,00-14,45

Nepovinné předměty Sportovní kroužek 1.st. p.vych. Kubcová  -  čtvrtek  15,15-16,00

Náboženství  (1. i 2. stupeň) Hra na flétnu  p uč. Soukupová  - pondělí   13,15-14,00 

Anglický jazyk (1. a 2. třída) Keramický kroužek - v termínu po dohodě s žáky a rodiči lektor z Déčka   . -  v průběhu září 2013

Kroužek českého jaz. (přijímačky) p. uč. Dudášková -  středa 14,00-14,45

Vyučovací hodiny ve dnech Kroužek matematiky (přijímačky) - v termínu po dohodě s žáky a rodiči p. uč. Voltrová-    -  čtvrtek   14,00-14,45

bez odpoledního vyučování Sportovní kroužek  2.st. p.uč.  Paarová     -  pondělí  14,00-14,45 

1. hodina   7:50 -   8:35 Počítače pro nejmenší (jen 1. - 3. třída) p.uč. Krbalová     -   úterý 13,15- 14,00

2. hodina   8:45 -   9:30 Redakce školního časopisu - v termínu po dohodě s žáky a rodiči p.uč. Matějková   -   pátek  14,00-15,00

3. hodina   9:45 - 10:30 Ruční práce (vyšívání a další činnosti)               St 13:15 - 16:15 p.uč. Ježková      -  od středy 4. září 2013 

4. hodina  10:40 - 11:25 Sborový zpěv p.uč. Soukupová  -  pndělí  14,00-14,45

5. hodina  11:35 - 12:20 Florbal  -  dle zájmu p.uč.  Páv            -   od října 2013

6. hodina  12:30 - 13:15 Zdravotnický kroužek mlad. žáků  p.uč. Havrdová      - úterý  14,00-14,45

Zdravotnický kroužek starš. žáků - termín po dohodě s žáky a rodiči p.uč.  Krbalová     -  říjen 2013

Vyučovací hodiny ve dni Přihlášku na tyto a další kroužky obdržíte během září.

s odpolední výukou Kroužky ve většině případů zahajují činnost v měsíci říjnu. Školní družina

1. stupeň končí dopolední výuku Orgány spolupracující při řízení školy

v 11:25 a odpolední výuka Zřizovatel - zastoupený starostou obce  Bc. Zdeňkem Drašnarem               provoz denně od 6:00 až 7:45

začíná ve 12:15. Tzn. následující: Školská rada - zastoupená předsedou Bc. Pavlem Bachurou                             a 11:30 až 15:15

5. hodina   12:15 - 13:00 OSRPDŠ - zastoupené předsedou Ing. Karlem Dudáškem       (v případě činnosti zájmových kroužků i déle)

6. hodina   13:10 - 13:55 Vedení školy - zastoupené ředitelem školy  Mgr. Alešem Pávem

2. stupeň končí dopolední výuku 

v 12:20 a odpolední výuka 

začíná ve 13:10. Tzn. následující: Vedoucí - paní Renata Rufferová 

6. hodina   13:00 - 13:45 Tel.: 491 478 142   E-mail: materskaskola-jidelna@novy-hradek.cz

7. hodina   13:55 - 14:40 Informace: http://sj.novy-hradek.cz/

Dozor a vstup dětí do školy je Informace školní jídelny k výdeji obědů a cenám obědů:

ze zákona 20 minut před začátkem Pokud dítě onemocní, má nárok  1. den nemoci na oběd za sníženou cenu. Na další dny  se musí odhlásit.

vyučování ráno a 15 min před začát- V době nepřítomnosti dítěte, žáka, studenta ve škole (Vyhl. č. 107 /2007 Sb., o školním strav. § 2, odst. 7 a § 4, odst. 9)

kem odpoledního vyučování. není nárok na oběd za sníženou cenu. 

Možnosti volby předmětů vzdělávání a výběru mimoškolní činnosti pro žáky Základní školy v Novém Hrádku

Školní jídelna při MŠ N. Hrádek

Informace pro rodiče 2013-2014


