
   
   

 

 

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA 

A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. HRADEC 

KRÁLOVÉ 

 

 

 

Na slovíčko… 

Vážení rodiče, milí žáci, 
jaro je tady a s ním rodičovské schůzky a Velikonoce. Značnou část 
školního roku máme již za sebou, ale mnoho zásadních věcí nás teprve 
čeká. Pro deváťáky a některé děti z pátých tříd budou důležité přijímací 
zkoušky, pro děti z prvního stupně škola v přírodě. Také připravujeme 
oslavy 20-ti let založení školy a mnoho dalšího. Přeji Vám, abyste 
prožili krásné Velikonoce a zažili radost z naděje ve Vzkříšení.  
 

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel    
Biskupského gymnázia B. Balbína   

a Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II. 

HARMONOGRAM 

Čt 6. 4. 15.00 – 17.00 Velikonoční tvoření 
Pá 7. 4. 7.15 Sběr papíru 
Pá 7. 4. 17.30 Noc s Andersenem (1. A, 1. B) 
Út 11. 4. 17.00 Třídní schůzky 
St 12. 4. 8.15 Mše svatá před Velikonocemi 
St 12. 4. 15.00 Hrátky se zvířátky (předškoláci) 
 13. 4. – 17. 4.  Velikonoční prázdniny 
St 19. 4. 15.00 Hrátky se zvířátky (předškoláci) 
Pá 21. 4. 20.00 Společenský večer 
St 26. 4. 15.00 Děti a ADHD (Mgr. Klapal) 
St 26. 4. 15.00 Hrátky se zvířátky (předškoláci) 
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St 3. 5. 15.00 Hrátky se zvířátky (předškoláci) 
Čt 4. 5. 9.00 a 10.00 Anglické divadlo (1. – 4. třídy) 
St 10. 5. 15.00 Hrátky se zvířátky 
Pá 12. 5. 7.15 Sběr papíru 
Pá 19. 5.  Terezín, exkurze (8. a 9. třídy) 
 21. 5. – 26. 5.  Anglie (2. stupeň) 
 29. 5. – 2. 6.  Škola v přírodě (3. A, 5. A) 
 5. 6. – 9. 6.  Škola v přírodě (1. B, 2. A) 
Pá 9. 6. 7.15 Sběr papíru 
Ne 11. 6. 9.30 První svaté přijímání 
 12. 6. – 16. 6.  Škola v přírodě (1. A, 2. B, 4. A) 
So 17. 6. 10.00 Oslava výročí 25 let od založení 

biskupského gymnázia a 20 let od 
založení základní školy 

Po 19. 6. 10.00 Klicperovo divadlo (1. stupeň) 
Pá 23. 6.  Sportovní den (1. stupeň) 
Pá 30. 6. 8.15 Závěrečná mše svatá a předání 

vysvědčení 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 

Během předchozího víkendu proběhl na naší škole zápis do prvních 
tříd. Budeme opět přijímat 30 dětí do dvou menších tříd (2x15 dětí). 
K zápisu se dostavilo celkem 34 uchazečů a sedm z nich současně 
požádalo o odklad povinné školní docházky. Proto jsme mohli všechny 
žádosti vyřídit kladně. 
 

ZÁSTUPKYNĚ PRO 1. STUPEŇ ZŠ 

Naše škola se postupně rozrůstá a v posledním roce přibylo nejen žáků, 
ale i tříd, a proto jsem se rozhodl jmenovat do funkce novou zástupkyni 
ředitele pro první stupeň základní školy. Máte-li své děti na prvním 
stupni, obracejte se, prosím, ve všech věcech na Mgr. Helenu 
Nerudovou. Zdá-li se Vám, že se záležitost týká celé školy nebo dítěte 
na druhém stupni, obraťte se jako dosud na mého zástupce Ing. Jana 
Trdličku. 
 

Mgr. Jiří Vojáček  

ředitel školy   



KNIHA „MEDVĚD WRR: PO PŘEČTENÍ ZAVŘÍT“ NA NAŠÍ ŠKOLE 

Díky sponzorskému daru jednoho z rodičů jsme mohli žákům na 1. 
stupni zakoupit slibnou novinku na knižním trhu, a to knihu „Medvěd 
Wrr: Po přečtení zavřít“. Jejími autory a ilustrátory v jednom jsou mladí 
Hradečáci Jaromír Štejnar a Michal Široký. Oni sami o knize říkají: „Dali 
jsme si za úkol přivést děti zpět ke čtení… Znáte ten pocit, kdy se 
začtete do knihy, a její příběh vás zcela pohltí… a to přesně se stalo 
medvědovi Wrr…“ Knihu jsme zakoupili pro hodiny literatury v počtu 
20 ks a dětem přejeme „ten pocit, kdy se začtou…“ 
 

Mgr. Helena Nerudová   

ADOPCE NA DÁLKU 

Naše škola je od roku 2000 zapojena do projektu Adopce na dálku, 
který pomáhá se vzděláním indických dětí.  
Loni ukončila své studium Maria Renita, která se stala učitelkou. 
Chlapec Lukas Menezes skládá závěrečné zkoušky v technickém oboru 
letos na jaře. Proto jsme s dětmi vybrali nové dítě k adopci. Stala se jím 
6ti letá Angel, která nám již napsala k Vánocům svůj první dopis v 
angličtině.  
Během 16ti let realizace projektu vzrostly náklady na vzdělání dětí a 
ostatní péči s tím spojenou na 6.500 Kč ročně. Z této částky jsou 
pořízeny školní pomůcky, taška a uniforma, strava, základní zdravotní 
péče, dárek k narozeninám a Vánocům a prázdninový tábor. 
Poděkování patří všem, kteří pravidelně přispívají v rámci 
velikonočního a adventního tvoření či při společenském večeru školy. 
 

Mgr. Helena Nerudová, Mgr. Naďa Trojanová  

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE EUROREBUS KLEPE NA DVEŘE!  

Za měsíc – v pátek 28. dubna 2017 vypukne krajské kolo. Do něj se opět 
probojovali 3 nejúspěšnější reprezentanti z každé třídy 2. stupně. 
Reprezentanty budu vybírat podle dosaženého počtu bodů! Ani mladší 
spolužáci nepřijdou zkrátka – v krajském kole bude obhajovat 1. místo 
v loňském celostátním finále trojice soutěžících z prvního stupně naší 
ZŠ. Držme jim všem palce.  



ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 2017  

Již několikátým rokem pořádáme školní kolo zeměpisné olympiády 
společně s Biskupským gymnáziem Bohuslava Balbína. V tak těžké 
konkurenci je velmi obtížné pěkné umístnění. Dovolte, abych Vás 
seznámil s dílčími výsledky za naši ZŠ.  
V kategorii 6. tříd se nejúspěšnějším řešitelem stal Tobiáš Zdechovský z 
6. A, který navíc obsadil v celkovém pořadí krásné 6. místo. Na druhém 
místě skončil Adam Macháček, na 8. místě v celkovém pořadí.  
V kategorii 7. tříd byl nejlepším Matěj Vošmik ze 7. A, následovaný 
Janem Ulrichem.  
V nejstarší kategorii, která zahrnuje žáky 8. a 9. třídy, nejlepší místo 
získala Eliška Fidranská a se ztrátou pouhého půl bodu za ní 
následovala Anna Helingerová.  
Všem účastníkům děkuji za čas, snahu a píli, které věnovali přípravě, 
mnohdy v brzkých ranních hodinách! Věřím, že v příštím roce se 
posuneme zas o kousek dál!  

SKVĚLÝ ÚSPĚCH V OKRESNÍM KOLE MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY! 

V těžké konkurenci okresního kola, které se konalo v úterý 24. ledna 
2017, se dva naši žáci umístili na stupních vítězů – dokonce na těch 
nejvyšších!  
Richard Langer z 5. A se 100% úspěšností nenašel ve své kategorii 
přemožitele a obsadil tak suverénně 1. příčku. V této kategorii se dále 
nepostupuje.  
Velký úspěch navíc podtržený postupem do krajského kola zaznamenal 
žák 9. A Jan Antonín Domiter, který se (ještě se dvěma dalšími řešiteli) 
umístil na 1. místě. Honza prokázal svoje kvality v konkurenci žáků z 
gymnázií!  
Blahopřejeme vítězům a všem účastníkům děkujeme za snahu a píli!  

ŠKOLNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY 

Na přelomu ledna a února poměřili svoje matematické síly žáci v další 
matematické soutěži – Pythagoriádě. I když postup do okresního kola 
nemáme ještě oficiálně potvrzený, podle regulí určitě postupují žáci 
s bodovým ziskem 10 a vyšším (je možné, že organizátoři pozvou i žáky 
s nižším bodovým kontem). Níže uvádím přehled výsledků v 5., 6. a 7. 
ročníku. 
  



5. ročník (účast 28 žáků 
vč. několika žáků ze 4. 
ročníku) 

6. ročník (účast 30 žáků) 7. ročník (účast 19 žáků) 

Dostálová Sofie (15 b.) Hopjanová Jitka (12 b.) Koutník Jakub (9 b.) 
Hájek Michael (14 b.) Zdechovský Tobiáš (10 b.) Vošmik Matěj (9 b.) 
Allahham Jan (13 b.) Tichý Tomáš (10 b.) Semerák Miroslav (6 b.) 
Langer Richard (13 b.) Sedláček Daniel (9 b.) Holasová Zuzana (6 b.) 
Yundak Andriy (12 b.) Holubář Jiří (8 b.)  
Špulák Martin (12 b.) Sembdnerová Natálie (7 b.) 
Brtníková Kateřina (11 b.) Ševčík Lukáš (7 b.) 
Zelbová Lada (10 b.) Sedláčková Klára (7 b.) 
Tachovský Jaroslav (9 b.)  
Lahodová Žofie (9 b.) 
Bláhová Ludmila (9 b.) 

Mgr. Petr Řehák, Mgr. Jaroslava Vojáčková  

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Začátkem března navštívily děti z I. a II. oddělení ŠD interaktivní 
výstavu Hry a klamy ve Studijní a vědecké knihovně. Každý si mohl 
vyzkoušet některý z 30 vystavených exponátů z oblasti fyziky a 
biologie. Ochuzeni nebyli ani třeťáci, ti zde byli v rámci vyučování. - 
Opět se zúčastníme výtvarné soutěže pořádané Oblastní charitou 
"Přátelství, pomoc, pochopení - aneb můj život s kamarády." - Postní 
cestou dojdeme společně k Velikonocům. - Fotografie z akcí ŠD najdete 
na webu školy.  

Zuzana Duffková  

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

V katedrále Svatého Ducha proběhne 11. června při Mši svaté v 9.30 h 
důležitá událost. Asi 15 žáků prvního stupně naší školy přistoupí 
poprvé ke stolu Páně a budou posíleni jeho Tělem. Kéž i oni pod vlivem 
této svátosti vrůstají do Krista a dokážou se obětovat pro druhé. Jste 
zváni k účasti na této slavnosti. 
 

Tomáš Enderle   
  



ŠKOLNÉ 

Vážení rodiče, od 1. 9. 2017 bude na naší škole zavedeno vybírání 
školného a proto se na Vás obracím s následujícím textem, v němž si 
dovolím Vám přiblížit důvody, které nás k tomu vedou, i způsoby 
jakými hodláme vynaložit prostředky, které takto získáme. 
Financování církevních škol vychází z normativu na žáka, který je 
vypočten jako průměrný náklad na žáka ve veřejných školách 
v loňském roce. Z toho pak vyplývá, že naše finanční možnosti o jeden 
rok zaostávají za možnostmi škol veřejných. Stát také naší škole 
nehradí žádné větší investice nebo prostředky nutné k větší údržbě, či 
rozvoji školy. Z toho pak vyplývá, že vybrané prostředky budeme 
směřovat do tří oblastí; rozvoje školy v podobě nákupu pomůcek, 
dorovnání platů učitelům vůči veřejným školám a podpory žákům, kteří 
ji z nějakého důvodu potřebují (například příspěvky na soutěže). 
Školné budeme vybírat mírné, ve výši 200,- Kč na žáka měsíčně (2400,- 
Kč ročně) a bude zaveden systém odpouštění školného nemajetným 
rodinám, rodinám vícečlenným budou umožněny úlevy. Podrobná 
pravidla na vybírání a odpouštění školného budou zveřejněna na 
webových stránkách školy (www.czshk.cz) do konce školního roku. 
Jsem přesvědčen o tom, že naše škola je v mnoha ohledech výjimečná, 
a rozsahem dělené výuky, počtem dětí v mnohých třídách, péčí o volný 
čas dětí a kvalitou učitelského sboru poskytuje dětem a jejich rodinám 
nadstandardní zázemí. 
Možnost vybírat školné vyplývá z §123 školského zákona (tj. zák. 
561/2004 Sb.). O vybírání školného rozhoduje statutární orgán 
právnické osoby, která vykonává činnost školy – v našem případě tedy 
ředitel školy. Také v předcházejících právních úpravách byla církevním 
školám přiznána možnost vybírat školné, proto se jedná o rozhodnutí, 
které je v souladu s nynější i předchozí právní úpravou. 
Protože však nechci tento svůj záměr předkládat bez konzultace, 
předložil jsem jej k projednání Školské radě i Radě školské právnické 
osoby, což jsou orgány, které jsou tvořeny a voleny reprezentativně 
zástupci školy, rodičů a zřizovatele.  Oba tyto orgány můj návrh 
schválily. 
Pevně věřím, že výše školného nikomu neznemožní vzdělávání. 
 

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel    
Biskupského gymnázia B. Balbína   

a Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II. 


