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Na slovíčko…
Vážení rodiče,
uběhly již téměř tři měsíce od začátku školního roku a
nastává čas třídních schůzek a prvního čtvrtletního
hodnocení. Pro nás učitele je také důležitá zpětná
vazba, proto budete požádáni o vyplnění
jednoduchého dotazníku, který pro nás bude
ověřením, zda uvažujeme správným směrem, a také
podnětem k zamyšlení nad tím, co ve škole změnit
nebo vylepšit. Bezprostředním podnětem k tomuto
dotazníku a změně školního řádu bylo nevhodné
chování některých našich žáků k jednomu z učitelů a
pořizování urážlivých a znevažujících záznamů. Proto
jsem rozhodl o úplném zákazu používání mobilních
telefonů ve třídě 9. A během celého školního dne a
také zvažuji, že bych podobný zákaz v budoucnu
rozšířil na celou školu. Mám totiž poměrně pevné
přesvědčení, že naši žáci pro výuku i odpočinek o

přestávkách mobilní zařízení nepotřebují a hraní her i
brouzdání po sociálních sítích není důležitější než
povídání si s kamarády a připravování se na další
hodiny. Nejedná se o žádné konzervativně
zpátečnické nemoderní opatření. Mnoho našich
studentů z gymnázia, kteří tráví nějaký čas na
zahraničních školách, ve Spojených státech, Německu,
Francii i jinde, vypráví o tom, že tam jsou zpravidla
mobilní zařízení zcela zakázána přinášet. Dotazník
také vytváří prostor pro to, abychom se dozvěděli více
o formách a způsobech naší vzájemné komunikace,
hodnocení
výuky
v jednotlivých
předmětech.
Obsahuje otázky, které mapují školní klima a sociálně
patologické jevy, a poskytuje prostor i pro další
sdělení, která byste nám rádi anonymně řekli.
Zavazuji se, že odpovědi budou anonymně užívány
s tím, že bychom byli rádi, abyste vyplnili třídu a
součást školy. Také bychom potřebovali Vaše
odpovědi a nikoliv odpovědi Vašich dětí, od nich
získáváme zpětnou vazbu přímo ve škole.
Děkuji za spolupráci, pochopení i vyplnění dotazníku.
S přáním hezkého Adventu
Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy

ZMĚNA ŠKOLNÍHO ŘÁDU
Dne 1. 11. 2017 schválila Školská rada Biskupského
gymnázia Bohuslava Balbína a Základní školy a
mateřské školy Jana Pavla II. Hradec Králové změnu
Školního řádu v článku VI. „Žákům je zakázáno“
v odstavci 5. se nově uvádí:
„Používat mobilní telefony v době výuky, žáci jej mají
vypnutý a uložený v tašce. Vyučující může mobilní
telefon v souvislosti s jeho využitím ve výuce v dané
vyučovací hodině povolit. Ředitel školy, učitel nebo
jiný pedagogický pracovník může určit místo, na které
jsou povinni žáci dané třídy nebo skupiny odložit svůj
mobilní telefon, případně jiná zařízení a cennosti.
Pedagogický pracovník také určí délku trvání tohoto
opatření a způsob vydávání odložených věcí. Po dobu
uložení přístrojů za ně škola přebírá odpovědnost.“
Chápeme, že pro mnoho rodin je důležité
komunikovat s dětmi bezprostředně před a po
vyučování, proto škola nezakazuje do školy mobilní
telefony nosit a vytváří režim pro jejich bezpečné
ukládání a vydávání po vyučování. Obecně však
doporučujeme, aby rodiče dětem, pokud to není
nutné, tato zařízení do školy vůbec nedávali.
V případě urgentní potřeby komunikovat s dětmi je
možné využít školní telefon.
Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy
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Oskar a růžová paní;
kostel Panny Marie
Adventní tvoření
Žehnání adventních věnců ve třídách
Třídní bohoslužba (7. A)
Sběr papíru
Ozdobte nám stromeček;
ZOO Dvůr Králové n. Labem (1. st.)
Třídní bohoslužba (9. A)
Adventní koncert;
kostel Panny Marie
Mše svatá;
katedrála Svatého Ducha
Vánoční prázdniny
Sběr papíru
Lyžařský výcvikový kurz (7. A, 8. A)
Fotbalový turnaj (1. a 2. tř.) „O pohár
Jana Pavla II.“
Fotbalový turnaj (3. – 5. tř.) „O pohár
Jana Pavla II.“
Vydání Výpisu vysvědčení
Pololetní prázdniny

MISIJNÍ ŠTRÚDLOVÁNÍ
Děkujeme žákům, rodičům, učitelům a provozním
pracovníkům školy za týdenní nasazení při tradičním
oblíbeném říjnovém Misijním štrúdlování. Na potřeby
Papežského misijního díla jsme vybrali 27.273 Kč – za vaši
štědrost vám děkujeme.

HRAVÉ NÁMĚSTÍČKO
Prostor v 1. patře, který si po rekonstrukci získal oblibu u
žáků nejen 1. stupně, dostal své jméno. Na začátku
školního roku jsme vyhlásili soutěž o nejlepší název tohoto
odpočinkového místa, sešlo se nám 51 návrhů a z nich byl
vybrán název „Hravé náměstíčko“. Hledáme autora
vítězného návrhu, protože se nepodepsal a my bychom ho
rádi odměnili.

BRUSLENÍ NA 1. STUPNI
V novém roce budeme s žáky v rámci tělesné výchovy
bruslit. První bruslení na zimním stadionu plánujeme
v úterý 9. 1. 2018. Žáci by měli s sebou nosit brusle,
sportovní oblečení na led, čepici, pevné rukavice.
Mgr. Helena Nerudová

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Lyžařský výcvik pro žáky 7. a 8. třídy připravujeme
v termínu 20. – 26. 1. 2018 v Roudnici v Krkonoších.
Mgr. Tomáš Kopecký

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A ŠKOLNÍM KLUBU
Jako každý rok na podzim proběhla v I. a II. oddělení
soutěž "O nejveselejšího draka". Třeťáci tentokrát kreslili
nafukovací balonky. Všechna oddělení se zúčastnila
několika výtvarných soutěží, například pro Klokánek Fond ohrožených dětí. Prvňáci budou během školního roku
společně poznávat lesní zvířátka. Druháci dokončili turnaj
v Dobble a čeká je cesta do Afriky. Třeťáci poznávají
Evropu, nyní její jižní část. Ve školním klubu pro II. stupeň
probíhá dlouhodobá soutěž na téma Česká republika. Stále
je možné se přihlásit a vyhrát pěkné ceny. Vítáni jsou i žáci
4. a 5. třídy.
Mgr. Zuzana Duffková

ZE SVĚTA DO SVĚTA
Tento rok s dětmi ze IV. oddělení procházíme různými
světy. Máme za sebou už putování pod hladinu, kde jsme
objevovali podmořské příšery a několik jsme jich sami
vyrobili. Malou odbočkou byla SPINNERMÁNIE - soutěž v
umění točit spinerem rychle, zábavně a také vymyslet
vlastní styl hračky. Celou show, kde nechyběl ani
moderátor, završila chvíle sladkých odměn pro účastníky.
Spolu se školním klubem 5. třídy jsme podnikli výpravu do
středověkého světa - uspořádali jsme rytířský turnaj a
zúčastnili se povídání a ukázek ze života vznešených lidí z
gotiky. I moderní děti si oblíbili hru "Krleš". Svět proměn
jsme v obou odděleních odkryli v podzimní přírodě, kdy se
nám v parku formou landartu podařilo přeměnit spadané
listy v krásné obrazy. A víte, jak lze přetvořit obyčejnou
zavařovačku ve skvost? Natřete ji lepidlem, omotejte
bavlnkou či krajkou, posypte perličkami a krásné dílko je
tady. - A co nás ještě čeká? Svět vánoční, pod ledem, ve
vzduchu či v technice.
Mgr. Daniela Frélichová

SPOLEČENSKÝ VEČER
Milí rodičové a přátelé školy, rád bych Vás pozval již nyní,
sic je to trochu v předstihu, na společenský večer rodičů
a přátel školy, který se uskuteční dne 6. 4. 2018 od 20.00
H jako již tradičně v KD v Pouchově. Z této neformální
akce, jejíž výtěžek putuje na Adopci na dálku, máme vždy
velkou radost.
Ing. arch. Jan Mádlík

