
   
   

 

 

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA 

A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. HRADEC 

KRÁLOVÉ 

 

 

 

Na slovíčko… 

Vážení rodiče, milí žáci,  
začíná nový školní rok a nás učitele i vás čeká deset měsíců společně 
sdílených školních radostí i práce. Přeji nám všem hodně trpělivosti a 
ochoty ke spolupráci na společném díle. Těším se na to, že se vzájemně 
obohatíme a užijeme si v rámci možností i trochu legrace. Mám také 
radost, že přivítáme nové žáky. Milí žáci, držím Vám palce, ať se Vám 
učení daří, hodně se všeho naučíte a ať vás škola nenudí. 
Váš 

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel    
Biskupského gymnázia B. Balbína   

a Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II. 

HARMONOGRAM 

Po 4. 9. 8.00 
9.00 

Slavnostní zahájení školního roku ve 
třídách a při mši svaté v katedrále 
Svatého Ducha 

Pá 8. 9. 7.15 Sběr papíru 
St 13. 9. 16.00 Třídní schůzky rodičů prvňáčků 
Pá  15. 9.  Den církevního školství (v režii třídních 

učitelů) 
Út - St 26. – 27. 9.  Adaptační kurz, 6. A (místo bude 

upřesněno) 
Pá 29. 9.  Ředitelské volno 
Po - Čt 16. – 19. 10.  Misijní štrúdlování 

Na Hradě 90  IČ: 71 341 072 
500 03 Hradec Králové  www.czshk.cz 
Tel.: 495 515 823  jan.trdlicka@czshk.cz 

http://www.czshk.cz/


So 21. 10. 10.00 Kněžské svěcení spirituála školy Petra 
Zadiny, katedrála Svatého Ducha 

Čt - Pá 26. – 27. 10.  Podzimní prázdniny 
Čt 30. 11. 15 - 17 Adventní tvoření 
So - Út 23. 12. – 2. 1.  Vánoční prázdniny 

 

PEDAGOGICKÝ SBOR A NOVÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ 

V letošním školním roce mezi sebou vítáme nové posily v řadách 
třídních učitelů; Mgr. Simona Bártová, třídní učitelka 3. A, Mgr. Josef 
Machek, třídní učitel 3. B, Mgr. Romana Vinšová, třídní učitelka 6. A. 
Řady učitelů na 2. stupni se také obnovily a do školní družiny přišly 
vychovatelky, o kterých se více dozvíte v příspěvku Mgr. Zuzany 
Duffkové. 
Všechny kolegyně a kolegy vítáme a přejeme jim dobrý školní rok 
a radost ze svého povolání. 
 

Mgr. Helena Nerudová 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ NÁZEV 
 
V 1. patře naší školy jste si jistě všimli nového prostoru, který zve žáky 
1. – 5. tříd k možnému využití času o přestávkách. Pracovně jsme toto 
místo nazvali „Náměstíčko“ a rádi bychom mu dali jméno. Vyhlašujeme 
tedy soutěž o nejlepší název pro naše školní náměstí - tři nejúspěšnější 
autory odměníme! Své návrhy pište čitelně a vhoďte je do krabice na 
Náměstíčku. 
 

Mgr. Helena Nerudová 

NOVÝ SPIRITUÁL NA NAŠÍ ŠKOLE 

Žáci, rodiče, vážení přátelé školy, dovolte, abych se představil. Jmenuji 
se Petr Zadina a jsem novým spirituálem na Základní škole Jana Pavla 
II. v Hradci Králové. Pocházím z Vysočiny, z malé a krásné obce 
Rozsochatec. Studoval jsem teologii na Katolické teologické fakultě v 
Praze a svoje vysokoškolské vzdělání jsem ukončil v červnu 2017 
na Papežské Lateránské univerzitě v Římě. V únoru 2017 jsem se stal 
jáhnem a 21. října tohoto roku přijmu, dá-li Pán, kněžské svěcení 
v Katedrále sv. Ducha v Hradci Králové.  



V případě potřeby budu k dispozici v době konzultačních hodin každý 
čtvrtek od 8.55 do 9.40, po domluvě i jindy. Dále zvu všechny, kteří 
budou během školního roku chtít začít den s Pánem Bohem na 
společnou modlitbu, která se bude konat každou středu a čtvrtek od 
7.15 ve školní kapli.  
Těším se na spolupráci a přeji hodně Božího požehnání do nového 
školního roku! 
 

Bc. Th. Petr Zadina 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 

Domluva individuálních hodin se svými učiteli probíhá v prvním týdnu 
v září (4. – 8. 9.), rozvrh kolektivní výuky bude zveřejněn v těchto 
dnech. Doporučujeme sledovat www.czus.cz, informace k platbě 
školného dostanou rodiče na emailové adresy. 
 

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph. D. 

PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

Vážení rodiče,  
podobně jako v předchozích letech zajišťuje naše škola přípravu žáků 
na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium a na střední školy. 
V následujícím přehledu uvádíme, kdy budou jednotlivé přípravy 
probíhat, a kdo z vyučujících je bude mít na starosti. 
Příprava z matematiky na přijímací zkoušky na SŠ (P. Řehák); 
čtvrtek 14.00 - 15.30 (9. ročník)  
Příprava z českého jazyka na přijímací zkoušky na SŠ (V. Bláhová); 
pondělí 14.00 - 15.30 (9. ročník) 
Příprava z matematiky na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium 
(J. Vojáčková); 
pondělí 12.45 – 13.30 (5. ročník) 
Příprava z českého jazyka na přijímací zkoušky na víceleté 
gymnázium (S. Bártová); 
čtvrtek 14.00 – 14.45 (5. ročník) 
 

Mgr. Petr Řehák, Mgr. Věra Bláhová 

http://www.czus.cz/


SOUTĚŽ EUROREBUS NA NAŠÍ ŠKOLE JIŽ 8. ROKEM 

Vážení rodiče a žáci naší školy, 
i v tomto školním roce se naše škola zapojí do zeměpisně-společenské 
soutěže Eurorebus.  
Soutěží opravdu celá škola – prvňáci a druháci malují obrázky se 
zeměpisnou tematikou, třeťáci, čtvrťáci a páťáci odpovídají na 
testové otázky, vše posíláme poštou. Žáci 2. stupně soutěží na 
internetu, kde se každý týden objevují nové soutěže. Témata některých 
letošních jsou opravdu zajímavá, např. české hrady a zámky, státní 
znaky evropských států, nebo třeba satelitní snímky evropských měst.  
A jaké máme doposud úspěchy v této soutěži? Žáci naší ZŠ se 
každoročně probojují do krajského kola. Po předloňském úspěchu 
(1. místo v celostátním kole v kategorii žáků 1. stupně) hájila vloni 
barvy školy opět trojice žáků z 1. stupně. A výsledek? 5. místo 
v celostátním kole.  
Úspěch žáků v této soutěži nepředpokládá pouze okamžité znalosti, ale 
klade důraz také na soustavnou a dlouhodobou dílčí práci 
a zodpovědnost dětí za úspěch týmu. Tyto vlastnosti jsou v dnešní době 
velmi oceňované.  
Proto chci poprosit rodiče dětí 1. i 2. stupně, abyste mi pomohli Vaše 
děti motivovat k plnění úkolů do této soutěže. Věřím, že se nám 
společnými silami může podařit seznámit děti se zajímavými místy 
naší planety a ještě třeba vyhrát jednu z velmi pěkných cen.  
Více podrobností u učitele zeměpisu a na webu www.eurorebus.cz. 
 

Mgr. Petr Řehák 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

Lyžařský výcvik pro žáky 7. a 8. třídy připravujeme na konec měsíce 
ledna. Termín, místo a cenu upřesníme. 

Mgr. Tomáš Kopecký 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

V letošním školním roce otevíráme čtyři oddělení školní družiny; 
1. oddělení, žáci 1. A a 1. B, bude ve třídě 1. B., vychovatelky Anna 
Šimečková a Klára Pecháčková 
2. oddělení, žáci 2. A a 2. B, bude ve třídě vpravo od hlavního vchodu, 
vychovatelky Zuzana Magerová a Dominika Rejzková 

http://www.eurorebus.cz/


3. oddělení, žáci 3. A a 3. B, bude ve třídě vlevo od hlavního vchodu, 
vychovatelky Jana Sieberová a Zuzana Duffková 
4. oddělení, žáci 4. A, bude ve třídě 4. A, vychovatelka Daniela 
Frélichová 
Žádáme rodiče o zaplacení poplatku 250 Kč na ŠD za 1. pololetí. Peníze 
vybírají paní vychovatelky do 15. 9. 2017.  
Na společné zážitky v novém školním roce se těší kolektiv 
vychovatelek. 
 

Mgr. Zuzana Duffková 

ŠKOLNÍ KLUB A KROUŽKY 

Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude 
zajištěn dohled nad žáky 5. třídy (paní učitelka Lucie Špačková) a 
2. stupně (paní učitelka Martina Viková). Pro žáky 5. třídy platí stejný 
režim (omlouvání, odchody, …) jako ve školní družině. Žáci 2. stupně 
zde budou trávit čas během poledních pauz, čekání na kroužky a 
samozřejmě kdykoliv během jeho otevření. Podrobnější informace 
obdrží žáci k přihlášce a také je podají paní učitelky. 
Pro nový školní rok jsme pro Vaše děti opět připravili pestrou nabídku 
zájmových kroužků, ze kterých si každý určitě vybere. Kroužky Schola, 
Ministranti a Ovečka jsou bezplatné a ostatní kroužky jsou pro žáky 
dostupné po zaplacení paušálního poplatku 200 Kč za pololetí, tzn. po 
zaplacení Vaše dítě může navštěvovat i více kroužků, maximálně čtyři. 
Aktuální a upřesňující informace budou postupně zveřejňovány na 
internetových stránkách a na nástěnce v přízemí u schodiště. Kroužky 
budou zahajovány na začátku října. Přihlášku najdete na konci 
časopisu, odevzdejte ji do čtvrtka 7. září. Poplatek prosím zaplaťte 
nejpozději do pátku 29. září. Přihlášku i peníze odevzdávejte paní 
učitelce Janě Sieberové, která Vám poskytne i další potřebné 
informace. Najdete ji ve školní družině (III. oddělení vedle jídelny). 
 

Bc. Jana Sieberová 


