ŠK

8:00 -8:45

8:55 -9:40

13:40 -14:25 14:35 -15:20

VINY

10:00 -10:45 10:55 -11:40 11:50 -12:35 12:45 -13:30

LNÍ N

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
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NAŠE TŘÍDY

Sekretariát vedení školy:
491 426 424
zsnakom@na-zskom.cz
Hlavní budova (Komenského ul.):
Sborovna pro I. stupeň:
491 401 755
Sborovna pro II. stupeň:
491 401 757
Školní jídelna:
Monika Dobrovolná, 602 774 862
jidelna@na-zskom.cz
Budova v Sokolské ul.: 491 427 835
Školní jídelna: 491 433 952
Jidelna-sokolska@na-zskom.cz

Ředitel ZŠ
František Majer
491 427 637
Zástupkyně ředitele ZŠ
pro I. stupeň
Jaroslava Štěpová
491 401 754
jaroslava@na-zskom.cz

I. stupeň
zástupkyně ředitele
pro I. stupeň:
Jaroslava Štěpová
třída

třídní učitelka

I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
IV.C
V.A
V.B
V.C

Ivana Adlerová
Eva Nováčková
Marcela Lepšová
Anetta Růžová
Pavla Hoffmanová
Adéla Horáková
Dagmar Hemelíková
Zuzana Kůrková
Radka Vostřesová
Michaela Jiránková
Jana Komárková
Ivana Lojdová
Irena Ságnerová
Renata Macháňová
Iva Prouzová

Zástupce ředitele ZŠ
pro II. stupeň
Ondřej Tyč
491 401 754
tyc@na-zskom.cz
Výchovný poradce
Vladimíra Macháčková
601 169 842
vladka.sch@seznam.cz
Kariérní poradce
Jana Voborníková
491 401 757
vobornikova@na-zskom.cz
Speciální pedagog
Iva Třísková
491 401 763
triskova@na-zskom.cz
Metodik prevence
Martina Jungová
491 401 757
jungova@na-zskom.cz
Školní družina, ved. vychovatelka
Jaroslava Reslová
491 427 835
druzina@na-zskom.cz
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II. stupeň
zástupce ředitele
pro II. stupeň:
Ondřej Tyč
třída

třídní učitel/ka

VI.A
VI.B
VI.C
VI.D
VII.A
VII.B
VII.C
VII.D
VIII.A
VIII.B
VIII.C
VIII.D
IX.A
IX.B
IX.C

Iva Marešová
Kamila Nývltová
Jitka Štěpová
Ivana Šimurdová
David Bubák
Petra Jirečková
Edita Petráňková
Lenka Malá
Zdeněk Borna
Vendula Tyčová
Dana Rollerová
Blanka Majerová
Martina Jungová
Iva Husáková
Martina Horáková

DŮLEŽITÉ TERMÍNY (výběr):
konec 1. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020
konec 2. pololetí: úterý 30. června 2020
Den otevřených dveří (celá škola)
24. 3. 2020
Zápis dětí do 1. třídy
2. – 3. 4. 2020
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
3. 6. 2020
Uzávěrka přihlášek do matematické třídy
30. 4. 2020
Přijímací zkoušky do matematické třídy
7. 5. 2020
Podzimní prázdniny:
29. – 30. 10. 2019 (úterý a středa)
Vánoční prázdniny:
23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 (pondělí-pátek)
Pololetní prázdniny:
31. 1. 2020 (pátek)
Jarní prázdniny:
9. - 15. 3. 2020 (pondělí – pátek)
Velikonoční prázdniny:
9. 4. 2020 (čtvrtek) + svátky 10. - 13. 4.
Hlavní letní prázdniny:
1. 7. - 31. 8. 2020
Začátek školního roku 2020-2021:
1. 9. 2020 (úterý)
Další volné dny (svátky):
Den vzniku samostatného
československého státu:
28. 10. 2019 (pondělí)
Svátek práce:
1. 5. 2020 (pátek)
Den vítězství:
8. 5. 2020 (pátek)
Akce (výběr):
Adaptační kurzy 6. ročníků:
(Teplice nad Metují, penzion Metuje)
17. – 20. 9. 2019 (1. skupina)
24. – 27. 9. 2019 (2. skupina)
Lyžařský kurz 7. ročníků:
11. - 17. 1. 2020 (1. běh)
22. – 28. 2. 2020 (2. běh)
Projektový den :
konec března 2020 (bude upřesněno)
Branně – turistický kurz 8. ročníků:
25. – 29. 5. 2020
Sportovní den – I. stupeň:
24. 6. 2020
Sportovní den - II. stupeň:
22. 6. 2020
Závěrečná akademie I. stupně:
18. 6. 2020
Závěrečná akademie II. stupně:
25. 6. 2020

ŽÁK ROKU 2019
Vedení města každoročně
oceňuje nejlepší žáky
z náchodských škol.
Titul Žák roku na jaře obdrželi
i naši spolužáci Diana Tran
a Filip Steiner.

Diana (nyní je ve IV. A) na naši
školu nastoupila až do 2. třídy.
Do třídního kolektivu díky své
přátelské a klidné povaze rychle
a bez problémů zapadla. Pochází
z vietnamské rodiny, kde se nehovoří česky, přesto český jazyk
zvládá bez potíží díky své
pečlivosti a píli, znalostmi české
gramatiky dokonce velmi často
převyšuje své vrstevníky.
Diana má také spoustu mimoškolních aktivit. Navštěvuje ZUŠ,
kde se učí hře na klavír, plave
v plaveckém oddílu Delfín, chodí
na hodiny hip-hopu a anglického
jazyka.
SBĚR HLINÍKU A VÍČEK
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Navrhni si svůj vlastní balón

1.A

Diana je pátá zprava, za Filipa
přebírala ocenění jeho maminka.

Filip (nyní je v IX. D) je od šestky
předsedou třídy s rozšířeným vyučováním přírodovědných předmětů. Je nejen pracovitý, ale také vždy
ochotný pomoci spolužákům i vyučujícím. Prospěchově se dlouhodobě řadí mezi nejlepší ve třídě a patří
i mezi ty statečné, kteří naši školu

reprezentují na různých soutěžích
(zeměpis a angličtina), je i aktivním
členem kroužku první pomoci.
Ve volném čase rád jezdí na horském kole, lyžuje, hraje golf, za kterým dojíždí do Hradce Králové, závodí a také pravidelně létá na simulátoru. Chce být dopravním pilotem.

SPOJ ČÍSLA OD 1 DO 124. OBRÁZEK SI PAK VYBARVI.

I letos podpoříme léčbu Jirky
Petráska z Náchoda tím, že budeme pokračovat ve sběru hliníku. Lze jej odevzdávat do boxu
u vrátnice či přímo paní učitelce
Janě Voborníkové, kterou zastihneš ve sborovně 2. stupně, popřípadě v učebně chemie.
A pozor! Plastová víčka již letos
sbírat
nebudeme!
Třídíme HLINÍK

SCHŮZKY SRPDŠ
• 10. 9. 2019
• 19. 11. 2019 + schůzka rodičů
žáků 9. ročníků
• 7. 4. 2020
• 2. 6. 2020 + schůzka rodičů
žáků budoucích 6. ročníků
Pedagogické rady proběhnou:
18. 11. 2019; 20. 1. 2020;
6. 4. 2020 a 17. 6. 2020.
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VYBRÁNO ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU
• Chováme se k sobě slušně a ohleduplně.
• Když se potkáme, pozdravíme se.
• Když něco potřebujeme, požádáme
o to.
• Když něco dostaneme, poděkujeme.
 Do školy choď včas – podle svého
rozvrhu hodin, buď připravený/á
a odpočatý/á. Nos si pomůcky a vypracované úkoly.
 Do školy můžeš přijít již 20 minut
před začátkem vyučování a můžeš v ní
být i o polední přestávce.
 Po příchodu do školy se přezuj a odlož si svrchní oblečení v šatně.
 Začátek hodiny poznáš podle zvonění, konec podle pokynu učitele.
 Mobilní telefon a jakákoliv
záznamová zařízení a další
přístroje nechej vypnuté
a uložené v tašce.

 Při vyučování se uč a nedělej nic, co
by výuku narušovalo nebo rušilo
ostatní.
 Udržuj pořádek a čistotu kolem
sebe i v celé škole.
 Dávej pozor na své věci a zacházej
s nimi šetrně. K cizím věcem se
chovej ohleduplně a nic nenič. Se
všemi školními věcmi (učebnice,
vybavení, lavice) zacházej šetrně, když
něco rozbiješ, ohlas to a oprav nebo
nahraď.
 O přestávce si odpočiň, najez se,
relaxuj. Připrav si věci na další hodinu, popř. se přesuň do jiné učebny.
O malé přestávce se zdržuj ve třídě.
 Odcházet ze školy během vyučování
nebo přestávek nikdy nesmíš bez
vědomí některého z vyučujících,
rozhodně ne sám/sama.
 Do jídelny choď v klidu, nikam se
nehrň. Chovej se tam jako v restauraci. Když budeš opakovaně obtěžovat ostatní, můžeš být z jídelny
vyloučen.
 Do kroužků a nepovinných předmětů, do kterých se přihlásíš, chodit
4 musíš.

 Pečlivě zamykej svou školní skříňku, nepoškozuj ji a starej se
o ni.
 Nikomu neubližuj, buď opatrný/á a obezřetný/á. Dávej na sebe pozor.
 Když někdo ublíží tobě a nevíš si s tím rady, řekni to někomu
z učitelů.
 Když někdo ubližuje někomu jinému, řekni to také někomu
z učitelů, abys spolužákovi pomohl/a.
 Každý úraz, který je potřeba ošetřit, ohlas ihned učiteli.
Když s tím, že se ti ve škole něco stalo, přijdeš druhý den,
nebude to příliš důvěryhodné.
 Ve škole a na školních akcích nehraj žádné hazardní hry ani hry
o peníze nebo cennosti.
 Cigarety, alkohol a drogy do školy vůbec nenos. Ve škole je
zakázáno kouřit, pít alkohol a užívat jakékoliv zakázané
návykové látky, a to uvnitř i v areálu školních budov a jejich
okolí, dále i na všech školních akcích. Do školy nenos ani
žádnou pyrotechniku (včetně zápalek), střelivo či zbraně. Je to
nebezpečné pro tebe i pro ostatní.
 Ve škole nemanipuluj s elektrickými zásuvkami, nic nezapaluj
a nezapojuj žádné elektrické spotřebiče.
 Do školy nenos větší množství peněz ani žádné klenoty a cennosti. K ničemu je nebudeš potřebovat, jen riskuješ jejich
ztrátu a budeš pak zbytečně zklamaný/á. Když je přinést
musíš, odevzdej je co nejdříve třídnímu učiteli, zamkni si je
do skříňky, případně je měj stále u sebe a pod kontrolou.
 Když přijedeš do školy na kole či na koloběžce, musíš si vše
dobře zabezpečit. Kdyby došlo ke ztrátě či poškození, škola ti
škodu neuhradí.
 Při přecházení silnice a pohybu po městě buď opatrný/á a připomeň si pravidla silničního provozu.

ODMĚNY A TRESTY
Když se budeš chovat
nějak výjimečně, můžeš
být školou odměněn
nebo potrestán i jinak, než
je obvyklé v každodenním
školním životě.
Když se budeš chovat
výjimečně dobře,
můžeš dostat:
1. Ústní pochvalu
od třídního nebo zástupce
ředitele nebo od ředitele;
2. Písemnou pochvalu
od těch samých lidí,
kterou současně škola
pošle k nahlédnutí
i tvým rodičům;
3. Věcnou odměnu
od ředitele.

Když se budeš chovat
výjimečně špatně,
můžeš dostat:
1. Napomenutí třídního
učitele;
2. Důtku třídního učitele;
3. Důtku ředitele školy.
O všech trestech bude škola
informovat i tvé rodiče.
TIRÁŽ:
ŠKOLNÍ NOVINY 1/2019-20
vyšly 2. 9. 2019
časopis ZŠ, Náchod, Komenského 425
(www.komenskehozsnachod.cz).
Určeno pro vnitřní potřebu školy.
Redakci vede Mgr. Pavla Schwingerová.
Jazyková úprava: Mgr. Blanka Majerová.
Příspěvky lze zasílat i mailem
na: schwingerova@na-zskom.cz
Redakce má právo výběru a úpravy
zaslaných materiálů. Za obsah takto
dodaných příspěvků se neručí.
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