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Komunikace s pedagogy
Ke komunikaci s pedagogy školy je vhodné používat školní emailové adresy jednotlivých pedagogů nebo
telefonické spojení. Děkujeme za spolupráci a vstřícnost!
Vedoucí ZŠ logopedické
Mgr. Ivana Přívratská

ivana.privratska@zs-logopedicka.cz
(+420) 606 776 422

Vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň
Mgr. Petra Dvořáčková

petra.dvorackova@zs-logopedicka.cz

Vedoucí metodického sdružení pro 2. stupeň
Mgr. Simon Schwab

simon.schwab@zs-logopedicka.cz

Rychnov nad Kněžnou – třída 1.E
Bc. Natálie Bělohlávková

natalie.belohlavkova@zs-logopedicka.cz

Rychnov nad Kněžnou – třída 2.D
Mgr. Dagmar Barnetová

dagmar.barnetova@zs-logopedicka.cz

Rychnov nad Kněžnou – školní družina 5
Simona Chaloupková

simona.chaloupkova@zs-logopedicka.cz

Rychnov nad Kněžnou – školní družina 6
Vendula Jírová

vendula.jirova@zs-logopedicka.cz

Termíny rodičovských schůzek
úterý 21. září 2021
úterý 23. listopadu 2021

od 16.00 hodin
od 16.00 hodin

úterý 11. ledna 2022

od 16.00 hodin

úterý 8. března 2022

od 16.00 hodin

úterý 17. května 2022

od 16.00 hodin

Rada rodičů Patron se koná vždy od 15.00 hodin v učebně 7.D ZŠ logopedické v Hradci Králové.
Dny otevřených dveří
pátek 22. října 2021

pátek 25. února 2022

pátek 26. listopadu 2021

pátek 25. března 2022

pátek 17. prosince 2021

pátek 29. dubna 2022

pátek 28. ledna 2022

pátek 27. května 2022

Dny otevřených dveří se konají od 9 do 12 hodin v budově školy v Hradci Králové a Rychnově n. Kněžnou.

2

Školní jídelna
Vaše dítě je ke školnímu stravování přihlášeno na základě přihlášky ke stravování, která platí po celou
dobu studia. Pokud stravování ukončíte, je třeba vyplnit odhlášku ze stravování a předat vedoucí školní
jídelny nebo poslat e-mailem. Oba formuláře jsou ke stažení v sekci Dokumenty školy na webu školy.
Placení obědů ve školní jídelně probíhá formou bezhotovostního platebního styku – měsíčními
zálohami s vyúčtováním jednou ročně (platba v hotovosti ve výjimečných případech). Splatnost je nejdéle
do 20. dne v měsíci (zálohy se platí dopředu, tzn. v srpnu musíte zaplatit na září).
Číslo účtu ŠJ je 324 467 4339/0800. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte bez lomítka. Je
nutné, aby toto rodné číslo bylo uvedeno správně, jinak se nepozná, kdo obědy zaplatil. S případnými dotazy
je možné se obrátit na vedoucí školní jídelny L. Petrovou (kontakty stejné jako při odhlášení obědů).
K evidenci strávníku a jako doklad o zaplacení slouží stravovací čip, který zakoupíte ve školní jídelně
za částku 116 Kč.
Odhlášení a přihlášení obědů je možné do 12.00 hodin na další den:
telefonicky:
495 272 393
e-mail:
odhlasky@neslhk.com
SMS zpráva:
777 725 340
web:
www.strava.cz (přihlašovací údaje v kanceláři ŠJ)
Žákovský senát
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Třídní učitelé
1. C
1. D
1. E
2. C
2. D
3. C
4. C
5. C
5. D
6. C
6. D
7. C
7. D
7. E
8. C
8. D
9. C
9. D

Mgr. Petra Dvořáčková
PaedDr. Romana Volterová
Bc. Natálie Bělohlávková
Mgr. Bronislava Geržová
Mgr. Dagmar Barnetová
Mgr. Simona Schmiedová
Mgr. Michaela Kolářová
Mgr. Jana Šámalová
Mgr. Jana Trusinová
Mgr. Šárka Dostálová
Mgr. Hana Volková
Mgr. Tomáš Dostálek
Mgr. Simon Schwab
Mgr. Aneta Patková
Mgr. Tereza Malcová
Mgr. Zora Jelínková
Mgr. Kateřina Boučková
Mgr. Michal Faist

petra.dvorackova@zs-logopedicka.cz
romana.volterova@zs-logopedicka.cz
natalie.belohlavkova@zs-logopedicka.cz
bronislava.gerzova@zs-logopedicka.cz
dagmar.barnetova@zs-logopedicka.cz
simona.schmiedova@zs-logopedicka.cz
michaela.kolarova@zs-logopedicka.cz
jana.samalova@zs-logopedicka.cz
jana.trusinova@zs-logopedicka.cz
sarka.dostalova@zs-logopedicka.cz
hana.volkova@zs-logopedicka.cz
tomas.dostalek@zs-logopedicka.cz
simon.schwab@zs-logopedicka.cz
aneta.patkova@zs-logopedicka.cz
tereza.malcova@zs-logopedicka.cz
zora.jelinkova@zs-logopedicka.cz
katerina.bouckova@zs-logopedicka.cz
michal.faist@zs-logopedicka.cz

Netřídní učitelé
Bc. Zita Duck
Mgr. Tomáš Dohnanský
Mgr. Helena Hudcová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Kozáčková
Mgr. Martin Lazorišák
Bc. Adéla Nováková
Bc. Hana Prokopová
Mgr. Blanka Roháčková
Mgr. Vojtěch Skořepa
Mgr. Lydie Zabavská

zita.duck@zs-logopedicka.cz
tomas.dohnansky@zs-logopedicka.cz
helena.hudcova@zs-logopedicka.cz
katerina.kozackova@zs-logopedicka.cz
martin.lazorisak@zs-logopedicka.cz
adela.novakova@zs-logopedicka.cz
hana.prokopova@zs-logopedicka.cz
blanka.rohackova@zs-logopedicka.cz
vojtech.skorepa@zs-logopedicka.cz
lydie.zabavska@zs-logopedicka.cz

Logopedky
Mgr. Hana Jiroušová
Mgr. Martina Žáčková

hana.jirousova@spclogacek.cz
martina.zackova@zs-logopedicka.cz

Vychovatelé školní družiny
katerina.borysova@zs-logopedicka.cz
radka.cernohousova@zs-logopedicka.cz
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Kateřina Borysová
Radka Černohousová

Simona Chaloupková
Vendula Jírová
Mgr. Kateřina Kaupová
Lukáš Munzar
Simona Chaloupková

simona.chaloupkova@zs-logopedicka.cz
vendula.jirova@zs-logopedicka.cz
katerina.kaupova@zs-logopedicka.cz
lukas.munzar@zs-logopedicka.cz
simona.chaloupkova@zs-logopedicka.cz

Zájmové kroužky
Od 1. října 2021 jsme pro žáky otevřeli řadu pestrých a zajímavých kroužků pro efektivní trávení
volného času. Obrovský zájem byl například o kroužek sebeobrany. Pevně věříme, že v dalším pololetí vzroste
zájem o volnočasové aktivity také ze strany žáků druhého stupně.
6. hodina
(13.00–13.45)

7. hodina
(13.55–14.40)

8. hodina
(14.50–15.35)

9. hodina
(15.40–16.25)

Pondělí

Úterý

3D tisk
Mgr. Faist
Pohybová výchova
Mgr. Dvořáčková

Středa

Stavíme
z Merkuru a Lega
Mgr. Schmiedová

Výtvarné tvoření
Bc. Prokopová
Angličtina
Dr. Hudcová

Sebeobrana
Mgr. Skořepa
Florbal
Mgr. Lazorišák

Šachový kroužek
Bc. Černohousová
Kroužek
Harryho Pottera
K. Borysová

Čtvrtek

Florbal
Mgr. Dohnanský
Pátek

Přírodník
Bc. Černohousová

Keramika
Mgr. Kaupová
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Ve školním roce 2021/2022 se naše škola zapojila do čerpání projektů Šablony III, jejichž cílem je
poskytnout žákům ve výchovně vzdělávacím procesu řadu pestrých metod a forem práce. Zapojením
do čerpání těchto šablon můžeme dětem sestavit zajímavé projektové dny, setkat se s odborníky z praxe
nebo ještě více utužit vztahy v triádě škola-dítě-rodina. Nadále probíhají formy doučování žáků v mnoha
školních předmětech, abychom zamezili případným školním neúspěchům. Rádi bychom poděkovali všem
rodičům, kteří této možnosti využívají. I v tomto roce budeme obhajovat tituly Podnikavá škola, Etická škola
nebo Zdravá škola.

Podnikavá škola
Za rozvoj finanční gramotnosti a podnikavosti u žáků prvního a druhého stupně obdržela naše škola
ocenění Podnikavá škola. Členem projektu Učíme se podnikavosti jsme byli po celou dobu jeho konání
v letech 2018–2021. Od září 2021 se škola zapojila do pokračování projektu, kde budeme rozšiřovat získané
ocenění o podnikavosti školy. Základní škola logopedická se tak stala členem Odborné rady pro adaptaci
metodiky Skills Builder do prostředí českých základních škol a Mezinárodního akcelerátoru Skills Builder pro
učitele základních a středních škol. Naší spolupracující a zaštiťující organizací je Schola Empirica. Metodika
Skills Builder vede děti k podnikavému myšlení, uvažování a rozvoji osmi základních měkkých dovedností
(soft skills), a tím přináší dětem do výuky mnoho zajímavých metod pro osvojení znalostí a dovedností.
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1. TŘÍDA
Prvního září nastoupili do naší školy noví prvňáčci: Lukášek, Filípek, Ondra, Daneček, Kristiánek,

Anička, Sabirek, Samík, Tomášek, Adélka, Claudinka z 1. C a Nelča, Týnka, Klaudinka, Johanka, Nikolka,
Dáňa, Pavel, Míša, Honzík, Tomík a Ondra z 1. D. Postupně k nim přibyli ještě Deniska a Alihan.
Jací jsou? Malí špunti s aktovkou na zádech, mnohdy větší, než jsou oni sami. Okukování, očekávání,
jaké to bude asi v té škole vypadat? Takový byl první školní den.
A tady začíná náš společný příběh. Stáváme se školní rodinou se vším všudy. Vzájemně se sžíváme,
zjišťujeme, jak spolu budeme komunikovat, co máme rádi, co nás baví, co na koho platí. První dny a týdny
se hlavně poznáváme a učíme se orientovat v novém prostředí. Nastavujeme režim, pravidla.
Za dva měsíce ve škole jsme se stali zdatnými školáky. Urazili jsme kus cesty a mnoho se naučili.
Už začínáme poznávat i číst první písmenka, slabiky a krátká slova. Pracujeme s písmenkovými kostičkami,
obrázky a kartičkami. Vyjadřujeme se ve větách.
V matematice poznáme čísla do 5, seskupujeme předměty, vyjadřujeme počet a začínáme sčítat,
poznáme základní geometrické tvary. V prvouce jsme poznali školu, jídelnu, družinu, tělocvičnu a hlavně naši
úžasnou třídu. V těchto dnech objevujeme taje podzimní přírody. Ve výchovách rádi tvoříme, malujeme
a sportujeme. Je toho mnoho, co máme před sebou. Budeme rádi, když nám na naší cestě za vědomostmi
budete držet pěsti!
Prvňáčci z Hradce Králové a paní učitelky Petra Dvořáčková a Romana Volterová

V PRVNÍ TŘÍDĚ ZAČÍNÁ NÁŠ SPOLEČNÝ PŘÍBĚH
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1.C

1.D

8

1.E

V Rychnově nad Kněžnou jsme též přivítali novou třídu natěšených prvňáčků. Letos se nám v našem
pohádkovém světe sešlo sedm statečných rytířů – Tomášek, Fanda, Honzík, Péťa, Tom, Lukášek, Felix
a dvě odvážné princezny – Laura a Berenika.
Každý je něčím jedinečný, ale všechny spojuje stejný cíl. Společnými silami zvládnout tento důležitý
první školní rok.
Děti se svých rolí žáků ujaly s velkou zodpovědností a nadšením, co vše je čeká. Během prvního měsíce
poznaly, že škola může být i místem, kam se mohou každý den těšit, kde se hravou formou naučí spoustu
nových věcí a kde se tvoří nová přátelství.
Žákům přejeme úspěšný start do školních let, spoustu jedniček, úsměvů a krásných vzpomínek.

Třídní učitelka Natálie Bělohlávková a paní vychovatelka Simona Chaloupková
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DÝŇOVÝ RECEPT

Latté z dýní

Potřebujeme: 200 g máslové dýně, 1 hrnek mléka, 2 lžičky mleté kávy, 1 lžíci cukru, šlehačku a mletou skořici.
Postup: Dýni očistíme a nakrájíme na menší kousky. Ty vaříme s trochou vody v hrnci doměkka (asi 15 minut).
Poté vodu slijeme a dýni rozmixujeme tyčovým mixérem. Mléko zprudka ohřejeme v menším hrnci a ručním
šlehačem promixujeme až do pěny (můžeme využít napěňovač mléka). Do dýňového pyré opatrně vmícháme
našlehané mléko. Vzniklou směs nalijeme do sklenic a přelijeme připravenou kávou. Navrch dáme šlehačku
a posypeme skořicí. Podle chuti osladíme.
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Mgr. Helena Hudcová, Ph.D.

PODZIMNÍ KRESLENÍ
Připravila Mgr. Aneta Patková

Jan Antonín Pešek

Josef Korda

Matyáš Mejstřík

Vojtěch Hloupý

Anna Lindrová
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Pavla Vohradníková

NOVINÁŘI 4.C

Těšíme se na zážitky!
Už je za námi první školní měsíc a my se stále radujeme. Všechno kolem je moc prima. Naše třída
se sešla zase celá, až na Marečka, který odešel do své školy za bratrem. Velké překvapení bylo, že k nám přišli
chlapci a Jenifer z vedlejší 3. třídy. Tak je nás zase víc, ale o to je větší legrace. Když hrajeme různé hry, je to
o moc zábavnější a víc se nasmějeme. Chodíme do školy rádi a těšíme se na nové zážitky.
Martin Hornyš a Adam Baborák
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NOVINÁŘ 5.C

Můj školní den
Můj školní den začíná tím, že spím, potom vylézám
z postele a v koupelně si čistím zuby. Vycházím na cestu do školy.
Když přijdu do školy, dávám si boty a mikinu do skříňky. Paní
učitelka nás učí matematiku. Matika mě baví, hlásím se.
Po vyučování jdu do jídelny. Oběd si dávám na tác. V klidu si
sednu ke stolu a oběd si vychutnám. Pak se převlékám ven a jdu
zpátky stejnou cestou domů.
Nakreslil

a

napsal

člen

novinářské

redakce

třídy

5.C

Ondřej Novotný.
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NOVINÁŘI 5.D
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Připravila novinářská redakce třídy 5.D

NOVINÁŘI 6.C

Anketa
Na druhém stupni je spousta věcí jinak: máme různé učitele, paní učitelka třídní už u nás není celý den,
máme hodně nových předmětů. Zeptali jsme se spolužáků na několik otázek o tom, jak se jim v 6. třídě líbí.

1. Jak se ti daří v 6. třídě?

4. Co je pro tebe těžké a co lehké v 6. třídě?

Honza: Daří se mi dobře.

Honza: Dějepis lehký a těžký je zeměpis.

Kačka: Jde to.

Ondra: Všechno někdy lehké a někdy těžké.

Dan: Výborně.

Maty: Těžké jsou pro mě výtvarka, hudebka

2. Jak jsi zvládl přechod na 2. stupeň?
Vašek: Hrůza, ještě jsem si nezvykl.
Maty: Parádně.
Kačka: Zatím asi dobře.
3. Jak se ti líbí, že máme na každý předmět
jiného učitele?
Kačka: Super.

a angličtina.
5. Co jsi zatím zažil v 6. třídě zajímavého?
Honza: Praktické činnosti.
Láďa: Nevím.
Viktorka: Rozkvetla nám ve třídě kytka.
Vašek: Vyřezávali jsme dýně a já jsem vyhrál druhé
místo.

Ondra: Tak na půl.
Za 6. C sestavili Dan Roch a Lukáš Mydloch
Láďa, Dan, Honza, Maty: Líbí se mi to.
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NOVINÁŘI 6.D

Přechod třídy 6.D na druhý stupeň
Na prvním stupni jsme měli velkou třídu úplně na konci chodby a naše třídní učitelka se jmenovala
Dagmar Černilovská. Měli jsme ji moc rádi a trochu jsme se báli učitelů druhého stupně a zároveň i předmětů,
které jsme ještě neměli.
Při přechodu na druhý stupeň nám odešlo několik spolužáků, ale v září k nám přistoupili dva noví žáci.
Jsou skvělí a máme se rádi. Naše nová třídní učitelka se jmenuje Hana Volková a krásně mezi nás zapadla.
Jsme rádi, že ji máme. Ostatní učitelé jsou taky skvělí. Máme rádi dějepis a zeměpis i fyziku. Těchto předmětů
(i učitelů, kteří je učí), jsme se báli. Zbytečně.
Do školy chodíme rádi a doufáme, že nám to vydrží celý školní rok, vlastně, že nám to vydrží celou
naši školní docházku.
Třídní novináři Marie Píšová, Michal Špina a Vítězslav Zaplatílek
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NOVINÁŘI 7.C

Třída 7.C na Bezpečném nábřeží

Dne 15. září jsme se s celou třídou 7.C při dopoledním vyučování zúčastnili akce Bezpečné nábřeží,
která se konala v Hradci Králové u řeky Labe před sokolovnou. Už samotná pěší cesta na nábřeží přes půlku
města pro nás byla náročná. Když jsme dorazili na nábřeží, měli jsme možnost vidět, jak pracují jednotky
hasičů, záchranářů, policistů, ale třeba i vybavení celníků a armády, včetně airsoftové střelnice. Největší
událostí, kterou jsme viděli, bylo předvedení cvičného zásahu u hromadné dopravní nehody, kde došlo
ke zranění několika osob. Dozvěděli jsme se, že jako první na místo nehody vždy vyráží hasiči, poté záchranka
a nakonec policie. Hasiči totiž řídí
celou situaci při nehodě

a říkají

ostatním složkám záchranného
systému,

co

mají

dělat.

Po krátkém občerstvení jsme se
vydali zpět do školy a ke konci
dlouhé cesty nás už pěkně bolely
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nohy. Stálo to ale za to!

NOVINÁŘI 7.D
Naši třídní novinářskou redakci tvoří Tonička, Tom, Patrik a Honza. Společně se snažíme být v celé
třídě s našimi spolužáky jeden velký tým. Nejvíce nás baví pracovat s aplikací Kahoot nebo tvořit obrácené
tajenky. Celá třída se s panem třídním učitelem věnovala během etického projektového vyučování abecedě
silných a důležitých znaků motivovaného člověka. Sestavíte je také? Můžete používat i odborná slova
nebo cizí jazyky.

Za celý tým T + T + P + H
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A

NOVINÁŘI 7.E
Jelikož se celá třída 7.E těšila na tradiční Podzimní dýňové slavnosti a období Halloweenu, vytvořil
David Kráčmar komiks na toto téma. Protože ho zároveň pojal pekelně, nazval ho "Helloween" (z angličtiny
hell = peklo).
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podzimním čase blížících se Dušiček – Svátku zesnulých, vytvořil žák Viktor Novák (7.E) komiks
s názvem Rudý a modrý duch, jehož příběh se odehrává o půlnoci na pohřebišti neznámých vojevůdců.
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NOVINÁŘI 8.C

Haiku
Žáci ze třídy 8.C vytvářeli texty k fotografiím – básničky inspirované japonskými haiku.

Všude kolem bahno

Bojím se té výšky

A i mokro

Koukám na hory, údolí

Je mi zima.

Slyším křik ptáků.

(V. Hloupý)

(Š. Tomek, K. Smolík)

Podzim studený
Padá listí
Chladno je mi.
(A. Hloupý)

Stojím na kameni

Byla to nehoda

Nade mnou letí mraky

Policie, záchranka, hasiči

Les - stále tu je, roste.

Záchranka brzdí vedle řidiče.

(P. Csóka)

(Z. Džupin)
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NOVINÁŘI 8.D
Na podzim nám přibyl nový kamarád. Jmenuje se Marek a je to dýně. Žije v naší třídě. Ze všech tříd si
vybral právě 8.D, protože se o něj staráme jako o vlastní
dítě.

On nám na oplátku napovídá, protože umí skvěle

matematiku. Nejvíc mu jde přírodopis. O dýních ví úplně
všechno. Během Podzimních oslav jsme mu vytvořili nový
make-up a soutěžil o titul Miss Dýně. Je to náš třídní
krasavec. A také doufáme, že se na něm ještě dlouho
nepodepíše zub času a vydrží nám dlouho ve třídě. Obrázek
nakreslila žákyně Anna Lindrová.
Sestavila novinářská redakce třídy 8.D

c

NOVINÁŘI 9.C
Už jsme deváťáci aneb Začátek našeho posledního společného roku
V září jsme se opět setkali ve školních lavicích. Prázdniny byly fajn, ale škola má také něco do sebe.

Hned začátek školního roku byl pro nás úspěšný. Jako třída jsme se totiž v rámci výtvarné výchovy v loňském
roce zúčastnili československé soutěže „Boj s pandemií“, kterou vyhlásila Univerzita Karlova spolu s dalšími
významnými institucemi. Dvě výtvarná díla žákyně Nely Řehounkové a žáka Petra Dvořáka totiž postoupila
do soutěže a v září byla vystavena na vernisáži na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.
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Petr na úspěch reagoval slovy: „… ani jsem to nečekal, je to super. “ Nela také neskrývala překvapení:
„… když jsem ten obrázek kreslila, vůbec by mě nenapadlo, že bude tak úspěšný. Je to fajn pocit.“ Dnes se
již Nela chlubí diplomem, který obdržela na vernisáži.
Od začátku školního roku nám ale také v hlavě vězí výběr středních škol. Poohlížíme se po výučních
a maturitních oborech, radíme se s rodiči, příbuznými a našimi učiteli. Někteří z nás již ví, jakou cestou se
vydají. Někteří ještě stále váhají. Bude to obtížný rok, ale věříme, že to vše zdárně zvládneme a náš poslední
společný rok si užijeme.

Novinářská redakce třídy

NOVINÁŘI 9.D

Podzimní slavnosti
Dýňové slavnosti jsme jako žáci očekávali s velkým nadšením. Někteří z nás vytvářeli panáky z dýní,
jiní další dekoraci pro třídu. Ostatní pomáhali s rozděláváním ohně nebo v bufetu. Jsme rádi, že nás učitelé
berou jako deváťáky a nebojí se nám svěřit i náročnější úkoly. Raději pracujeme rukama, než se učíme. To
vědí učitelé moc dobře 😊. Jen to počasí mohlo být trochu lepší, ale to k podzimu prostě patří.
Václav Lukeš a David Votápka
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PROCVIČOVÁNÍ NA DOMA
Mgr. Martina Žáčková
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Podzimní slavnosti 21. 10. 2021
Ve čtvrtek 21. října 2021 se na naší škole konaly podzimní dýňové slavnosti. Ráno probíhalo podzimní
radování v jednotlivých třídách, kde se žáci dozvěděli zajímavosti o podzimu, Dušičkách a Halloweenu, a poté
se společně se svými třídními učiteli pustili do dlabání dýní a výroby podzimní dekorace. V odpoledních
hodinách pak odstartovala dýňová slavnost pro veřejnost. Návštěvníci z řad žáků, jejich kamarádů a rodičů,
tak měli možnost prohlédnout si žákovské výtvory, ochutnat dýňovou polévku ve školní kantýně, nebo se
přiučit něco o dýních a léčivých rostlinách. Hlavní program tvořilo celkem osm připravených stanovišť, které
si mohli účastníci projít a po jejich absolvování na ně čekala odměna. Součástí slavností bylo i pálení ohně za
školou, kde bylo možné posedět, opéct si buřty nebo se napít horkého čaje a společně tak nasát podzimní
atmosféru se vším všudy. Všem zúčastněným děkujeme za návštěvu a těšíme se na opětovné shledání
v rámci zimního Vánočního radování, která se bude konat v prosinci před vánočními prázdninami.
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Mgr. Tomáš Dostálek

OMALOVÁNKY
Mgr. Kateřina Kozáčková
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RADA RODIČŮ
V rámci spolupráce školy a rodičů vznikl ve školním roce 2017/2018 spolek rodičů PATRON, který
následně dostal právní subjektivitu s názvem Spolek rodičů a přátel školy ZŠ logopedická, z.s. (dále jen
Spolek). Spolek je tu pro všechny rodiče, kteří by chtěli vyjádřit svůj pohled směrem ke škole, a hlavně je tu
pro naše děti, abychom podpořili volnočasové aktivity, společenské, kulturní a sportovní dění.
V loňském školním roce bylo celkem vybráno 39 600 Kč, které byly společně se zůstatkem
z předchozího roku použity na nákup pitné vody v barelech pro děti, desinfekce do tříd, mikulášskou nadílku,
dárečky při Dni dětí, v rámci sportovně-relaxačního týdnu a pak na nákup knih pro děti z prvních tříd a dárek
pro děti opouštějící v daném školním roce školu. I v letošním roce pokračuje Spolek ve své činnosti a již
plánuje, jak budou využity vybrané finanční prostředky. Na první schůzce Spolku byly projednány tyto návrhy
na využití finančních prostředků: dárky pro žáky 1. a 9. ročníku, dárky pro odcházející žáky, Dýňová slavnost,
Mikulášská nadílka, celodenní Den dětí, sportovně relaxační týden, škola v přírodě, lyžařský kurz, turistický
kurz, čtenářská gramotnost – Měsíc knihy, vánoční exkurze, dárek pro žáky, kteří se umístili ve finále soutěže
Boj s pandemií – Petr Dvořák, Nela Řehounková.
Prosím neváhejte a využívejte Spolku ať už v případě různých připomínek a námětům ke vzdělávání
a působení školy nebo vyjádřit svůj návrh k využití a fungování Spolku samotného. Můžete tak činit
přes zástupce z jednotlivých tříd anebo na e-mailovou adresu: spolekpatron@centrum.cz, která je ve správě
předsedy spolku.
Stanovy spolku a zápisy ze zasedání jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy v záložce Rodiče
– Rada rodičů.
Eva Adamcová, předseda Spolku rodičů a přátel školy ZŠ logopedická
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

Rychnovská družinka se rozrůstá
S příchodem nových prvňáčků se od letošního září podařilo u nás v Rychnově nad Kněžnou otevřít i
další oddělení školní družiny – páté oddělení pro první třídu a šesté oddělení pro druhou třídu.
Do pátého oddělení, a na výpravu pohádkovým světem, se k nám letos připojilo 7 chlapců a 2 dívky.
Společně jsme si náramně užili celé září a stihli si vypěstovat velmi milý, přátelský vztah.
Stejně jako minulý rok se i letos snažíme pro děti budovat příjemné prostředí plné pohody, zábavy a nového
poznání.
Malujeme, vyrábíme, učíme se nové básničky, hodně povídáme a prožíváme spoustu zajímavých akcí.
Celý říjen jsme se poctivě připravovali na Dýňové slavnosti. Společně s třídní paní učitelkou Bělohlávkovou
jsme strašidelně vyzdobili školu a naučili se malé představení, kterým chceme překvapit rodiče.
Moc se těšíme také na listopadové bruslení na našem místním zimním stadionu, na výlet
do třebechovického muzea betlémů a na vše ostatní, co nás ještě čeká!
Simona Chaloupková
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Vendula Jírová

GOOGLE UČEBNA
Také v tomto školním roce připravili učitelé naší školy pro své žáky online kurzy jednotlivých
předmětů. Do prostředí Google Classroom vyučující předmětů pravidelně vkládají nové studijní materiály.
Ty jsou dětem i rodičům kdykoliv přístupné. Google učebna tak umožňuje dětem být v online kontaktu se
svojí třídou. A pokud žák nebyl v dané dny přítomen ve škole, může si z pohodlí svého domova všechny
zameškané lekce doplnit a při prezenční výuce ve třídě si procvičováním danou látku upevnit. Přihlašovací
kódy do jednotlivých kurzů obdrželi žáci a rodiče od svých třídních učitelů. Níže přikládáme návod na zapsání
do online kurzů přes Google Classroom.
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ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
I v letošním školním roce mají žáci 2. stupně pouze elektronickou verzi žákovské knížky (na 1. stupni
paralelně s papírovou podobou). V elektronické knížce mohou rodiče sledovat klasifikaci, zadané domácí
úkoly, písemné práce, zprávy od třídních učitelů nebo absenci dítěte. Žákovskou knížku lze spustit pomocí
internetového připojení nebo aplikací Bakaláři v mobilním telefonu. Přihlašovací údaje obdrželi žáci ve škole
do zápisníků.

Internetové připojení: https://bakalari.neslhk.com/next/login.aspx
Lze spustit i z webu školy www.zs-logopedicka.cz (nahoře v liště: RODIČE – ELEKTRONICKÁ ŽK – odkaz
ZDE)
Mobilní aplikace: aplikace Bakaláři OnLine (přihlášení je stejné jako v internetové podobě).

Pokud máte ve škole sourozence, je možné jejich ŽK propojit a sledovat vše jedním přihlášením (po
přihlášení klikněte vlevo na NÁSTROJE – PROPOJENÍ ÚČTŮ – zadejte druhé přihlašovací údaje – poté lze
přepínat knížky pomocí modré ikonky vpravo nahoře).
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