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Vážení rodiče a ostatní přátelé školy,

tímto zpravodajem Vás každoročně seznamujeme s výsledky práce Vašich dětí nejen při 
vyučování, ale i při mimoškolní činnosti.
Dovolte mi, abych stručně shrnula „život“ naší školy za školní rok 2012/2013. 
Naše škola má celkem 90 žáků, 14 pedagogických pracovníků,
10 pedagogických asistentek, 4 vychovatelky, 5 správních zaměstnanců. 
O děti s kombinovaným postižením se mimo jiné starají i osobní asistentky.
Výchovně vzdělávací proces probíhá dle školních vzdělávacích programů a dle programů pro 
žáky tříd pomocné školy, které jsou dosud v některých ročnících v platnosti. Škola nabízí i 
několik zájmových útvarů, na které jsou děti zvyklé – hra na flétnu, pěvecký kroužek, 
sportovní kroužek, zdravotní kroužek…..

Největší úspěchy žáků naší školy:

ÚPICE:                                                         ČERVENÝ KOSTELEC:
Prospěli s vyznamenáním:                              Prospěli s vyznamenáním:
Jessica Ignácová             3.r.                           Eliška Teplá                  3.r.
David Nohejl                  3.r.                          Josef Putnoki                 5.r.
Denis Pumpa                  3.r.                          Miroslav Irdza              6.r.
Josef Friebel                   4.r.                           Anna Stárová                 6.r.
Martin Šlechta                5.r.                           Filip Wietek                  7.r.
Patrik Holoubek             5.r.                          Martin Kocúr                8.r.
Andrea Šiváková            5.r.                           Daniel Řezníček           8.r.   
Denisa Teichmanová      8.r.                           Aneta Putnokiová         8.r.  
Samuel Šnajdr                 8.r.                           Anna Veselková           9.r.
Daniela Petrusová           9.r.                              
Petr Orjabinec                 9.r.                               
Renáta Pražanová           9.r.                               
                                                                                            
Všem těmto úspěšným žákům i jejich rodičům gratulujeme a přejeme jim obdobné úspěchy
 i v příštím školním roce. V letošním Zpravodaji je více jmen žáků, kteří prospěli 
s vyznamenáním, ale věříme, že se seznam v dalším školním roce rozroste ještě o další  !!
Nejlepší žáci byli odměněni za snahu, píli a svědomitost malým dárečkem.



Za dobrou reprezentaci školy dostali pochvalu na vysvědčení:
-    P. Orjabinec, D. Kováč, M. Irdza, F. Wietek
Za sběr bylin, papíru, víček a elektrospořebičů:
-    T. Peterová, T. Vacková, E. Petirová, M. Šlechta, A. Laštůvka, D. Teichmannová, 
     B. Novotná, P. Kůtek
Za vzornou docházku do školy:
-    A. Šiváková, A. Šándorová, P. Ptáček
Za aktivní snahu a píli:
-     E. Teplá, N. Macková

Během roku některé děti aktivně pracovaly v zájmových kroužcích, kde vyráběly různé 
předměty či obrázky z keramiky, pedigu, vosku a jiných netradičních materiálů, v dalším 
kroužku pilně trénovaly hru na flétnu a pak potěšily svým vystoupením nejen své spolužáky, 
ale také mladší kamarády v mateřské škole. Mnozí se také připravovali na soutěže sportovní 
či dovednostní – úspěchem bylo 3. místo naší hlídky v krajském kole soutěže „Mladý 
zdravotník ČČK“.
Žáci naší školy se zapojují i do soutěží organizovaných jinými subjekty, např. firma 
Elektrowin Praha v dlouhodobém projektu „Ukliďme si svět“ učí nás všechny, jak se 
správně rozloučit s vysloužilými elektrospotřebiči a připravit je tříděním pro následnou 
recyklaci. V letošním roce jsme opět nasbírali k řádné recyklaci spoustu drobných, ale i 
objemnějších spotřebičů, jako je lednice nebo pračka. Firma se našim žákům odměňuje 
finanční částkou, za kterou škola pořídí sběračům hodnotné odměny.
Naše škola se umístila na skvělém prvním místě ve sběru víček z PET lahví v regionu Úpice 
a okolí.
Město Červený Kostelec vyhlásilo u příležitosti 650 let od založení města soutěž „Naše 
město očima dětí“, ve které získal kolektiv žáků školní družiny dvě pěkná ocenění a žák 
Pavel Kůtek obdržel cenu za druhé místo za svůj výkres ve výtvarném oboru. Žákyně
Leona Čisárová zvítězila se svým návrhem dětského hřiště v soutěži, kterou k výše 
uvedenému výročí vyhlásilo Město Červený Kostelec a firma PREFA Praha.
Spolupracujeme také s místními mateřskými i základními školami a to například formou 
vzájemného setkávání se v keramické dílně, kde děti společně vyrábějí drobné dárečky –
letos to byly keramické ozdůbky pro maminky ke Dni matek.
Jaké tyto i další akce byly si můžete přečíst a prohlédnout na našich webovkách  -
www.spzsabartose.cz    ! Najdete zde i jiné zajímavosti ze života naší školy.

           
               



INFORMAČNÍ  SERVIS  PRO  ROK  2013/2014

Nový školní rok společně zahájíme v pondělí 2.9. 2013 v 8,oo hodin v budově školy
Úpici a taktéž v budově školy v Červeném Kostelci.
I nadále bude fungovat v obou školách 1.- 9. ročník základní školy praktické a 1.- 10. roč.
základní školy speciální. Žáci základní školy praktické budou vzděláváni podle školního 
vzdělávacího programu „Spolu to dokážeme“ a základní škola speciální bude postupně
„najíždět“ na vlastní ŠVP „Společně = snadněji“- letos to budou žáci 1.,2.,3.,4. a 7., 8., 
9.,10.ročníku. Ostatní žáci ZŠ speciální se budou ještě učit dle vzdělávacího programu 
pomocná škola a rehabilitační program.
Stejně jako v loňském roce budou moci Vaše děti v odpoledních hodinách po vyučování
navštěvovat různé zájmové útvary: kroužek přírodovědný, rukodělný, zdravotní,vaření či 
hra na flétnu.

Na závěr bych ráda poblahopřála jménem celého pedagogického sboru všem žákům,
kteří mají výborné výsledky a poděkovala i jejich rodičům, že jim toho pomohli 
dosáhnout. Nyní Vám všem přeji za sebe i kolektiv všech pracovníků školy moc krásnou 
dovolenou, dětem slunečné prázdniny bez starostí, bez úrazů a v září opět nashledanou.

                                                         Za SpZŠ Augustina Bartoše  J. Kulhánková, řed. školy
                                                            




