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LIST OB¦AN¶ VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTEµIC
Zprávy z radnice
Vážení pĆátelé,
dovolte nám, abychom Vás opøt poinformovali o døní v naší obci
v møsíci srpnu.
Zamøstnanci obce provádøli sekání trávy, úklid obce, terénní
úpravy na êistírnø odpadních vod a plnili další úkoly spojené s
údržbou a opravami obecního majetku.
Bylo nutné vymønit vadná êerpadla ve vodojemu „Vlêí dĎl“. V
obou pĆípadech šlo o spálené vinutí êerpadel. éerpadlo v novém
vrtu bylo dosud v záruce.
V suterénu restaurace „U Jána“ pokraêovaly práce na výstavbø
zázemí pro restauraci, které vykonává pan Vaníêek za pomoci
zamøstnancĎ obce. Vybudováním potĆebného zázemí pro kuchyĀ
dojde k vytvoĆení podmínek nutných pro plnohodnotný stravova
cí provoz.
Úpravy doznala rovnøž ordinace naší zubní lékaĆky. V místnosti
byly položeny nové obklady. Do nové pracovní desky kuchyĀské
linky byl zabudován nerez dĆez a nerez umyvadlo. Rozvody vody
jsou z plastu a byly uloženy pod omítku. Práce provedl pan Šo
pík, pan Falta, pan Šponiar a pan Bašek. Rovnøž naši zamøst
nanci obce umístili do stĆedu obce rovnøž nové laviêky.
éistírna odpadních vod byla uvedena do stavu, kdy je možné za
hájit provoz. Po absolvování zkušebního provozu budou navrže
ny urêité zmøny, které umožĀují êinnost i po výpadku elektrické
energie. Zlepší se rovnøž møĆení na odtoku, ohlašování poruch
na mobilní telefony obsluhy apod. Zvolená technologie êištøní
odpadních vod zatím nevykazuje vøtší nedostatky. Nová techno
logie êištøní bude mít vliv na zlepšení kvality vody vypouštøné z
êistírny odpadních vod.
V souêasné dobø probíhají pĆípravné práce na zahájení stavby
sociálního zaĆízení a šaten k tølocviênø u Základní školy JindĆi
cha Praveêka ve Výprachticích. Ministerstvo financí zaslalo obci

rozhodnutí o úêasti státu na financování této akce. Bude potĆeb
né dohodnout nøkteré organizaêní záležitosti s dodavatelem stav
by tak, aby stavba mohla být zahájena v nejkratší možné dobø.
Obec Výprachtice získala pĆíspøvek od Pardubického kraje na
zhotovení êásti fasády na kulturním domø. Zprvu jsme uvažova
li o tom, že se fasáda zhotoví pouze v pĆední êásti, kde se nachá
zí restaurace. Nyní po zvážení dalších okolností (podĆezání zdiva
apod.) bylo rozhodnuto, že fasáda bude zhotovena na celé êásti
venkovního zdiva podél silnice. PĆedtím však bude nutné, zadat
výrobu oken a dveĆí a v prĎbøhu realizace akce vymønit stará
okna a dveĆe za nové. Rovnøž bylo provedeno podĆezání zdiva v
êásti sálu a jevištø. Vstupní dveĆe do restaurace musí umožnit
bezbariérový pĆístup. Nová okna a dveĆe zlepší tepelnøizolaêní
vlastnosti tohoto objektu.
V rámci Ćešení škod zpĎsobených táním snøhu v jarním období,
se obci zĆejmø podaĆí získat dotaci ve výši cca 900.000, Kê. Zís
kané finanêní prostĆedky obec použije na rekonstrukci mostu,
který se nachází u výprachtické pily, smørem na Dolní HeĆmanice
a na osadu PláĀava. éást získaných finanêních prostĆedkĎ využi
jeme na opravu poškozené komunikace poblíž tohoto mostu.
Byly rovnøž zahájeny práce na opravø kapliêky v lokalitø „Na
Haldø“. Zdivo kapliêky bylo dodateênø odizolováno a poškozené
êásti zdiva byly opraveny. Mezi zdivo a základ kapliêky byly za
raženy nerez plechy, které jsou vzájemnø spojeny tak, aby zabrá
nily vzlínání vlhkosti. Po odizolovaní betonových podlah budou
zhotoveny vnitĆní a venkovní sanaêní omítky a venkovní zdivo
bude opatĆeno nátørem.
Do zimy nám zbývá udølat ještø velký kus práce. VøĆíme, že se
nám podaĆí splnit vše, co jsme si vymínili. Vám všem, pĆejeme ješ
tø hodnø pøkných dnĎ, které urêitø využijete k práci i k odpoêinku.
Zastupitelstvo obce Výprachtice

ZPRAVODAJSTVÍ Z AGROVENKOVA Å. 21/2006

http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=184&typ=1&val=49946

Pďehled hlavních informací ze systému KIS Pardubice
období: 2. 8. 2006 - 9. 8. 2006
adresa systému: http://www.agrovenkov.cz

http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=401&typ=1&val=50198

Ekonomika: 0
Pďichází pojišèovna na pohromy
Ostatní:
Venkov a ďešení odpadních vod

Semináďe, výstavy:
ZemĈ živitelka 2006 - 24.-29. 8. 2006 ñeské BudĈjovice

http://www.enviweb.cz/?env=voda_archiv_fjjhb

http://www.vcb/vystaviste.php?cze/kalendar-akci/ze,e-zivitelka/9/

http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=D178g6-5i8245m03950&typ=1&val=49919

Legislativa:
Vyhláška Ć. 384/2006 Sb. - osivo, sadba

Seznam ekofarem nabízejících agroturistiku

http://www.mvcr.cz/sbirka/2006/sb121-06.pdf

Z Pardubického kraje
V Pardubickém kraji klesla výroba masa

Naďízení rady (ES) Ć. 1183/2006

http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ch=178&typ=1&val=50196&ids=1685

http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=181&typ=1&val=50002

Dotace:
Regionální operaĆní program NUTS II SEVEROVÝCHOD
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=181&typ=1&val=49945

Pďipomínky Agrární komory k EAFRD

Více informací na www.agrovenkov.cz
Krajské informaþní stĜedisko pro rozvoj
zemČdČlství a venkova Pardubického kraje
AGROVENKOV, o. p. s.
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Zprávy, informace, sdÌlení

Obecní úĆad Výprachtice
563 01 Lanškroun
Vøc: Oznámení o provádøném prĎzkumu (na vødomí)
Vážený pane starosto  starostko,
odborní poradci, kteĆí jsou ve smluvním vztahu se mnou, tedy Renátou Šimovou  ADAM se sídlem v PĆerovø, provádí v
rámci projektu „Zdravé bydlení“ mapování geopatogenních a ostatních škodlivých zón v rĎzných êástech éeské republiky.
V souêasné dobø provádíme toto mapování i ve Vaší obci  møstø. Mapování probíhá formou bezplatného promøĆení geopa
togenních zón v domácnostech, které se nám pĆihlásí, kde naši odborní poradci provedou promøĆení a vyplnøní protokolu o
stavu geopatogenních zón a zároveĀ poskytnou bezplatnou poradenskou službu a návrh Ćešení. Oslovení obêanĎ formou
korespondenêních lístkĎ pro mne zabezpeêuje smluvnø spoleênost ADAM FOR YOU s.r.o. z PĆerova. Všichni odborní poradci
jsou vybaveni plnou mocí a na požádání jsou povinni ji pĆedložit.
Projekt „Zdravé bydlení“ je zamøĆen na zmapování a zjištøní vlivu patogenních zón na lidský organismus. Navazujeme tak
na výzkumy, které provádøli již v dĆívøjší dobø jiní odborníci (lékaĆi, geologové apod.).
Z geologického pohledu se jedná o záĆení energie, která vychází ze zemø, kosmu, nebo se jedná o tzv. technické zóny  elek
trosmog. ZáĆení vycházející ze zemø je známo pod názvem geopatogenní zóny a na povrch se dostává v dĎsledku rĎzných
anomálií, vyskytujících se v zemské kĎĆe. MĎže se jednat napĆ. o prasklinu v zemi, styk dvou a více hornin nebo žil rudy êi
nerostĎ. Dále jsou to podzemní vody  toky, jezera, prameny, rĎzné jeskynø, prohlubnø, šachty apod. Ne vždy jsou tyto
anomálie pĆírodního pĎvodu, ale mĎže se jednat i o výsledek lidské êinnosti  dĎlní díla, rĎzné podzemní šachty, kanály,
kabelové štoly, vodovodní, plynová a jiná potrubí. Obêas jsou tyto vlivy oznaêovány nøkterými odborníky jako „dráždivé
zóny“. Je to oznaêení pro pĆírodní i lidskou êinností vznikající škodlivé záĆení.
Více informací o naší celkové êinnosti a také projektu „Zdravé bydlení“ je možno získat na www.adam pr.cz.
S pozdravem
Renáta Šimová  ADAM
Dluhonská 43, 750 02 PĆerov
tel.: 581 225 761; mobil: 776 708 133
fax: 581 225 251
email: adam.pr@quick.cz;
http://www.adampr.cz
V PĆerovø dne 11. srpna 2006

PODÜKOVÁNÍ

OZNÁMENÍ

Tímto bychom chtĈli podĈkovat všem starším i mladším
hasiĆĐm, i ostatním obĆanĐm, kteďí se i pďes nepďíznivé poĆasí podíleli na pďípravĈ pouti, obsluze ve stáncích a pďi úklidu po celé pouèové akci. Je nám líto, že pro nemoc s námi
nemohl sdílet pouè starosta hasiĆĐ pan Petr Pfeifer.
JeštĈ jednou všem díky.
Ivana Skalická
Pavel Merta

Ráda bych uvedla na správnou míru okolnosti neuveĆejnøní
mého pĆíspøvku na téma vøtrných elektráren ve VN. Nebyl
uveĆejnøn po vzájemné dohodø na OÚ, protože v danou chvíli
skuteênø nebyl aktuální. A k obsahu podotýkám, že není nijak
kontroverzní. Je to úvaha vzhledem k zaêlenøní tøchto staveb
do krajiny z estetické stránky a bude namístø v jiném êase.
M. Beranová

SPOZ oznamuje

V záďí budou oslavovat
Pavel Riess
Veronika Poláchová
Vítej mezi námi

Výprachtice 302
Výprachtice 177

iI

50 let
60 let

Vlasta Chládková
Výprachtice 325
Zemďela ve vĈku 81 let.

Jaroslava Sládková

11. Ćervence 2006 se narodil

ŠtĈpán Štrauf

RozlouĆili jsme se

Koburk 53

Výprachtice 138
Zemďela ve vĈku 73 let.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2006/2007
Kontakty:
adresa: Základní škola Jindďicha PraveĆka, Výprachtice,
okres Ústí nad Orlicí
Ć.p. 390
561 34 Výprachtice
Iñ:
70991715
IZO:
600104842
telefon: 465 391 204 (sborovna II. stupnĈ, ďeditel)
465 391 101 (kanceláď školy a školní jídelny, I. stupeČ)
E-mail: zs.vypr@tiscali.cz
www: zsvyprachtice.cz (ve fázi tvorby)

VzdĈlávací program:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Ćj. 16847/96-2 (v 1. - 9. roĆníku)
Vedení školy:
ďeditel (statutární orgán): Mgr. Petr Fiebiger
zástupce ďeditele, výchovný poradce: Jana Langerová
koordinátor ŠVP, výchovný poradce: Mgr. Daniela Smejkalová
vedoucí ŠJ, úĆetní: Jaroslava Skalová
vedoucí provozu, školník-údržbáď: Aleš Purkert

Prázdniny
 Období školního vyuĆování ve školním roce 2006/2007 zaĆíná v pondĈlí 4. záďí 2006.
 VyuĆování bude v prvním pololetí ukonĆeno ve stďedu 31. ledna 2007.
 Podzimní prázdniny pďipadnou na Ćtvrtek 26. ďíjna a pátek 27. ďíjna 2006.
 VánoĆní prázdniny budou zahájeny v sobotu 23.prosince 2006 a skonĆí v úterý 2. ledna 2007.
VyuĆování zaĆne ve stďedu 3. ledna 2007.
 Jednodenní pololetní prázdniny pďipadnou na pátek 2. února 2007.
 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 5. - 11. února.
 VelikonoĆní prázdniny pďipadnou na Ćtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2007.
 Období školního vyuĆování ve druhém pololetí bude ukonĆeno v pátek 29. Ćervna 2007.
 Hlavní prázdniny budou trvat od pondĈlí 2. Ćervence 2007 do pátku 31. srpna 2007.
 Období školního vyuĆování ve školním roce 2007/2008 zaĆne v pondĈlí 3. záďí 2007.

Zápis do 1. roĆníku základní školy
Zápis do 1. roĆníku základního vzdĈlávání probĈhne dle § 36
odst. 4 školského zákona, ve dnech 15. ledna až 15. února
2007. Tento termín se vztahuje i na školy soukromé a církevní.
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ďeditel spádové školy nebo školy, kterou zákonný
zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží
zaĆátek povinné školní docházky na základĈ písemné žádosti
zákonného zástupce dítĈte doložené doporuĆujícím posouzením
pďíslušného školského poradenského zaďízení a odborného lékaďe. Odborným lékaďem zpĐsobilým posoudit zdravotní stav dítĈte
pro úĆely odkladu zaĆátku povinné školní docházky mĐže být
v konkrétním pďípadĈ také dĈtský lékaď nebo praktický lékaď pro
dĈti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení zaĆátku
povinné školní docházky dojde z dĐvodu celkové tĈlesné nezralosti, Ćastého onemocnĈní apod.
Pďijímací zkoušky
Vyhláškou Ć. 671/2004 Sb. se stanoví pro prvé kolo pďijímacího ďízení jednotnĈ termín pďijímací zkoušky (pokud je vyhlášena) ke
studiu ve stďedních školách na pondĈlí 23. dubna 2007 (týká se
i nižšího stupnĈ víceletých gymnázií). Do druhého stupnĈ šestiletých gymnázií se koná, s ohledem na státní svátek, 10. dubna 2007.
Talentové zkoušky do oborĐ vzdĈlání s talentovou zkouškou
budou podle § 3 odst. 4, pďípadnĈ odst. 6 vyhlášky Ć. 671/2004
Sb., konány v pondĈlí 15. ledna 2007.

Rozhodnutí o pďijetí nebo nepďijetí zašle ďeditel školy do 7 dnĐ
po termínu konání pďijímací zkoušky. V pďípadĈ, že se pďijímací
zkoušky nekonají, zašle ďeditel školy rozhodnutí o pďijetí nebo
nepďijetí do 7 dnĐ po rozhodnutí. V obou pďípadech však
nejdďíve 20. dubna (§ 60 odst. 7 školského zákona). Stanovení
termínĐ dalších kol pďijímacího ďízení (vĆetnĈ pďípadných pďijímacích nebo talentových zkoušek) je v kompetenci ďeditele stďední
školy nebo konzervatoďe a mohou jím být vyhlášeny po ukonĆení
prvého kola.
Pokud žák pďedá pďihlášku ďediteli školy, ve které plní povinnou
školní docházku, do konce února, doruĆí ji ďeditel pďíslušné školy ďediteli stďední školy do 15. bďezna (§ 2 odst. 4 vyhlášky
Ć. 671/2004 Sb.).
V pďípadĈ nezletilých uchazeĆĐ je vhodné uvádĈt v pďihlášce
adresu zákonného zástupce pro doruĆení rozhodnutí o výsledku pďijímacího ďízení na stďední škole nebo konzervatoďi.
Podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ć. 671/2004 Sb., se lékaďský
posudek o zdravotní zpĐsobilosti uchazeĆe k pďihlášce ke
vzdĈlávání pďikládá na žádost ďeditele stďední školy obdobnĈ
jako v uplynulém školním roce. Podle vyjádďení MF ñR se v pďípadĈ posudku lékaďe o zdravotní zpĐsobilosti uchazeĆe o studium jedná ve smyslu § 15 odst. 14 zákona Ć. 48/1997 Sb., o veďejném zdravotním pojištĈní, o výkon provedený v osobním
zájmu, jehož cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištĈnce. Úhrada tĈchto výkonĐ se nehradí ze zdravotního pojištĈní.

Prodej stravenek ve školním roce 2006/2007

7 prodej stravenek ve školním roce 2006/2007 bude vždy poslední pracovní den v mĈsíci od 8.00 do 14.00 hodin v kanceláďi
školy a ŠJ

7 odhlášení obĈda je možné do 7.30 hodin daného dne (tel.: 465 391 101)
7 výdej obĈdĐ do jídlonosiĆĐ od 10.45 do 11.00 hodin.
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Zprávy z prázdninové školy
Na základĈ ustanovení § 30 zákona Ć. 561/2004 Sb., o pďedškolním, základním, stďedním, vyšším odborném a jiném vzdĈlávání (školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické radĈ a školní radĈ tento

ŠKOLNÍ

A VNITúNÍ úÁD

I. PRÁVA DÍTóTE
(Podle Úmluvy o právech dítĈte, již pďijalo 20. 11. 1989 Valné
shromáždĈní OSN)
1. Žák má právo na svobodu projevu. Pďipomínky na adresu
školy mĐže vznést prostďednictvím rodiĆĐ Ći prostďednictvím
žákovské samosprávy.
2. Žák má právo na svobodu myšlení, svĈdomí a náboženství.
3. Žák má svobodu ve výbĈru kamarádĐ.
4. Žák má svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k
tomu urĆeny.
5. Žák má právo, aby byl ze strany pedagogických pracovníkĐ
respektován soukromý život jeho rodiny.
6. O zpĐsobu výchovy žáka v rodinĈ rozhodují oba rodiĆe, tudíž
nesou i primární zodpovĈdnost.
7. Žák má právo být chránĈn pďed jakýmkoliv tĈlesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním.
8. Žák má právo na volný Ćas, pďimĈďený odpoĆinek, úĆast pďi
hďe Ći oddechové umĈlecké a sportovní Ćinnosti.

II. PRÁVA ŽÁKû A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCû ŽÁKû
1. Žáci mají právo:
1.1. na vzdĈlávání a služby podle zákona Ć. 561/2004 Sb.,
1.2. na informace o prĐbĈhu a výsledcích svého vzdĈlávání,
1.3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žákĐ, volit
a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostďednictvím se obracet na ďeditele školy s tím, že ďeditel
školy je povinen se stanovisky a vyjádďeními tĈchto
samosprávných orgánĐ zabývat,
1.4. vyjadďovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdĈlávání, pďiĆemž jejich vyjádďením musí být vĈnována pozornost odpovídající jejich vĈku a stupni vývoje,
1.5. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zaďízení v záležitostech týkajících
se vzdĈlávání podle zákona
2. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou bodĐ 1.1. a 1.3. mají
také zákonní zástupci dĈtí a nezletilých žákĐ.

III. POVINNOSTI ŽÁKû A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCû ŽÁKû
1. Žáci jsou povinni:
1.1. ďádnĈ docházet do školy nebo školského zaďízení a
ďádnĈ se vzdĈlávat,
1.2. dodržovat školní a vnitďní ďád a pďedpisy a pokyny školy
a školského zaďízení k ochranĈ zdraví a bezpeĆnosti,
s nimiž byly seznámeni,
1.3. plnit pokyny pedagogických pracovníkĐ škol a školských zaďízení vydané v souladu s právními pďedpisy a
školním nebo vnitďním ďádem.
2. Zákonní zástupci žákĐ jsou povinni:
2.1. zajistit, aby žák docházel ďádnĈ do školy nebo školského zaďízení,
2.2. na vyzvání ďeditele školy se osobnĈ zúĆastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdĈlávání žáka,

2.3. informovat školu o zmĈnĈ zdravotní zpĐsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných skuteĆnostech, které by mohly mít vliv na prĐbĈh vzdĈlávání,
2.4. dokládat dĐvody nepďítomnosti žáka ve vyuĆování
v souladu s podmínkami stanovenými školním ďádem,
2.5. oznamovat škole údaje podle § 28, odst. 2 (matrika
školy) a další údaje, které jsou podstatné pro prĐbĈh
vzdĈlávání nebo bezpeĆnost žáka, a zmĈny v tĈchto
údajích.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKû ŠKOLY
1. PedagogiĆtí pracovníci vydávají žákĐm pokyny v souladu
s právními pďedpisy a školním a vnitďním ďádem školy.
2. Pro pedagogické pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním ďádem, zákoníkem práce, organizaĆním ďádem školy,
pďedpisy a zákony platnými pro oblast školství, zejména školským zákonem Ć. 261/2004 Sb.
3. Do školy pďicházejí nejpozdĈji 15 minut pďed zahájením vyuĆovací hodiny Ći výchovné Ćinnosti. Neplánovaný pozdní pďíchod omluví ihned vedení školy, plánovaný pozdní pďíchod
nahlásí pďedem pďíslušnému zástupci ďeditele nebo ďediteli
školy.
4. Sledují pďehled suplování - vždy pďed svojí volnou hodinou a
pďed odchodem domĐ.
5. VyuĆující je povinen seznámit se s rozpisem dozorĐ a místem, kde bude dozor nad žáky vykonávat.
6. UĆitelé povĈďení dozorem kontrolují vykonávání všech ustanovení školního ďádu školy. O závadách a vážných pďestupcích informují tďídního uĆitele, pďípadnĈ vedení školy.
7. Za ďádný výkon dozoru pďi zajištĈní bezpeĆnosti žákĐ, jejich
chování apod. se považuje fyzická pďítomnost vyuĆujícího v
úseku, který mu byl rozpisem urĆen a postupné procházení
uĆeben a pďilehlých volnĈ pďístupných míst. BĈhem dozoru
nesmí vyuĆující vykonávat žádné jiné Ćinnosti (oprava sešitĐ,
Ćetba apod.). Pďi dozoru v hlavní budovĈ na zaĆátku dozoru
otvírá protipožární dveďe a na konci dozoru tyto dveďe opĈt
zavírá.
8. UĆitel povĈďený dozorem ve školní jídelnĈ dbá na poďádek i v
šatnĈ jídelny. Zamezí nefunkĆnímu pďedbíhání ve frontĈ u výdeje. Pokud zjistí pďípadné nedostatky (napď. mokrá podlaha),
upozorní pďíslušnou pracovnici kuchynĈ. Koncem dozoru se
rozumí odstravování všech žákĐ I. a II. stupnĈ v danou vyuĆovací hodinu (kromĈ družiny).
9. Pokud nemĐže vyuĆující z jakýchkoli dĐvodĐ dozor vykonávat, je povinen tuto skuteĆnost pďedem oznámit ďediteli nebo
jeho zástupci.
10. Všichni uĆitelé, kteďí vyuĆují v odborných pracovnách, zajistí,
že žáci opustí pracovnu v naprostém poďádku. Bez pokynu
vyuĆujícího nesmí žáci vcházet samostatnĈ do odborných
uĆeben.
11. Po skonĆení poslední vyuĆovací hodiny pďekontrolují vyuĆující
poďádek ve tďídĈ, uzavďení oken a vodovodního kohoutku,
vypnutí ohďívaĆe teplé vody a odvádĈjí žáky do šatny nebo na
obĈd. UĆitel odchází ze tďídy poslední.
(Pokraþování na stranČ 5.)
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12. Pďi odchodu ze školy po skonĆení pracovní doby vyuĆující
zkontrolují uzavďení oken ve svých kabinetech a prostorech,
za nĈž jsou odpovĈdní.
13. Všechny problémy týkající se káznĈ je tďeba ďešit ihned s tďídním uĆitelem, výchovným poradcem Ći ďeditelem školy.
14. UĆitelé I. stupnĈ úzce spolupracují se školní družinou.
15. Není dovoleno v dobĈ vyuĆování posílat žáky mimo budovu
školy k vyďizování soukromých i služebních záležitostí uĆitelĐ,
není dovoleno pouštĈt žáky samotné k lékaďi.
16. V prĐbĈhu vyuĆovacích hodin neposkytují rodiĆĐm žádné informace. Je zakázáno opouštĈt tďídu bĈhem vyuĆovací hodiny. Je zakázáno nechávat žáky samotné ve tďídĈ. Chce-li nebo
potďebuje-li uĆitel nechat si žáky po vyuĆování ve tďídĈ k douĆování Ći z jiných výchovných dĐvodĐ, dá to den pďedem vĈdĈt rodiĆĐm. V tom pďípadĈ uĆitel za žáky odpovídá až do jejich odchodu ze školy.
17. VĈnují individuální péĆi dĈtem z málo podnĈtného rodinného prostďedí a dĈtem se zdravotními problémy. Berou ohled
na výsledky lékaďských vyšetďení, zpráv o vyšetďení v pedagogicko-psychologické poradnĈ a na sdĈlení rodiĆĐ o dítĈti.
Tďídní uĆitelé prĐbĈžnĈ seznamují ostatní pedagogy o nových
skuteĆnostech zjištĈných u žáka (problémy s chováním, prospĈchem, zdravotními a rodinnými problémy). Všichni vyuĆující zajišèují bezpeĆnost a ochranu zdraví žákĐ pďi Ćinnostech,
které pďímo souvisejí s výchovou a vzdĈláváním.
18. PravidelnĈ a soustavnĈ informují zákonné zástupce žáka o
prospĈchu žáka zápisem dĐležité známky do žákovské knížky. Informují je o každém mimoďádném zhoršení prospĈchu
žáka.
19. Sledují zdravotní stav žákĐ a v pďípadĈ náhlého onemocnĈní
žáka informují bez zbyteĆných prĐtahĐ rodiĆe postiženého
žáka. Nemocný žák mĐže být odeslán k lékaďskému vyšetďení
Ći ošetďení jen v doprovodu dospĈlé osoby.
20. Pďi úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobĈ první pomoc, zajistí ošetďení žáka lékaďem. Úraz ihned hlásí povĈďenému
zdravotníkovi školy a vedení školy a vyplní záznam do knihy
úrazĐ, pďípadnĈ vyplní pďedepsané formuláďe a pďedá je ďediteli školy.
21. Odchod se žáky na plánovanou akci mimo školu hlásí pďedem vedení školy, aby mohla být uvedena v plánu práce a
mohlo být zajištĈno suplování Ći výmĈna hodin.
22. OrganizaĆní, administrativní záležitosti stejnĈ jako návštĈvy
rodiĆĐ si vyuĆující vyďizují v dobĈ mimo vyuĆování a plánovaných porad a schĐzí.
23. V pďípadĈ onemocnĈní je uĆitel povinen oznámit svou nepďítomnost nejpozdĈji 15 minut pďed zahájením vyuĆování pďíslušnému zástupci ďeditele nebo ďediteli školy. Pokud mu to
umožČuje zdravotní stav, pďedá pďípravy Ći jiné pokyny k výuce suplujícím. Též oznámí, kdy jde na kontrolu a posléze, který den nastoupí do školy. Pďi pďedvídané absenci pďedloží uĆitel plány uĆiva pro potďebu zastupujících.
24. Všechny pracovníky školy uvolČuje za jakýmkoliv úĆelem ďeditel školy. Zastoupení zaďizuje urĆený zástupce ďeditele školy.
25. Pracovník má nárok na volno s náhradou mzdy k vyšetďení
nebo ošetďení ve zdravotnickém zaďízení na nezbytnĈ dlouhou dobu, pokud jej nebylo možno provést mimo pďímou
vyuĆovací povinnost. O návštĈvĈ zdravotnického zaďízení
pďedloží ďediteli školy potvrzenou propustku Ći doklad potvrzený lékaďem, který bude obsahovat datum, Ćas, razítko a
podpis lékaďe.
26. Ve škole není povoleno kouďit.
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A. Tďídní uĆitelé
1. Vedou ďádnĈ a peĆlivĈ pedagogickou dokumentaci urĆenou
školskými pďedpisy a vedením školy.
2. VĈnují pozornost zdravotnímu stavu žákĐ, vlivu rodinného
prostďedí na prospĈch a chování žákĐ. O závažných skuteĆnostech informují ostatní vyuĆující, zejména o závĈrech lékaďských vyšetďení a nálezĐ z pedagogicko-psychologické poradny.
3. PďesnĈ evidují a kontrolují absenci žákĐ. Vyžadují omluvu nepďítomnosti do 48 hodin. Od žákĐ po nepďítomnosti vyžadují
písemnou omluvenku ihned po návratu do školy.
4. Chybí-li nĈkterý žák ĆastĈji, provĈďuje si omluvenky, informuje
se u rodiĆĐ telefonicky a popď. si zve rodiĆe do školy ihned
po prvních dnech absence.
5. PravidelnĈ informují rodiĆe o prospĈchu a chování žákĐ prostďednictvím žákovských knížek, pďi informaĆních a osobních
schĐzkách s rodiĆi. Souhrnné hodnocení píší dle potďeby do
žákovských knížek tak, aby byla zajištĈna informovanost rodiĆĐ o prospĈchu a chování žákĐ podle požadavkĐ klasifikaĆního ďádu. U problémových žákĐ píší hodnocení prospĈchu
pravidelnĈ na konci mĈsíce. Sledují, zda rodiĆe kontrolují zápisy v žákovských knížkách, kontrolu ŽK nejménĈ 1x mĈsíĆnĈ
stvrzují podpisem.
6. Tďídní uĆitelé zajistí, aby každý žák mĈl zapsány v žákovské
knížce pďedepsané údaje.
7. Stanovují žákovské služby ve tďídách II. stupnĈ, služby zapisují
do tďídní knihy.
8. Hodnotí výsledky práce žákĐ a výsledky celé tďídy na tďídnických hodinách, které si za tímto úĆelem svolávají - v termínech podle potďeb tďídy a nutnosti ďešit okamžité situace.
9. Dbají o estetický vzhled uĆebny, poškození a závady hlásí
školníkovi Ći zapíší do sešitu závad ve sborovnĈ. Usilují o
konkrétní postihy a finanĆní náhradu u zámĈrnĈ zpĐsobených škod.

V. PROVOZ A VNITúNÍ REŽIM ŠKOLY
1. Žák chodí do školy pravidelnĈ a vĆas podle rozvrhu hodin.
ÚĆast na vyuĆování nepovinných pďedmĈtĐ a zájmových
útvarĐ je pro zaďazené a pďihlášené žáky povinná.
2. Žáci dbají na Ćistotu okolí školy, papíry dávají do košĐ, nepoškozují keďe a další zeleČ, k odchodu i pďíchodu do školy využívají výhradnĈ chodníkĐ.
3. Školní budova se otevírá v 7.10 hodin pro všechny žáky.
4. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání vyuĆujícího, který pro nĈ pďichází k hlavnímu vchodu.
5. V 6.45 a v 7.00 hodin se škola otevírá pro žáky dojíždĈjící, kteďí
se shromáždí v urĆené uĆebnĈ. Dozor vykonává urĆený pedagogický pracovník.
6. Žáci do budovy vstupují ukáznĈnĈ.
7. Po pďíchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do uĆeben. V šatnách se nezdržují a
nevysedávají tam.
8. V prĐbĈhu vyuĆování je žákĐm vstup do šaten povolen pouze se svolením vyuĆujícího.
9. Do prvního zvonĈní (7.25 hodin) musí být všichni žáci ve tďídách, aby se mohli vĆas pďipravit na výuku.
10. Do odborných uĆeben odcházejí žáci organizovanĈ sami a
Ćekají pďed uĆebnou na pďíchod vyuĆujícího. Pokud se vyuĆující do 5 minut po zvonĈní nedostaví, zástupce tďídy jde ohlásit jeho nepďítomnost do ďeditelny (sborovny) školy.
(Pokraþování na stranČ 6.)
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11. Na odpolední vyuĆování Ćekají žáci pďed školou 15 minut
pďed zahájením hodiny. Do budovy vstupují jen po zazvonĈní
na pďestávku pďed vyuĆovací hodinou nebo na pokyn dozírajícího uĆitele. V polední pďestávce je možné využít schodištĈ v
pďízemí školy v pďípadĈ špatného poĆasí.
12. Pďed ukonĆením vyuĆování bez souhlasu vyuĆujícího neopouští žák školu. Svévolné opuštĈní školy je posuzováno jako
závažné porušení ďádu školy.
13. Žáky I. stupnĈ, kteďí jsou pďihlášeni do školní družiny, pďedává
vyuĆující vychovatelce. Ostatní žáky doprovodí do školní jídelny.
14. Nepďítomnost ve vyuĆování z dĐvodu nemoci jsou povinni
zástupci žáka oznámit škole nejpozdĈji druhý den absence
písemnĈ nebo telefonicky. Písemnou omluvenku v omluvném listĈ v žákovské knížce pďinese žák ihned po skonĆení
absence. Absenci delší než tďi dny musí zákonní zástupci doložit potvrzením ošetďujícího lékaďe. Pďi podezďení ze zneužití
nebo Ćastém opakování nedoložené absence si škola vyhrazuje právo vyžadovat doklad o dĐvodu absence vždy. V pďípadĈ pochybností mĐže TU vyžadovat lékaďské potvrzení nepďítomnosti žáka.
15. V pďípadĈ prokázaných neomluvených absencí bude škola
postupovat podle ustanovení zákona ñNR o pďestupcích (Ć.
200/1990 Sb.), popď. využije dalších možností platné legislativy.
16. Škola mĐže uvolnit žáka z vyuĆování na urĆitou dobu na žádost rodiĆĐ pďedem. Z jedné vyuĆovací hodiny uvolČuje pďíslušný vyuĆující, na jeden až Ćtyďi dny uvolČuje tďídní uĆitel, na
týden a dobu delší ďeditel školy. Pďi uvolnĈní podávají rodiĆe
písemnou žádost. I tato nepďítomnost musí být omluvena v
omluvném listĈ v žákovské knížce a omluvenka pďedložena
tďídnímu uĆiteli ihned pďi návratu do školy.
17. Škola odpovídá za žáky v dobĈ dané rozvrhem výuky žáka
vĆetnĈ nepovinných pďedmĈtĐ, pďestávek a stravování. Jakékoliv zmĈny rozvrhu (konec vyuĆování) musí být oznámeny
zástupcĐm žáka nejpozdĈji den pďedem prostďednictvím žákovské knížky. Souhlas s touto zmĈnou zástupce potvrdí
svým podpisem.
18. Škola neodpovídá za žáky, kteďí bĈhem polední pďestávky
opustí budovu školy. Pro ostatní je bĈhem této doby zďízena
„pďespolní“ tďída, kde vykonává dozor urĆený pedagogický
pracovník.
19. Pďi mimotďídním vyuĆování Ći zájmové Ćinnosti se žáci scházejí 5 minut pďed zahájením Ćinnosti pďed školní budovou a
vyĆkají pďíchodu vedoucího. Pouze s ním odcházejí do školní
budovy. Vedoucí nad nimi vykonává dozor po celou dobu
pobytu ve škole a dohlíží na nĈ až do odchodu z budovy.
20. Provoz školní družiny je od 11.00 do 15.00 hodin. Žáci jsou ze
školní družiny propouštĈni po pďíchodu rodiĆĐ Ći jiných zástupcĐ rodiĆĐ, nebo na základĈ písemného sdĈlení o odchodu žáka (sdĈlení mĐže mít trvalou platnost). Na telefonická
sdĈlení ohlednĈ odchodu žákĐ se nebere zďetel.
21. DojíždĈní žákĐ do školy na kole tento školní ďád neďeší a škola také nezodpovídá za možný úraz žákĐ a ztráty kol.

VI. ZÁSADY CHOVÁNÍ ŽÁKû VE ŠKOLE
A PúI ñINNOSTECH MIMO ŠKOLU
1. Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke
všem pracovníkĐm školy i spolužákĐm. Dbá dĐslednĈ pokynĐ pedagogických pracovníkĐ (popď. povĈďených správních
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zamĈstnancĐ a zamĈstnancĐ školní jídelny), zodpovĈdnĈ se
pďipravuje na vyuĆování a dodržuje níže uvedená ustanovení
tohoto ďádu.
Žáci zdraví ve škole všechny dospĈlé osoby pozdravem
„Dobrý den“.
Všichni žáci oslovují zamĈstnance školy: ,,Pane, paní s funkcí
nebo akademickým titulem„.
Žáci chodí slušnĈ a ĆistĈ obleĆeni a upraveni.
Žáci jsou povinni pďezouvat se (pďezĐvky musí být s pevnou
patou, k pďezutí nesmí sloužit z dĐvodĐ hygienických a provozních sportovní obuv), dbát na hygienu zvlášè pďed jídlem a
pďi použití WC.
Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní
svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštĈli jednotliví žáci nebo skupiny žákĐ vĐĆi jiným žákĐm nebo skupinám
(zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a
slabší), jsou v prostorách školy a pďi školních akcích pďísnĈ zakázány a jsou považovány za hrubý pďestupek proti ďádu školy. Podle okolností ďeditel školy uváží možnost dalšího postihu žákĐ, kteďí tento zákaz pďestoupí.
Poškodí-li žák úmyslnĈ nebo z nedbalosti školní majetek,
majetek žákĐ, uĆitelĐ Ći jiných osob, jsou rodiĆe tohoto žáka
povinni škodu nahradit v plném rozsahu.
Každý žák odpovídá za Ćistotu a poďádek svého pracovního
místa a nejbližšího okolí.
Pďed odchodem ze tďídy každý žák uklidí své pracovní místo a
jeho okolí.
Žák nosí uĆebnice, sešity a žákovskou knížku ďádnĈ zabalené.
Psaní po lavici a do uĆebnic bude posuzováno jako úmyslné
poškozování spoleĆného majetku.
Ztráty vĈcí hlásí žáci neprodlenĈ svému tďídnímu uĆiteli. Žáci
dbají na dostateĆné zajištĈní svých vĈcí. Ztráty z neuzamĆených místností pojišèovna nehradí.
ŽákĐm není v dobĈ mimo vyuĆování dovoleno zdržovat se
v prostorách školy bez dozoru uĆitele.
Vstup žákĐ do sborovny bez vyzvání pedagogického pracovníka je zakázán.
Je zakázáno používat mobilní telefony bĈhem vyuĆování.
Je zakázána konzumace jídla i pití bĈhem vyuĆovací hodiny.
Do školy nosí žáci pouze vĈci potďebné k výuce, cenné vĈci
se nedoporuĆuje s sebou nosit. Hodinky, šperky, telefony
apod. mají žáci neustále u sebe, pokud je musí odložit, svĈďují je do úschovy vyuĆujícímu.
Nalezené vĈci pďedá nálezce ihned do ďeditelny (sborovny)
školy.
Žáci odpovídají škole za své chování i mimo školu, školu musí náležitým chováním reprezentovat i na veďejnosti.

VII. CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNó
1. Do jídelny odcházejí žáci v doprovodu uĆitele.
2. V jídelnĈ se žáci staví ukáznĈnĈ do zástupu podle pokynĐ
dozírajícího uĆitele.
3. Žáci šetďí zaďízení a vybavení jídelny, hradí svévolnĈ zpĐsobené škody.
4. Z jídelny se neodnáší žádné jídlo, žáci vše snĈdí v jídelnĈ.
5. Žáci se podďizují pokynĐm vyuĆujících i personálu školní kuchynĈ. NeukáznĈný žák mĐže být potrestán zaďazením na jiné místo fronty Ćekajících žákĐ, za opakované pďestupky závažnĈjšího rázu Ći nekulturní chování mĐže být žák vylouĆen
ze školního stravování.
6. Po obĈdĈ odejdou žáci bez otálení z jídelny.
(Pokraþování na stranČ 7.)
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VIII. ŽÁKOVSKÉ SLUŽBY
Tďídní uĆitelé urĆují žákovské služby na urĆité období a pro urĆité
Ćinnosti zavedené podle zvyklostí tďídy a tďídního uĆitele. Služba
zejména - udržuje poďádek a hlásí tďídnímu uĆiteli závady na vybavení tďídy - a na II. stupni hlásí v ďeditelnĈ (sborovnĈ) školy,
jestliže se vyuĆující nedostaví do 5 minut do hodiny, v šatnĈ dbá
na poďádek.

IX. HYGIENA A BEZPEñNOST PRÁCE
1. Všichni pracovníci školy a žáci dodržují pďedpisy k zajištĈní
bezpeĆnosti a ochrany zdraví pďi práci a protipožární pďedpisy
a chovají se pďi pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužákĐ Ći jiných osob.
2. Každý úraz, poranĈní Ći nehodu, k níž dojde bĈhem vyuĆování ve tďídĈ, na chodbĈ nebo na hďišti jsou žáci povinni hlásit
ihned svému tďídnímu uĆiteli nebo nĈkomu z vyuĆujících.
3. Také úrazy, ke kterým došlo pďi spoleĆné Ćinnosti žákĐ mimo
školu, je tďeba bez odkladu hlásit vedení školy. Každý úraz je
nutno zapsat do knihy úrazĐ.
4. Žák nenosí do školy pďedmĈty, kterými by mohl ohrozit zdraví
své i ostatních.
5. ŽákĐm je zakázáno manipulovat s veškerými elektrickými
spotďebiĆi bez dozoru uĆitele.
6. ŽákĐm je zakázáno manipulovat s el. vypínaĆi, zásuvkami a
okny.
7. Pďi pďecházení žákĐ na místa vyuĆování Ći jiných akcí mimo
budovu školy se žáci ďídí pravidly silniĆního provozu a pokyny
doprovázejících osob. Pďed tĈmito akcemi uĆitel žáky zvlášè
pouĆí o bezpeĆnosti. Pro spoleĆné zájezdy tďíd, lyžaďské a jiné
kurzy, platí zvláštní bezpeĆnostní pďedpisy, se kterými jsou
žáci pďedem seznámeni. Pďi pobytu v ubytovacích zaďízeních
se žáci podďizují vnitďnímu ďádu tohoto zaďízení a dbají všech
pokynĐ pracovníkĐ tohoto zaďízení.
8. Pďi výuce v tĈlocviĆnĈ, dílnách, na pozemcích a v laboratoďích
zachovávají žáci bezpeĆnostní pďedpisy dané vnitďním ďádem
odborné uĆebny. VyuĆující daného pďedmĈtu jsou povinni s
nimi seznámit žáky pďi první vyuĆovací hodinĈ školního roku
a dodateĆnĈ pouĆit žáky, kteďí pďi první hodinĈ chybĈli. O pouĆení žákĐ provede uĆitel záznam do pďehledu v tďídní knize.
úády odborných uĆeben tvoďí pďílohu vnitďního ďádu školy.
9. Ve všech prostorách školy platí pďísný zákaz nošení, držení,
distribuce a zneužívání návykových látek.

X. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKû
1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvĈdĆení; za první pololetí
lze místo vysvĈdĆení vydat žákovi výpis z vysvĈdĆení.
2. O zpĐsobu hodnocení rozhoduje ďeditel školy se souhlasem
školské rady.
3. ProspĈch žáka na konci klasifikaĆního období (na vysvĈdĆení) v jednotlivých vyuĆovacích pďedmĈtech je klasifikován tĈmito stupni:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostateĆný
5 - nedostateĆný
(v prĐbĈhu klasif. období jsou uĆitelé oprávnĈni tuto klasifikaci zjemnit dle svých potďeb)
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4. Chování žáka je klasifikováno tĈmito stupni:
1 - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé
a) Klasifikaci chování žákĐ navrhuje tďídní uĆitel po projednání s ostatními uĆiteli a rozhoduje o ni ďeditel po projednání v pedagogické radĈ.
b) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel
chování (školní ďád) vĆetnĈ dodržování vnitďního ďádu školy bĈhem klasifikaĆního období.
c) Pďi klasifikaci chování se pďihlíží k vĈku, morální a rozumové vyspĈlosti žáka; k udĈleným opatďením k posílení káznĈ se pďihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatďení byla neúĆinná.
d) Postihování chování žáka mimo školu. Škola hodnotí a
klasifikuje žáky pďedevším za jejich chování ve škole, ve
vážných pďípadech však mĐže pďihlédnout k chování i
mimo školu, jedná-li se o pďípady, jejichž projednávání se
škola pďímo úĆastní.
e) Kritéria pro jednotlivé stupnĈ klasifikace chování jsou následující:
StupeČ 1 (velmi dobré)
Žák uvĈdomĈle dodržuje pravidla chování a aktivnĈ pro
sazuje ustanovení vnitďního ďádu školy. Má kladný vztah
ke kolektivu tďídy a školy, pďispívá k jeho upevČování a k
utváďení pracovních podmínek pro vyuĆování a pro výchovu mimo vyuĆování. MénĈ závažných pďestupkĐ se dopouští ojedinĈle.
StupeČ 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v podstatĈ v souladu s pravidly chování a
s ustanoveními školního a vnitďního ďádu školy. Dopustí
se závažnĈjšího pďestupku, nebo se opakovanĈ dopustí
ménĈ závažných pďestupkĐ. Nepďispívá aktivnĈ k upevČování kolektivu. Žák je však pďístupný výchovnému pĐsobení a snaží se své chyby napravit.
StupeČ 3 (ménĈ uspokojivé)
Žák se dopustí závažného pďestupku proti pravidlĐm chování nebo vnitďního ďádu školy; zpravidla se pďes dĐtku
ďeditele školy dopouští dalších pďestupkĐ, narušuje Ćinnost kolektivu nebo se dopouští pokleskĐ v mravném
chování.
ZvláštĈ hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vĐĆi pracovníkĐm školy se vždy považují za závažné zavinĈné porušení povinností stanovených zákonem Ć. 561/2004 Sb.
5. Celkový prospĈch žáka je hodnocen:
1. prospĈl s vyznamenáním
2. prospĈl
3. neprospĈl
ProspĈl s vyznamenáním
Není-li v žádném povinném pďedmĈtu hodnocen pďi celkové
klasifikaci stupnĈm horším než „chvalitebný“, prĐmĈr z povinných pďedmĈtĐ nemá horší než 1,50 a jeho chování je
velmi dobré.
ProspĈl
Není-li v žádném z povinných pďedmĈtĐ hodnocen pďi celkové klasifikaci stupnĈm „nedostateĆný".
NeprospĈl
Je-li v nĈkterém povinném pďedmĈtu hodnocen pďi celkové
klasifikaci stupnĈm „nedostateĆný“.
Zprávy z prázdninové školy pĜipravil
Mgr. Petr Fiebiger, Ĝeditel ZŠ

Møstská tržnice a ulice 5. kvøtna
Tradiêní Lanškrounský jarmark
Výstava králíkĎ, holubĎ a drĎbeže
8. záĆí od 1500 hodin
námøstí J. M. MarkĎ
1500 až 2100 hodin
PREZENTACE ÚéASTNÍKč DÁLKO
VÉHO POCHODU
LANŠKROUNSKÁ KOPA
PÁ

1800hodin
KONCERT COUNTRY A FOLKOVÝCH
SKUPIN FOFR, TRAP, ŠUTR

Spoleêenský dĎm
Diskotéka „sdølování dojmĎ“

ST

27. záĆí v 1930 hodin
kostel sv. Václava

183. koncert KPH
MICHAL NOVENKO
varhanní koncert

_

D

E

9.  11. záĆí od 1600 hodin
lanškrounský zámek
Místní výstava kvøtin, ovoce a zeleniny

SO, NE, PO
30

SO
9. záĆí od 7 hodin
M÷STSKÉ SLAVNOSTI PąI PąÍLEŽI
TOSTI 38. ROéNÍKU LANŠKROUNSKÉ
KOPY
námøstí J. M. MarkĎ
730 hodin
koncert dechové hudby, mažoretky
830 hodin
slavnostní start pochodu
1400 hodin
Big Band Lanškroun, FLYIG BOYS,
GEORGE and BEATOVENS s K. Kahov
cem a V Sodomou,
A. BRICHTA a BAND, CHE.cz,
X  CITE CREEW
ve veêerních hodinách
ohĀostroj
Zámek  muzeum
Stálá expozice „SkláĆství na pomezí éech a
Moravy“
Kabinet ak. sochaĆe a medailéra
ZdeĀka KoláĆského
Pamøtní síĀ JindĆicha Praveêka
Výstavy:
Knižní vazba, grafika V. Suchánka
Zámek  kulturní centrum
Výstava kvøtin, ovoce a zeleniny
ZŠ nám. A. Jiráska
VÝTVARNÁLE 2006
regionální výtvarníci a téma „mosty“

8. záĆí od 1930 hodin
lanškrounský zámek
Jevan  Brandon Thomas
CHARLEYOVA TETA
Divadelní pĆedstavení v nastudování
„Divadla ve stĆedu“
režie: RĎžena Šteflová
PÁ

20. záĆí v 815 a 1000 hodin
lanškrounský zámek
O CHYTRÉ KMOTąE LIŠCE
Kmotra liška svou chytrostí a sympatickou
lstivostí napálí lidi, kteĆí si myslí, že jsou pá
ny tvorstva. Situace Ćeší s dĎvtipem, humo
rem a trochou zlomyslnosti. Dokáže ale také
pochopit, kdy její taškaĆice pĆesáhnou
únosnou míru a své chyby napraví.
Na „Miniteatru HavíĆov 1999“ získala in
scenace ocenøní za nejlepší ženský herecký
výkon a nejlepší scénickou hudbu.
Urêeno pro MŠ a ZŠ.

ST

ST

20. záĆí v 1930 hodin
lanškrounský zámek

KAMELOT
Legendární formace Romana Horkého,
brnønský Kamelot, nøkolikanásobný vítøz
ankety møsíêníku Folk & Country o nejlepší
countryovou skupinu, je zároveĀ jednou
z nejtvrdších kapel tohoto žánru, êasto až na
pomezí rocku.

Michal Novenko (nar. 5. 1. 1962 v Praze) ab
solvoval KonzervatoĆ v Praze a poté AMU. Již
bøhem studia získal Ćadu ocenøní  zejména za
své skladby a za varhanní improvizaci. R. 1986
se stal profesorem KonzervatoĆe v Praze a nyní
vyuêuje varhanní improvozaci a hudební teorii.
Od studijních let se M. Novenko intenzívnø za
jímá o historické varhany, vønuje se jejich do
kumentaci a propaguje jejich využití. Díky to
mu mohl po r. 1989 iniciovat koncerty na Ćadø
míst po celé naší vlasti a zároveĀ se zaêala roz
víjet jeho bohatá koncertní dráha po celém svø
tø: Sion (S), Arezzo (I), Warwick (GB), An
germünde, Drážóany, Freiberg (D), Baleáry
(E), San Antonio, Dallas, Philadelphie, Miami
(USA), Jeruzalém (IZR), Querétaro, Coacalco,
Saitillo, Mexiko City (MEX). Je iniciátorem
festivalu „Organum hydraulicum“ (vodní var
hany) a orlickokladského varhanního festivalu.
Prof. Novenko je také zván do porot varhan
ních soutøží v Evropø i v USA. Vede meziná
rodní kurzy, dosud nejvýznamnøjší z nich byla
Mezinárodní letní škola mladých varhaníkĎ
v britském Kindle. Dále hostuje na Sarum Col
lege (Anglie), University of Texas a pĆednáší i v
JAR a v Mexiku.
Varhanní umøní M. Novenka je zachyceno na
Ćadø nahrávek pro domácí i zahraniêní rozhlas,
v televizních poĆadech a na mnoha CD.

OPRAVA
V minulém Ćísle VN (Ćíslo 7) došlo na stranĈ 3 k chybĈ. Pod snímkem provozních zamĈstnancĐ školy byla chybnĈ uvedena jména. Tďetí zleva není tedy paní Jaroslava Skalická, ale paní Darina Karvaiová. ObĈma se s lítostí omlouváme.
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