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Výroční zpráva 
 školní rok 2016/2017 

Základní škola a Mateřská škola Brno,   

Milénova 14, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 Základní charakteristika školy 

  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:  

 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace 

 

1.2 Zřizovatel školy:  Statutární město Brno, MČ Brno – sever 

 

1.3 Ředitel školy:   Mgr. Jiří Křenek 

 
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:  

 
základní škola, mateřská škola, školní jídelny s kuchyní,  
školní družina 

 

  

1.5 Kontakty: 
telefon:   548422944, 548422942 
email:  skola@zsmilenova.cz ,  msloosova@seznam.cz                            
http:  www.zsmilenova.cz 

 
 

mailto:skola@zsmilenova.cz
mailto:msloosova@seznam.cz
http://www.zsmilenova.cz/
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1.6 Úplná škola  
 Počet 

tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků Průměrný 

počet  
žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 17 5 427 25,11  

2. stupeň 11 4 266 24,2  

Celkem 
28 9 668 24,75 720 

   

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

Datum zřízení: 18.1.2006   
Předseda a členové ŠR: Mgr. Martin Maleček – zástupce za zřizovatele (předseda) 
     Ing. Alena Jurajdová – zástupce za rodiče 
     Mgr. Jana Nálezková – zástupce za pedagogy 

 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Vaše škola  1.-9. 

Jiné specializace, zaměření:  
Rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na volejbal:   VI.C, VII.C, VIII.C 
 Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy byly otevřeny v rámci programu Intenzifikace sportovních tříd, do 
něhož byla škola zařazena. 
 
Škola je členem :  - Asociace českých daltonských škol 
   - Asociace školních sportovních klubů 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet Počet strávníků 

děti a 
žáci   

zaměst. školy a vlastní 
důchodci 

ostatní* 

L 11  ŠJ  - úplná   644 71 25 

L 13  ŠJ – výdejna  111 0 24 

Náhradní stravování     
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 15.10.2016 

Fyzické osoby 10 

Přepočtení na plně zaměstnané 9,5 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 
oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 9 262 fyz.   9      / přepoč.  6,82 270 

Z činnosti ŠD: viz. příloha výroční zprávy 

 

 

1.12 Školní klub není součástí školy 
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2.0 Údaje o pracovnících školy 
 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

   Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků       46,861 / 50 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných       45,861 / 49  96/96 

 
2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:   0 
  
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 3 
  
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:  3 
  
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet :  18 

  

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 2 6 

36-50 let 5 18 

51 a více 1 12 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 8 37 

Rodičovská dovolená 0 5 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 

 

Typ kurzu Počet 
zúčastněných 
pracovníků 

Pedagogika, psychologie  3 

Cizí jazyky  3 

Umění, estetika  0 

Speciální pedagogika, SVPU  7 

Informatika, PC, SIPVZ  0 

Společenské vědy  1 

Legislativa, řízení, ekonomie  3 

Sport, TV, turistika  1 

Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů  3 

Alternativní pedagogika 10 

Přírodní vědy  3 

Technické vědy 0 

Matematika 2 

Český jazyk a literatura  3 

Zdravotnictví, BOZP, PO  0 

Jiné  1 

Celkem 40 
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2.4 Asistenti pedagoga 
Počet celkem (přepočtený/fyzický)    6,4  /  12 

 
 
 
 
 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 85 85 0 0 0 

2. 86 86 0 0 0 

3. 78 71 7 0 0 

4. 78 68 10 0 0 

5. 98 84 14 0 0 

Celkem 1.stupeň 425 394 31 0 0 

6. 79 52 27 0 0 

7. 66 32 34 0 0 

8. 69 24 45 0 0 

9. 50 13 36 1 0 

Celkem 2.stupeň 264 121 142 1 0 

Celkem za školu 689 515 173 1 0 

 
 
 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 3 0,43 

3 0 0,00 

 
Důtka ředitele školy: 5 

 
 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  3 

průměr na jednoho žáka:  0,004 
 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:   1 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4-leté 
studium 

6-leté 
studium 

8- leté 
studium 

  

Počty přijatých žáků 
 

13 2 9 34 3 
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3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 50 100 

nižší ročník/5.ročník 0/0 0 

Celkem 50 100 

 

 
3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   22 žáků 
Důvody: změna bydliště 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   14 žáků 
Důvody: změna bydliště, zájem o sportovní třídu 
 

 

 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: ne 
  

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:  ne 
 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:   

 

 Veřejnosprávní kontrola, Statutární město Brno, městská část Brno - sever 
Předmět kontroly: následná veřejnosprávní kontrola se zaměřením na 
prověření a vyhodnocení údajů o hospodaření s veřejnou finanční podporou 
– příspěvkem městské části Brno-sever, určenou na provoz příspěvkové 
organizace a to vzhledem k věcné správnosti, hospodárnosti, efektivnosti a 
účelnosti při čerpání tohoto příspěvku a prověření účinnosti vnitřního 
kontrolního systému.    

Závěr kontroly: Předložená směrnice o vnitřním kontrolním systému je 
v souladu se zákonem o finanční kontrole a s jeho prováděcí vyhláškou a je 
plně funkční. Zásady předběžné řídící kontroly při správě příjmů po vzniku 
nároku byly dodrženy, nebyly shledány nedostatky.  
Na základě prověřeného vzorku dokumentace dokládající výběr dodavatele u 
veřejných zakázek malého rozsahu je možno konstatovat, že o významných 
úkonech byla pořízena dokumentace, že postup je možno přezkoumat, 
rozhodnutí o výběru zdůvodněno, písemně zaznamenáno.   
V organizaci vedení účetnictví nebyly zjištěny žádné nedostatky. Organizace 
dodržuje aktuální princip účtování, o nákladech a výnosech účtuje ve věcné a 
časové souvislosti a v souladu s účetními metodami, používá účty časového 
rozlišení a dohadné účty. Z hlediska dodržování zásady opatrnosti odpisuje 
majetek v souladu se schváleným odpisovým plánem. 

 
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:  

 Na základě provedené revize výše nájemného v souladu s platnými právními 
předpisy a revize výše paušálu za služby stanovené smlouvou o nájmu 
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služebního bytu a evidenčním listem z 1. 8. 2007 byla 1. 10. 2017 uzavřena 
nová smlouva o nájmu služebního bytu, kde byla stanovena nová výše 
nájemného včetně paušálu za služby u služebního bytu. 

 Dne 1. 9. 2017 byla vydána ředitelem školy nová směrnice upravující oblast 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 
 
 
 
 

5.0 Výkon státní správy 

/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 
 
 
5.1 Rozhodnutí ředitele 
 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky  11 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky  0 0 

povolení individ. vzdělávacího plánu  26 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání  77 0 

O povolení pokračování v zákl. vzdělávání 0 0 

o přijetí k předškolnímu vzdělávání 52 0 

O prominutí úplaty za poskytování školských služeb  0 0 

Další dle § 165, odst. 2   74 0 
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6.0 Další údaje o škole  

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

 Dětem z Milénovy  
CZ.02.3.68/0.0/16_022/0001995 

Délka trvání projektu  24 měsíců, (1. 9. 2016 – 31. 8. 2018) 

Operační program  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

a) žadatel ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 

Celková výše dotace  2.137.536,- Kč 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

Projekt nemá partnera 

Stručný popis projektu  Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících 
témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné 
vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské 
školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, 
spolupráce s rodiči dětí a žáků. 
 
 

 

 

 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve 
městě Brně  
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126  

Délka trvání projektu  1. 9. 2017 – 29. 2. 2020 

Operační program  Výzkum, vývoj, vzdělávání 

MŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

 

Celková výše dotace  Celkové způsobilé výdaje projektu 49 970 653,52 Kč 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora základního vzdělávání ve 
městě Brně. Součástí projektových aktivit je podpora 
doučování na základních školách po dobu realizace 
projektu, podpora kariérového poradenství s cílem 
smysluplné volby povolání, pomoc školním poradenským 
pracovištím nebo podpora práce s rodiči na školách 
s vysokým počtem znevýhodněných žáků. Důležitou 
součástí projektu je i metodická podpora zapojených škol 
z úrovně OŠMT MMB při realizaci společného vzdělávání, 
kdy budou na školách působit koordinátoři inkluze. Školy 
z projektu také získají finanční prostředky na pomůcky pro 
práci ve vyučování. 
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Kroužky při ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*    6 / -   /  -  /  -  /    
/    /     * * 

 66   /  -    / -    /   -   /      
/      / Informatika, PC - - 

Náboženství 1 9 

Přírodní vědy - - 

Společenské vědy - - 

Sport, TV, turistika 4 95 

Technické vědy 1 12 

Umělecké obory 11 102 

Zdravotní, speciální pedagogika 1 6 

Jiné (deskové hry, příprava na školu) 

 šššššššššššššškolškolu 

2 0 
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 
 

 
 

Zapojení do soutěží 
  

Název soutěže Školní kolo Obvodní kolo 
Konverzační soutěž v angličtině 33 2 
Soutěže v anglickém jazyce 72 4 
Matematická olympiáda 1 1 

  
Matematický Klokan 64 --- 
Pythagoriáda 56 0 
Biologická olympiáda 18 1 
Zeměpisná olympiáda 15 5 
Zeměpisná soutěž Eurorebus 254 krajské kolo – 20 

republ. finále – 3 
(1.místo) 

Olympiáda ČJ 32 1 
Recitační soutěž 28 0 
Dějepisná olympiáda 41 1 
Výtvarné soutěže 52 2 
Sportovní soutěže – žáci 2.stupně 298 36 

krajské kolo - 20 
Plavání 76 20 

 
Soutěž ve šplhu 46 12 
Běhy brněnské mládeže – žáci 1.stupně 82 - - - 
Lehkoatletický čtyřboj 46 8 
OVOV 66 Městské kolo - 28 

Krajské kolo -3 
Pětiboj všestrannosti 8 republikové finále - 8 
Florbal 90 16 
volejbal 58 12 

Krajské kolo 34 

V příloze jsou uvedeny podrobnější výsledky žáků ve sportovních a dalších soutěžích a olympiádách 
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7.0 Zhodnocení a závěr: 
 
 

 Výsledky uplynulého školního roku lze hodnotit velmi pozitivně. Celá řada našich 

předsevzetí byla zdárně realizována a uvedena v život.   

Máme za sebou desátý školní rok s výukou podle vlastního školního vzdělávacího 

programu – Vaše škola.  

 

 Na škole nově působí školní psycholog a také speciální pedagog (logoped). Tyto 

pedagogické pozice mohly být zřízeny díky finanční podpory z projektu „Dětem 

z Milénovy.  

 

 Začátkem května začala kompletní rekonstrukce spojovací chodby mezi pavilony školy. 

Práce by měly být dokončeny do konce letních prázdnin. Opravou se vyřeší dlouhodobá 

nefunkčnost těchto prostor, zejména bude již vyhovovat všem bezpečnostním i 

hygienickým požadavkům.  

 

 V průběhu letních prázdnin došlo také na kompletní rekonstrukci velmi často 

poruchového školního rozhlasu, který bude nyní sloužit nejen k hlášení informací žákům 

a pedagogům, ale také nově zajistí i zvonění.  

 

 Vzhledem k stále větší potřebě školy na prostory tělocvičny, byla v ní nainstalována 

dělící opona, která umožní prostor mobilně rozdělit a tím zajistí větší počet sportovišť. 

 

 Do dvou tříd a jedné herny školní družiny byly nainstalovány nové tabule na fix včetně 

nových interaktivních projektorů. V současné době jsou všechny třídy plně vybaveny 

interaktivní a promítací technikou. 

 

 Opět jsme zaznamenali velký zájem z řad rodičů budoucích prvňáčků o naší školu. 

V novém školním roce budeme otevírat tři první třídy s celkovým počtem 77 žáků.  

Také nově otevřeme čtyři třídy v šestém ročníku. Tím celkový počet žáků školy bude  

dosahovat velmi blízko její maximální kapacity (720 žáků). Prostorové podmínky naší 

 školy jsou využity také na hranici možnosti budovy školy. 

 

 Při mateřské škole je zřízeno občanské sdružení Losík, díky kterému i základní škola 

každým rokem obdrží finanční dary na podporu a rozvoj její činnosti. V letošním školním 

roce Losík opět uspořádal dvakrát burzu dětského oblečení a sportovního vybavení. Celý 

výdělek předal škole jako velmi pěkný finanční sponzorský dar. Základní škola za něj 

nakoupila šatní skříňky pro žáky celé školy.  

 

 Na závěr je třeba poděkovat všem pedagogickým i správním zaměstnancům za 

kvalitní práci, kterou v tomto školním roce odvedli. 

Rovněž spolupráce s ÚMČ Brno-sever, odborem školství MMB, Pedagogicko - 

psychologickou poradnou v Brně byla na velmi vysoké profesionální úrovni. Také 

s rodičovskou veřejností, kterou zastupuje Rada školy nebo občanské sdružení Losík, 

měla škola výborné vztahy. Chtěli bychom také poděkovat všem společnostem, firmám i 

jednotlivcům, kteří jakkoli přispěli na provoz školy.    
 

 
 

         Mgr. Jiří Křenek 
             ředitel školy 
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8.0 Poradenské služby v základní škole  

 

8.1 Údaje o odborných pracovnících  
 
 

8.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 2 1 spec. studium 
1 vzdělávání v PPP 

VŠ 

školní metodik prevence 2 1 spec. studium VŠ 

 

 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  1 - VŠ 

školní speciální pedagog  1,5 - VŠ 

 

 

8.1.2  Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let–a více/z toho důchodci 

výchovný poradce 0 0                             2/0 

školní metodik prevence 0 1                             1/0 

školní psycholog 1 0 0 

školní speciální pedagog 2 0 0 

etoped - - - 

 

 

8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
 
výchovný poradce:  2. st. ZŠ –  
                                  Metodické semináře pro VP v PPP 
                                  Konference Kariérové poradenství ve školní praxi 
                                    1. st. ZŠ –  

  seminář: Zásady práce s dětmi s ADHD 
                                  Metodické semináře pro VP v PPP 
 
školní metodik prevence:   2. st. ZŠ – 
                                            Metodické semináře pro ŠMP v PPP 

 
školní psycholog:    - seminář Vedení skupin problémových dětí (PhDr. Richard 

   Braun, Ph.D.) 
- metodická setkání školních psychologů v PPP 

 
školní speciální pedagog:   ---- 
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8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 

8.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ 
JmK): ne 

8.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): ne 
 
 

8.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

LMP 8. 1 

autismus 6. / 5. / 4. 1 / 2 / 1 

vývojové poruchy chování 6. / 4. 1 / 2 

vývojové poruchy učení 8. / 7. / 5. / 4. / 3. / 2. / 1. 1 / 3 / 1 / 3 / 3 / 5 / 1 

mimořádné nadání 2. 1 

Celkem --- 26 

 

8.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

- - - - - - - - - - - - 

celkem - - - -  
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO 
PROGRAMU 

 

 Kvalitativní hodnocení školního roku 2016/2017

 

  

Školní metodik prevence:  Mgr. Jana Nálezková, Mgr. Eva Nováčková  
 
Počet žáků celkem:  I. stupeň - 425 žáků, II. stupeň - 264 žáků 
 
Podmínky školy:  
Na škole pracuje poradenské pracoviště ve složení: dva výchovní poradci, dva školní 
metodici prevence, psycholog a dva speciální pedagogové. Scházíme se 1x měsíčně, 
případně podle potřeby, pravidelně konzultujeme situaci. Spolupráce s vedením i 
s vyučujícími je velmi dobrá. 
V letošním roce jsme při řešení i prevenci spolupracovali s PČR, se všemi pracovišti PPP 
Hybešova, SVP, OSPOD Brno-Sever, Anabel, Podané ruce, OHS,  Alfadeck. 
 
Co se podařilo: 
     V letošním školním roce jsme stále pracovali na zkvalitňování vztahů mezi 
spolužáky ve třídě, ale i mimo ni (tematicky zaměřené třídnické hodiny). Na 1. stupni 
jsme se věnovali především problematice ochrany zdraví a bezpečnosti v silničním 
provozu. 
     Za velmi zdařilou akci považujeme třídenní adaptační soustředění pro nově vzniklé 
kolektivy v 6. ročníku v penzionu Marie na brněnské přehradě, soustředění se 
uskutečnilo na začátku školního roku. Třídní učitelé hodnotili tuto akci velmi pozitivně, 
měli možnost poznat své žáky mimo školní prostředí v různých situacích. Do programu 
se zapojila i psycholožka, která začala na naší škole pracovat. Žáci při aktivitách 
(sportovních, seznamovacích, ...) velmi dobře spolupracovali, navzájem se seznámili, 
poznali své nové třídní učitele.  
     V průběhu celého školního roku jsme museli věnovat mimořádnou pozornost 
kolektivům několika tříd, ve kterých jsme se snažili o nápravu vztahů mezi dětmi, při 
tom jsme využili mnoha možností (spolupráce učitelů, konzultace s odborníky – např. 
PPP, SVP, spolupráce s rodiči, třídnické hodiny, apod.).  

 
      Na prvním stupni celoročně probíhala v rámci projektu MěPČR dopravní výchova 
AMAVET ( teorie - všichni a praxe u vyšších ročníků), kde učitelé hodnotí přínos tohoto 
projektu pro žáky na základě jejich úspěšného absolvování PC testů. V jednotlivých 
ročnících proběhly tyto preventivní programy: 
 
1. ročníky:  „Psychosociální klima ve třídě, pravidla třídy“- besedy se školní    
                     psycholožkou o začlenění do nového kolektivu, naše třída-pravidla 
                   „Kulturní a multikulturní výchova“-návštěva divadel, výstav, 
                    vzdělávacích center 
                   „Enviromentální výchova“-programy v ekologických centrech 
                   „Prevence úrazů, zneužívání, řešení problémů a požární prevence- v rámci    
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                     předmětů PRV,ČJ,TV 
                   „Posílení vztahů ve třídách“- školní výlety, školy v přírodě  
                   „Elementární prevence experimentování s alkoholem a cigaretami“-beseda  
2. ročníky: „Navození příznivého klimatu ve třídách“-beseda o začlenění nových   
                    žáků, pravidla třídy, komunitní kruh 
                   „Prevence komunikace s cizími lidmi“, „ Sám doma“-beseda s policistkou 
                   „Posilování vztahů ve třídách“- školní výlety, školy v přírodě   
                   „Prevence úrazů ve škole i mimo ni“-beseda zaměřená na první pomoc 
                    „Prevence zneužívání, úrazů, řešení konfliktů, podpora asertivního  
                    chování“ - v rámci předmětů PRV, ČJ, TV rozhovory v komunitním kruhu 
                   „Kulturní, multikulturní a environmentální výchova“ - programy  
                    v divadlech, ve vzdělávacích a ekologických centrech  
3. ročníky: „Určování pravidel třídy“-opakování v rámci komunitního kruhu 
                   „Problematika šikany“-preventivní program „Ve škole a za školou“ 
                   „Muzikoterapie“-interaktivní program s prvky environmentální výchovy 
                   „Nejsem na světě sám“-KJM-seznámení se světem osob s různými druhy  
                    postižení  
                   „Doma a na prázdninách“- prevence úrazů (Alfadeck) 
                   „Posílení vztahů ve třídách“- školní výlety, školy v přírodě 
                   „Kulturní, multikulturní a environmentální výchova“- návštěva divadel,   
                   vzdělávacích center 
                   „Prevence zneužívání, řešení konfliktů, první pomoc ,ochrana zdraví-  
                    v rámci předmětů PRV,ČJ,TV 
4. ročníky: „Upevňování vztahů ve třídách“-komunitní kruh, besedy se  
                     školní psycholožkou, mapování vztahů, řešení problémů a vztahů 
                    „Muzikoterapie“-program na téma kyberšikana, pravidla používání mobilů 
                    „Kulturní, multikulturní a enviromentální výchova-návštěva  
                      divadel, vzdělávacích center, knihovny  
                     „Posílení vztahů ve třídách“- školy v přírodě, školní výlety 
                     „Respektování vztahů mezi rasami, chování v krizových situacích, umím  
                      říci NE“-beseda 
                     „Beseda v policistou Mgr.Čoupkem- nebezpečí šikany a kyberšikany 
                     „Prevence úrazů při hrách a sportu, zneužívání, kouření, požární 
                      prevence-v rámci předmětů Přírodověda, ČJ,TV 
5. ročníky: „Upevňování vztahů ve třídách i mimo ni“-pravidelná sezení  
                    v komunitním kruhu, besedy se školní psycholožkou, výchovnou  
                      poradkyní a metodikem prevence 
                     „Prevence zneužívání - tvé tělo patří jen tobě“-beseda 
                     „ Kolektivní utužování vztahů-školní výlety, školy v přírodě 
                     „Šikana a kyberšikana“- beseda s policisty PČR 
                     „Prevence kouření, úrazů“-beseda, dále v rámci předmětů  
                      Přírodověda, ČJ, TV 
                     „Kulturní, multikulturní a environmentální výchova“- návštěva  
                     divadel, vzdělávacích center, výstav, knihovny 
 
Na druhém stupni v rámci předmětu rozvoj osobnosti proběhly v jednotlivých 
ročnících tyto preventivně zaměřené programy: 
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6. ročníky: „Jak se nestát obětí sociálních sítí“ – kyberšikana 
  „Dívky na slovíčko“ – základy hygieny a dospívání dívek 
  „Na startu mužnosti“ – dospívání pro chlapce 
  „Šikana, kyberšikana“ – interaktivní divadlo 
7. ročníky: „Šikana, kyberšikana“ – interaktivní divadlo 
  Návštěva ČT – média a svět kolem nás 
  „Diskriminace“ – program studentů MU 
8. ročníky: „Adéla ještě nevečeřela“ – poruchy příjmu potravy 
  „Dospívání“ – beseda se sexuoložkou 
  „Zločin kolem nás“ – beseda s reportérem Klímou 
  besedy se soudcem Živělou - zaměřené na problematiku právního   
  vědomí 15tiletých, šikanu a trestné činy. 
9.ročníky: „Drogy“ – program PČR  
  vybraní žáci 9. tříd se zúčastnili v září celorepublikové akce „ Světlušky“  
  každoroční zájezd do Osvětimi. 
  
Hodnocení žáků i učitelů všech aktivit bylo kladné. Akce se staly základem diskuse a 
následné práce na třídnických hodinách. 
 
     Členové žákovského parlamentu zorganizovali ve škole vánoční sbírku dárků pro 
nemocné děti. Dárky dětem osobně předali v Dětské nemocnici. 
     V létě se celá škola na popud školského parlamentu zapojila do akce „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko!“ 

    
     Spolupráci mezi ŠMP, VP, TU a vedením školy při řešení nežádoucích jevů 
hodnotíme jako velmi dobrou. Učitelé, ale i žáci sami přichází a chtějí pomoc či radu při 
řešení vztahů ve svých třídních kolektivech. Oba stupně ZŠ intenzivně spolupracují se 
školní psycholožkou, která připravuje pro jednotlivé třídy preventivní programy a 
podílí se na řešení problémových vztahů ve třídě. 
 
Co se nedaří:  
     Prevence na 1. stupni by se v budoucnosti měla více zaměřit už i na téma kouření a 
šikana. Nadále budeme usilovat o další zkvalitnění vztahů mezi spolužáky, neboť se 
jedná o stále se objevující problém ve třídách.  
     Na druhém stupni nemáme příliš možnost ovlivnit kouření žáků mimo školu. 
V příštím školním roce chceme také zvýšit právní vědomí žáků i učitelů. 
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MAPOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍVH JEVŮ NA ŠKOLÁCH: 

       

 

ŠKOLA (název, adresa): 

Základní škola a Mateřská škola 

Brno, Milénova 14, příspěvková 

organizace 

        
 

 

           Základní škola (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) 

  1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. 

Kouření reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
          

Alkohol reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
          

„měkké drogy“  reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

(marihuana) mimo školu 
      

0 0 0 

„tvrdé drogy“  reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(ostatní) 
          

Šikana  

vyloučení jednotlivce  

z kolektivu 
1 0 1 1 1 2 1 0 0 

  psychická šikana 0 0 0 2 0 0 0 0 1 

  fyzická šikana 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

  lynčování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Záškoláctví  do 10 neoml.hodin 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

  nad 10 neoml.hodin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kriminalita       

(činy jinak označované za 

trestné)  

násilné povahy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

majetkové povahy 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

pod vlivem návykové 

látky 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Týrání dítěte  reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  podezření-v jednání 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Zneužívání dítěte  reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
          

Zanedbávání dítěte   reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
          

Gamblerství  reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
          

Jiné: (psychická šikana 

žákem učitelku) 
reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Příloha k výroční zprávě Základní školy Brno, Milénova 14,  
školní rok 2016/2017 

 

 

 

Zpráva o činnosti výchovného poradenství ve školním roce 2016/2017 
 

 
I. STUPEŇ ZŠ 

 
1. Specifické vývojové poruchy učení a chování, problémoví žáci 
 
     K dnešnímu dni bylo v 1. – 5. ročníku naší školy vyšetřeno a diagnostikováno celkem 
76 žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Individuální 
vzdělávací plán má 20 dětí, z tohoto počtu je 9 individuálně integrovaných s asistentem 
pedagoga. Dle doporučení PPP je také věnována pozornost a péče třem dětem 
s mimořádným nadáním. 
 Děti s výukovými a výchovnými problémy jsou v průběhu celého školního 
vyhledávány za součinnosti PPP, třídních učitelů a výchovné poradkyně a vytváříme 
pro ně dle platné legislativy podpůrná opatření, př. navštíví PPP nebo SPC.  Ve výuce 
pracujeme s dětmi dle jejich individuálních potřeb a jsou zohledňovány podle 
doporučení ve vyšetření. Složitější případy, výukové obtíže a problematické chování 
pravidelně konzultujeme s odborníky v PPP. Přidělená psycholožka PhDr. 
Machourková a speciální pedagožka Mgr. Bělková několikrát za rok navštěvují naši 
školu, sledují výuku a práci dětí, jsou k dispozici třídním učitelkám. Děti s podezřením 
na poruchu autistického spektra doporučujeme do SPC Štolcova. 
 
2. Zápis do 1. tříd a práce s předškoláky 
 
     V průběhu zápisu do 1. tříd výchovná poradkyně zajišťovala informace o možnosti 
vyšetření v PPP, podílela na předběžném vyhledávání nezralých předškoláků, byla 
k dispozici kolegyním i rodičům v případě nejasností ohledně školní zralosti, 
seznamovala rodiče předškoláků s náležitostmi žádosti o odklad povinné školní 
docházky.  Edukativně – stimulační skupinky probíhaly ve 2. pololetí šk. roku v MŠ 
Loosova za přítomnosti učitelky budoucí 1. třídy naší školy. 
 V měsíci červnu se uskutečnila schůzka pro rodiče nových prvňáčků, kde rodiče  
získali  informace o potřebných dovednostech dětí z oblasti nutné sebeobsluhy a řady 
sociálních dovedností, které dětem usnadní nástup do školy. 
 
3. Přenesení informací a další vzdělávání pedagogů 
 
     Vyučující jsou pravidelně informováni o závěrech porad pro výchovné poradce.        
Na počátku každého nového měsíce se ve škole schází poradenské centrum. Informace 
a doporučení z této schůzky jsou pak vždy probrány s vyučujícími, jejichž práce se to 
dotýká. Obecné závěry schůzek jsou pak předány vyučujícím na jednání metodického 
sdružení I. stupně.  
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4. Výchovné a kázeňské problémy 
 
     Zvýšená pozornost byla v průběhu školního roku věnována dětem s problémovým 
vývojem a rizikovým chováním. Výchovná poradkyně organizovala nebo se 
spolupodílela na schůzkách s dětmi i rodiči, spolupracovala s tř. učitelkami.  
Řešili jsme řadu problémů - např. nekázeň ve výuce, nevyhovující domácí přípravu, 
špatné vztahy mezi spolužáky, pozdě omlouvané absence žáka, skryté záškoláctví 
a pozdě omluvené hodiny, nedostatečnou hygienu dítěte, lhaní. V několika případech 
byl pro složitost a závažnost situace kontaktován OSPOD. Běžně se rodiče chodí radit 
v případech složité rodinné situace, rozvodů, sporu o svěření dítěte do péče, 
o dopadech střídavé péče. Konzultace potřebují i rodiče dětí se specifickými poruchami 
učení.  Část problémů byla řešena telefonicky, některé osobními schůzkami se 
zákonnými zástupci.  
 
 
5.  Činnost mentora 
 
Také na naší škole se dětem s výukovými obtížemi věnovala mentorka. Podle potřeb 
dětí a možností výuky s dětmi pracovala přímo ve vyučování, př. mimo třídu dle 
pokynů vyučujících. Učitelé, stejně jako děti a rodiče, přínos práce mentorky oceňovali. 
Žákům se dostávalo potřebné individuální péče a dařilo se jim lépe zvládat obtíže 
výuky. 
 
6. Činnost psycholožky 
 
Ve školním roce 2016/17 působila ve škole psycholožka. Pomáhala třídním učitelům 
realizací preventivních programů – např. 1. třídy – utváření nového kolektivu, další 
třídy mapování vztahů. Vyhledávali ji třídní učitelé i jednotlivé děti a rodiče. Její 
působení ve škole se velmi osvědčilo.  
 
7. Činnost speciálního pedagoga a logopedky 
 
Speciální pedagog poskytoval dle doporučení PPP hodiny reedukace, případně hodiny 
samostatné nebo sdílené SPP, velký kus práce ve škole odvedla logopedka, která dětem 
věnovala hodiny individuální i skupinové logopedické péče, řadu problémů se jí 
podařilo odstranit nebo zmírnit. 
 

 

 

 

 

 
Zapsala:  PaedDr. Iva Stříbrná 
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II. STUPEŇ ZŠ 
 

- Školní poradenské zařízení se scházelo pod vedením výchovné poradkyně pro II. 
stupeň ZŠ Mgr. Jany Hulíkové jednou měsíčně za účasti vedení školy. Na schůzce se 
projednávaly aktuální problémy, domlouval se společný přístup řešení. Během školního 
roku jsme řešili podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 
výchovné i výukové problémy žáků, velkou absenci dětí ve výuce a její vliv na 
prospěch apod. 
 
- Významným přínosem pro naši práci byla v letošním školním roce spolupráce 

s novou školní psycholožkou Mgr. Janou Pospíšilovou. Pomáhala nám při řešení i 

mapování vztahů mezi dětmi ve třídách, věnovala se i individuálně dětem a jejich 

problémům. 

 
- Na II. stupni ZŠ pracovalo podle IVP 6 dětí po celý školní rok, ve druhém pololetí 

přibyly další dvě. Z toho 3 děti pracovaly s pomocí asistenta pedagoga.  S jedním 

žákem byl zpracován Individuální výchovný plán. Se všemi dětmi, u nichž byla zjištěna 

jakákoliv potřeba individuálního vzdělávacího přístupu pedagogů, se pracovalo podle 

jejich potřeb nebo podle pokynů odborné zprávy, postup byl konzultován s odborníky, 

třídními učiteli, pedagogy i zákonnými zástupci žáka. Pokud byla doporučena hodina 

reedukace vývojových poruch učení, věnoval se dětem individuálně v rámci předmětu 

speciální pedagog. 

 
- Výchovná poradkyně poskytovala metodickou podporu vyučujícím, 

zprostředkovávala komunikaci školy a školských pedagogických zařízení. V průběhu 

školního roku výchovná poradkyně dvakrát uspořádala setkání pedagogů školy, kde 

jim poskytla podstatné informace k práci podle nové vyhlášky pro práci s dětmi se 

speciálními vzdělávacími potřebami.  

 
- Během školního roku jsme spolupracovali při řešení s PPP Hybešova, SPC 

Sekaninova, SPC Ibsenova, OSPOD různých městských částí města podle bydliště žáka, 

SVP Kamenomlýnská. 

 
Kariérní poradenství: 
 
- Kariérní poradenství na škole měla na starost výchovná poradkyně pro II. stupeň ZŠ. 
  
- Se žáky devátých tříd provedla dotazník zájmů na pomoc při výběru SŠ, na základě 
výsledků dotazníku proběhly individuální konzultace k výběru střední školy se žáky i 
s rodiči, tentýž dotazník byl dán v květnu žákům jedné třídy 8. ročníku (zbytek 
proběhne na začátku nového školního roku). Výchovný poradce zprostředkovával 
propagaci středních škol, zprostředkoval kontakt pro návštěvu programů jednotlivých 
SŠ apod. 
 



 19 

- Žákům i rodičům byly poskytovány informace z kariérního poradenství na třídních 
schůzkách i individuálně, také vše bylo zadáváno do internetové žákovské knížky. 
Mimořádná schůzka k průběhu přijímacího řízení byla svolána v prosinci. Ve stejný 
den proběhla Malá burza středních škol v jídelně naší školy, která byla určena žákům i 
rodičům. V dubnu výchovná poradkyně uspořádala dvoudenní výjezd žáků 
s intenzívní přípravou na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. 
 
- Přijímací řízení devátých ročníků skončilo úspěšně, všichni žáci jsou přijati na zvolené 
obory SŠ, převážná většina žáků se dostala na vybrané střední školy hned v prvním 
kole přijímacího řízení (někteří po odvolacím řízení). Z počtu 50 absolventů devátého 
ročníku odchází pouze tři žáci na učňovský odbor, zbytek zvolil obory s maturitní 
zkouškou. 
- V sedmém ročníku byli přijati 2 žáci na gymnázia. 
- V pátém ročníku bylo přijato 8 žáků na gymnázia, jedna žákyně na konzervatoř. 
 
Chování: 
 
- Všechny řešené nežádoucí jevy chování jsou zapracovány ve zprávě metodika 
prevence, byly řešeny ve spolupráci s metodičkou prevence na II. stupni ZŠ. 
 
Další vzdělávání: 
 
- Výchovná poradkyně navštívila semináře k nové vyhlášce pro práci s dětmi se 
specifickými vzdělávacími potřebami a konferenci Kariérní poradenství ve školní praxi. 
 
                                                                               zapsala: Mgr. Jana Hulíková 
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Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2016/2017 
 

     Školní družina byly měsícem září naplněna 262 žáky. Zastoupeny byly všechny ročníky 

I.stupně ZŠ. Důležitou úlohu ve výchovně vzdělávací práci měly příležitostné aktivity: 

 

Září          Únor 

 

Orbis pictus                                                 Život bez ledu 

                                                                      Cestujeme s Willy Fogem 

 

Říjen                                                     Březen 

 

Pera, pírka, peříčka                                              Kamarádi za bílou stěnou 

Kudy z nudy                                                                   Ukaž, co umíš 

                                                     

 
Listopad                                                                        Duben 

 

Za groš kudla                                                                 Kde vezmeme kuřátka? 

Proč není pověst pohádka                                             Šest zelených rekordmanů 

 

Prosinec                                                                       Květen                                                                

 

Originál každým coulem                                                Příští zastávka Strašidýlkov 

Nenech se nachytat na švestkách                                 Pes kamarád 

                                                               

Leden                                                          Červen 

 

Za vším hledej vodu                                                      Když jsi kamarád, pojď si s námi  

Skřivánci mezi notami               hrát!                                                                
Masopustní kouzlo                                                          
 

 

     Během školního roku, který byl plný událostí a překvapení, nás navštívili pozvaní hosté za 

účelem připravených aktivit. 

     V měsíci září jsme prvňáčky a nově příchozí žáky přivítali činností „Orbis pictus“, kresbou na 

chodník na téma „Kamarádi, recept na dobré přátelství.“ 

     V průběhu podzimního období a adventu se I. a II. ročníky věnovaly tvorbě celoročního 

kalendáře jako vánočního dárku pro rodiče. 

     V předvánočním čase si děti vyzkoušely „Originál každým coulem“, kdy s výtvarnicí kreslily 

na dřevěné překližky ve tvaru zvířátek. Vznikl tak originální dáreček, který udělal radost nejen 

jim, ale i jejich blízkým. 

     Stalo se již tradicí, že každý rok na konci ledna, letos 31.1. 2017, pořádáme karneval. 

„Masopustní kouzlo“ jsme zahájili společnou masopustní říkankou. Na programu byly různé hry, 

soutěže, tanec za doprovodu hudby. Masky byly různorodé, mohli jsme vidět čerty, princezny, 

piráty či loupežníky.  

     I v tomto školním roce jsme se stali dne 15.2.2017 organizátory pěvecké soutěže obvodu 

Brno-sever  . V kategorii III. a IV.ročníků děvčat obdržela 2.místo Stella Konečná, v kategorii I. 

a II.ročníků chlapci obdržel 3.místo Matyáš Roncsek. 
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     Svůj um děti předvedly v rámci plackohraní s názvem „Ukaž, co umíš“. Tvořily placaté 

ozdoby na oděv, aktovky nebo batohy, kdy nám k dokončení celého výrobku pomohlo 

neobvyklé zařízení. 

     V měsíci květnu se staly hosty lektorky canisterapie Zuzka Melichová a Jana Dohnalová, 

které nám ukázaly práci se cvičenými psy. Dozvěděli jsme se, co to vlastně canisterapie je a jak 

důležitou pomoc může poskytnout lidem se zdravotním postižením. Seznámili jsme se 

s náročným a důležitým výcvikem těchto psů. Děti si samy vyzkoušely práci se psy a také se 

naučily k nim správně chovat. 

     V měsíci červnu (7.6.2017) proběhlo na ZŠ Janouškova obvodní kolo olympiády školních 

družin v lehkoatletickém trojboji ( běh na 50m, skok do dálky a hod kriketovým míčkem).Naši 

školní družinu reprezentovali tito žáci: Kolářová Kristýna, Dokoupilová Beata, Kolářová Tereza,  

Matěj Komárek, Mikuláš Huryta, Jan Mikeš, Tibor Chodníček. V kategorii mladší dívky 

vybojovala 1.místo Kristýna Kolářová, která postoupila do městského kola na ZŠ Mutěnická, 

kde se umístila na 5.místě, Beata Dokoupilová 3.místo, v kategorii mladší hoši obsadil 3.místo 

Mikuláš Huryta. Naše školní družina obsadila v celkovém hodnocení krásné 2.místo. 

     Výchovně vzdělávací prací jsme podporovali, rozvíjeli a podněcovali tvořivost, samostatnost, 

zdravou společenskou aktivitu. 

 

                                            Zapsala: Bayerová Michaela  
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Přehled akcí ve školním roce 2016/2017 – třídy 1.stupně ZŠ 
 

 

I. TŘÍDY 

Všechny 1. třídy ihned v začátku školního roku vyrazily na seznamovací výlet na Macochu, kde 

kromě prohlížení krás Moravského krasu měly za úkol budování a utužení kolektivních vztahů. 

V počátku školního roku naše první třídy pravidelně navštěvovala školní psycholožka, která pro 

děti připravila adaptační program, při kterém děti pracovaly na vztazích a komunikaci ve třídě.  

1. třídy rovněž absolvovaly dopravní výchovu v centru Amavet, kde si zábavnou formou 

upevnily teoretické znalosti dopravní výchovy, bezpečné přecházení přechodu pro chodce a jiná 

základní pravidla silničního provozu. První třídy v začátku roku na naší škole rovněž navštívili 

policisté Policie ČR, kteří měli za úkol upevnit pravidla silničního provozu našich nejmenších. 

Pro třídu I. C zorganizovala třídní učitelka rodinný táborák, kde se vzájemně lépe poznávali 

nejen žáci, ale také jejich rodiče. 

Na konci září při divadelním představení Sněhurka a sedm trpaslíků si kromě zhlédnutí pěkné 

pohádky prvňáčci připomněli společenské chování v divadle.  

Za seznámením s knihovnou děti v říjnu vyrazily do pobočky KJM  Brno na Haškovu ulici, kde 

se obeznámily s půjčováním knih a začaly „pěstovat“ radost ze čtení při programu S beruškou do 

knihovny.  

V říjnu za prvňáčky do tříd přišli lektoři z CVČ Bystrouška s programem U babičky na dvorku. 

Při tomto programu si děti nejen připomněli snad všechna domácí a užitková zvířata, ale některá 

si mohla i pohladit (králíčka, morče, želvičku).  

Kouzlo adventu si děti 1. tříd zažily při adventní noci ve škole, vytvořily několik vánočních 

ozdob, svíček a dárků, zazpívaly koledy, upekly perníčky a poté prožily svoji první noc ve škole. 

V BCVČ Sluníčko na Lesné žáci při vánočním tvoření vyrobili adventní svícen, kterým jistě 

potěšili celou svoji rodinu.  

Pro žáčky I. C zorganizovala třídní učitelka sobotní výlet na Hvězdárnu, kde děti a také někteří 

rodiče shlédli program Život stromů. 

Před koncem kalendářního roku děti už podruhé navštívily divadlo Radost, kde zhlédly 

představení Jája a Pája, poprvé navštívily hrad Špilberk, kde si mohly prohlédnout obrazy Pavla 

Čecha. 

 

Žáci Sborového zpěvu rozsvítili v adventním čase několik stromů v městské části Brno – sever a 

také na náměstí Svobody několika méně známými vánočními koledami. 

Těsně před vánočními prázdninami navštívily děti CVČ Bystrouška na Helceletově ulici, kde při 

programu Vánoce vyslechly příběh narození Ježíška, ale také upekly cukroví a vyrobily vánoční 

větvičku.  

Pro své rodiče si vánoční besídku připravili žáci I. C. 

V předvánočním období děti nezapomněly ani na zvířátka v rokli na Lesné, která při vycházce 

v rámci Prvouky nakrmily. 

Na svoji už druhou návštěvu knihovny se děti vydaly do pobočky knihovny Jiřího Mahena na 

Haškovu ulici, kde je zkušené knihovnice pasovaly na čtenáře při Slavnostech Slabikáře. Tam se 

rovněž konalo školní kolo recitační soutěže, při kterém byli oceněni nejlepší malí recitátoři naší 

školy. 

 

Druhé pololetí školního roku přineslo dětem návštěvu lektorů CVČ Bystrouška, ti za prvňáčky 

přišli do školy už podruhé, tentokrát s programem Ptáci v zimě. Děti se dozvěděly, co u nás 

dělají v zimě stálí ptáci, vyrobily jim malou svačinku a domů si odnesly výrobek ptáčka. 

Už podruhé žáci prvních tříd navštívili CVČ Lesná, kde vyráběli keramickou mísu pro své 

maminky k svátku matek. 
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V březnu děti navštívily CVČ Helceletova – na Velikonočním programu se dozvěděly něco o 

velikonočních tradicích, dívky si vytvořily krásnou kraslici, chlapci se naučili plést mrskačku. 

Pro paní učitelky z brněnských základních škol připravili žáci I. C ukázkovou hodinu 

matematiky, při které předvedli, jaké jsou jejich matematické dovednosti a také jak dokáží 

spolupracovat při matematických hrách a skupinové práci. 

Duben a začátek května přinesl dětem I. C a I. A školu v přírodě, kde děti prohlubovaly své 

znalosti o přírodě, posilovaly vztahy v třídním kolektivu .  

Při Dnech otevřených dveří do naší školy zavítali nejen rodiče s budoucími prvňáčky, ale přišli 

se na své děti zejména do prvních tříd podívat rodiče i prarodiče, aby viděli, co už se jejich děti 

naučily. 

Při návštěvě divadla Radost si děti připomněly zásady společenského chování a zhlédly 

představení Pohádková píšťalka. Třída I. C vyrazila s paní učitelkou do ekologického centra 

Lipka – Jezírko za programem Mravencovo desatero. 

Červen přinesl dětem výlet do ZOO Hodonín a zámku Milotice, kde viděly mnoho zajímavého a 

užily si spoustu zábavy.  

Žáci Sborového zpěvu vystoupili a prezentovali své pěvecké dovednosti na Dni radnice a při 

rozloučení s nejstaršími žáky naší školy v kulturním centru Omega. 

Za poslední návštěvou knihovny žáci 1. tříd vyrazili v měsíci červnu, kde byli pasováni na 

čtenáře a dostali klíč od knih, které už si dokáží sami přečíst.  

Konec školního roku si děti zpestřily návštěvou blízkého minigolfu, kde se utkaly 

v kamarádském klání o nejšikovnějšího minigolfistu. 

 

 

II. TŘÍDY 

V září při divadelním představení v divadle Radost si žáci kromě zhlédnutí pěkné pohádky Mach 

a Šebestová  připomněli společenské chování v divadle.  

Rovněž 2.třídy absolvovaly dopravní výchovu v centru Amavet, kde si zábavnou formou 

upevnily teoretické znalosti dopravní výchovy, bezpečné přecházení přechodu pro chodce a jiná 

základní pravidla silničního provozu, v říjnu za druháky také přišel policista PČR, který měl za 

úkol zjistit, co si děti pamatují z dopravních předpisů. 

Všechny 2.třídy absolvovaly na začátku října exkurzi na hrad Buchlov, kde měly za úkol posílit 

kolektivní vztahy ve třídě. 

V BCVČ Sluníčko na Lesné žáci při vánočním tvoření vyrobili adventní svícen, kterým jistě 

potěšili celou svoji rodinu.  

Těsně před vánočními prázdninami navštívily děti CVČ Bystrouška na Helceletově ulici, kde při 

programu Vánoce vyslechly příběh narození Ježíška, ale také upekly cukroví a vyrobily vánoční 

větvičku.  

V prosinci žáci druhých tříd vyrazili do kina Art na film Lichožrouti. 

Paní učitelky druhých ročníků připravily na jedno předvánoční odpoledne pro děti vánoční dílnu, 

kde si děti vyrobily několik vánočních dárků pro své blízké.  

 Během prvního pololetí žáci řešili všechna kola soutěže Eurorebus. 

Už podruhé žáci druhých tříd navštívili CVČ Lesná, kde vyráběli keramickou mísu pro své 

maminky k svátku matek. 

Před koncem prvního pololetí děti absolvovaly kurz První pomoci, kterou pro žáky na naší škole 

připravila organizace Alfadeck. 

V měsíci únoru zavítali žáci II. C do ekologického centra Lipka – Jezírko, kde pro ně zkušení 

lektoři připravili program Dřevěný svět. 

Druhé pololetí školního roku přineslo také druhákům návštěvu CVČ Bystrouška, kde se 

dozvěděli něco o svátcích jara, připomněli si velikonoční tradice a vyrobili mrskačku nebo 

velikonoční kraslici. 

Na měsíc březen připravily paní učitelky pro žáky II. B a II. D  školu v přírodě ve Švagrově, 

v dubnu vyrazily na ŠVP Chaloupky také děti II. A a II. B. 
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Při Dnech otevřených dveří v měsíci únoru a březnu do naší školy zavítali nejen rodiče 

s budoucími prvňáčky, ale přišli se na své děti podívat rodiče i prarodiče, aby viděli, co se jejich 

děti naučily. 

 

V březnu se druháci zúčastnili matematické soutěže Matematický klokan, kategorie Cvrček. 

V květnu si žáci druhých tříd vyšli do CVČ Bystrouška, kde pro ně zkušení lektoři připravili 

program Rok v přírodě. 

V posledním týdnu školního roku si také děti 2. tříd zahrály minigolf na Lesné. 

 

 

III. TŘÍDY 

V prvním školním měsíci rovněž třeťáci absolvovali dopravní výchovu na centru Amavet, kde si 

připomněli teoretické znalosti dopravních předpisů a pravidla silničního provozu. Na tento 

program navázala na konci roku také praktická výuka na dopravním hřišti na Horáckém náměstí, 

kde si třeťáci nacvičili jízdu na kole v silničním provozu se značkami, semafory a policistkou 

řídící dopravu. 

V rámci výuky Prvouka, kde žáci třetích ročníků  právě probírali učivo Naše město Brno, se 

třeťáci v podzimních dnech vydali po stopách brněnských pověstí. Při procházce městem si 

připomněli známé i neznámé  brněnské pověsti a dozvěděli se mnoho zajímavého o historii 

našeho města. 

Také pro naše třeťáky organizace Alfadeck připravila na naší škole program pod názvem Ve 

škole a za školou. 

Žáci 3.A a  3.C se vydali do pobočky knihovny Jiřího Mahena na ulici Haškova, kde si vyslechli 

program o Astrid Lindgrenové, děti 3.B zašly do knihovny na program Čtení je zábava. 

V listopadu třeťáci navštívili BCVČ Lesná, kde vyrobili pro rodiče překrásný adventní svícen 

z keramiky. 

V prosinci žáci třetích tříd vyrazili do divadla Bolka Polívky, kde si připomněli společenské 

chování v divadle při programu Vánoce s Poutníky.  

Třída III.B uspořádala adventní noc ve škole plnou vánočních koled a tvoření, třeťáci tříd III.A a 

C připravili pro své rodiče vánoční besídku. 

Druhé pololetí školního roku přineslo třeťákům program Muzikoterapie, žáci 3.tříd vyrazili na 

BCVČ Sluníčko, Lesná, kde tvořili výrobek z keramické hlíny. 

V březnu se také třeťáci zúčastnili matematické soutěže Matematický klokan, kategorie Cvrček. 

Při Dnech otevřených dveří v únoru a březnu do naší školy zavítali nejen rodiče s budoucími 

prvňáčky, ale přišli se na své děti podívat rodiče i prarodiče, aby viděli, co se jejich děti naučily, 

jak spolupracují při skupinové práci a jak samostatně pracují v hodinách. 

Třídy III.B a III.C vyrazily do CVČ Bystrouška na program Velikonoce v Bystroušce. Zde si 

připomněli velikonoční příběh ukřižování Ježíše Krista, děvčata vyrobila velikonoční kraslici a 

chlapci upletli mrskačku.  

Žáci třídy III.C se vydali za poznáním do pobočky knihovny Jiřího Mahena na Haškově ulici, 

kde pro ně paní knihovnice připravily program s názvem Nejsem na světě sám. 

V dubnu si žáci třetích tříd opět připomněli společenské chování v divadle Radost, kde jim herci 

zahráli představení O líné babičce.  

Třídy III.B a III.C se na konci měsíce dubnu zúčastnily školy v přírodě v překrásném prostředí 

Velkých Karlovic. 

V květnu se žáci třetích tříd znovu vydali prověřit své praktické znalosti dopravních předpisů na 

dopravní hřiště na Horáckém náměstí, žáci III.C se svojí paní učitelkou se vydali do ZOO Brno 

na program Kdo má všech pět pohromadě? a do pobočky knihovny Jiřího Mahena na program 

Čtení nás baví. 

Organizace Alfadeck na konci školního roku připravila pro naše třeťáky preventivní program 

Doma a na prázdninách. 
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V červnu žáci tříd III.B a III.C uspořádali rozloučení se školním rokem spojený s opékáním 

špekáčků a spaním ve škole. 

Závěrečnou besídku pro své rodiče uspořádaly děti třídy III.B a III.C.  

Děti 1. stupně vystoupily na koncertě Flétna, který upořádaly pro všechny přátele hudby a své 

nejbližší, žáci Sborového zpěvu vystoupili u příležitosti Dne radnice na Lesné a rozloučení 

s nejstaršími žáky naší školy v kulturním centru Omega na Musilově ulici. 

V posledním týdnu školního roku si také děti 3.A a 3.B třídy zahrály minigolf na Lesné. 

 
 

        zapsala: Mgr. Michaela Zídkaveselá 

 

 

 

IV. TŘÍDY 

V září 4.B a 4.C absolvovaly dopravní výchovu pořádanou centrem Amavet. Na dopravním 

hřišti ZŠ Horáckého náměstí žáci upevňovali teoretické znalosti dopravní výchovy, základní 

dopravní předpisy, jízdu na cyklistickém kole a jízdu obratnosti (překonávání překážkové dráhy 

na kole). Třída 4.C pozorovala podzim v okolí naší školy při programu Podzim na Lesné, který 

pro žáky nachystala Bystrouška. 

V následujících měsících, říjnu a listopadu, čtvrťáci navštívili pobočku knihovny Jiřího Mahena 

na Lesné, kde pro ně paní knihovnice připravily program o pověstech města Brna. V BCVČ 

Sluníčko tvořili z keramiky překvapení s adventní tématikou a ještě stihli besedovat s policisty 

při preventivním programu na téma Šikana a záškoláctví.  4.A zkoumala život v lese při 

stejnojmenném programu Život v lese, pořádaný centrem Alfadeck, který žáky seznámil se 

základními i dalšími zajímavostmi týkající se ekosystému les. 

Na začátku prosince navštívily čtvrté třídy divadlo Bolka Polívky a společně s Poutníky si 

zazpívaly a vyslechly vánočně laděný koncert této hudební skupiny. Znovu navštívily knihovnu 

Jiřího Mahena, tentokrát vánoční program, kde se děti hravou formou dozvěděly, jak Vánoce 

prožívají v našich sousedních  zemích. Třídy 4.B a 4.C pak absolvovaly ještě vánoční programy 

v Bystroušce. Všechny děti se zúčastnily vánočních dílen i u nás na škole, kde si mohly vyrobit 

drobné dárečky či vánoční dekorace. 4.A připravila vánoční besedu s dětmi z MŠ, kde si 

společně zazpívali vánoční koledy a povídali si o Vánocích. Pro rodiče pak tato třída nachystala 

vánoční besídku s tradičně laděným pásmem. 

Hned po Novém roce vyjela 4.C do přírody, a to do nedalekých Soběšic, kde strávili společně 

zimně laděnou školu v přírodě. Tato třída pak v únoru absolvovala dokonce dvakrát bruslařský 

výcvik na venkovním kluzišti za Lužánkami. Na konci únoru ještě uskutečnila tato třída exkurzi 

do společnosti SAKO Brno, kde se všichni zúčastnění měli možnost seznámit s nakládáním 

odpadků v našem městě. Žáci tříd 4.A a 4.B v únoru muzicírovali při interaktivním hudebním 

příběhu s prvky environmentální výuky a muzikoterapie. Všechny čtvrté třídy pak navštívily 

tento měsíc ještě divadlo Radost a zhlédly zábavnou divadelní hru Limonádový Joe. 

V březnu na školu v přírodě odjela i třída 4.B, také do Soběšic. Po příjezdu navštívili se 4.C 

velikonočně laděný program v Bystroušce. Třída 4.A absolvovala výukový program od 

Alfadecku již jarně laděný „Život na louce“. 

Děti ze čtvrtých tříd navštívily v dubnu opět divadlo Bolka Polívky, tentokrát zhlédly divadelní 

hru Tři mušketýři. Všechny třídy se pak zapojily do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Na 

konci tohoto měsíce odjela třída 4.A na školu v přírodě do Velkých Karlovic a bohužel místo 

krásného jara, museli vytáhnout ze skříní ještě zimní bundy. 4.C pak prozkoumávala opět okolí 

školy, tentokrát se zaměřila na Rybníčky pod Lesnou. 

V květnu třídy 4.B a 4.C jely na školní výlet na hrad Buchlov a do jeho okolí ( Buchlovice, 

Modrá). 

Na konci školního roku vymyslela paní učitelka s třídou 4.A akci nazvanou Zpátky do školky 

aneb jedeme učit předškoláky. Spokojenost a zábavu si užily určitě obě strany, čtvrťáci 
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prezentovali školní den jejich očima a také navázali na téma ve školce „Brněnské pověsti“, které 

výtvarně zpracovali. 4.A pak měla možnost užít si školu i po „ zvonění“. Ve škole zůstali žáci 

přes noc a poznali známé prostředí zase trochu jinak. 4.C vyrazila sportovat na Kraví horu, kde si 

všichni užili spoustu zábavy.  

V průběhu celého školního roku proběhly programy se školní psycholožkou, kterých se 

zúčastnily třídy 4.B a 4.C. Společně zpracovávali témata: Pravidla ve třídě, Mapování vztahů a 

Fair play zaměřeno spíše na chlapce a Pomluvy pro děvčata. 

 

V. TŘÍDY 

Během září absolvovaly všechny 5. třídy dopravní výchovu pořádanou centrem Amavet.  

Na dopravním hřišti ZŠ Horáckého náměstí žáci upevňovali teoretické znalosti dopravní 

výchovy, základní dopravní předpisy, jízdu na cyklistickém kole a jízdu obratnosti (překonávání 

překážkové dráhy na kole). Konec září a babího léta páťáci využili k prohlídce a zkoumání 

Otevřené zahrady  

pod Špilberkem. Žáci si mohli prohlédnout interaktivní sochy věnované čtyřem živlům země. 

Začátek října byl pro páté třídy ve znamení prevence. Děti se zúčastnily zajímavého sezení  

a diskuze pod vedením PČR přímo na stanici Běhounská, kde zkušení policisté žáky 

seznamovali s problematikou šikany. V Moravskozemském muzeu si žáci prohlubovali 

informace o horninách a nerostech. Mohli zde si prohlédnout celou sbírku zajímavých hornin i 

nerostů a dozvědět se více o tématu přímo od pracovníků muzea. Na konci října do školy přijelo 

anglické divadlo s pěkným představením v anglickém jazyce.  

Listopad byl pro páté třídy nabitý zajímavým programem. Hned na začátku děti absolvovaly 

velice příjemný program pořádaný Lipkou nazvaný Vlněná dílna. Žáci si zde „osahali“ cestu 

vlny  

(od ovce až po svetr) a dokonce si zkusili z pravé ovčí vlny i něco vyrobit. Dále v BCVČ 

Sluníčko  

na Lesné žáci vyráběli keramické lodičky, jimi jistě potěšili celou rodinu. Do lodě děti dostaly 

plovoucí svíčky a po napuštění vody mohla sloužit jako adventní dekorace či mísa na ovoce nebo 

oříšky. Všichni páťáci pak postupně vyzkoušeli své bruslařské dovednosti na zimním stadiónu, a 

protože bylo co zlepšovat, domluvili jsme se na dalších lekcích.  

Začátek prosince patřil hudební skupině Poutníci, kteří dětem zazpívali a zahráli v divadle Bolka 

Polívky. Na škole proběhla recitační soutěž, kde vítězové třídních kol, soupeřili před porotou  

o celkové vítezství. Děti během prosince vyrazily do kina na film Lichožrouti, žáci z něj byli 

nadšeni. Před vánočními prázdninami se pak páťákům naskytla jedinečná příležitost vyjet na 

mezinárodní výstavu Cosmos Discovery, která byla instalována v Bratislavě. Všichni byli 

ohromeni jedinečnými exponáty a zajímavostmi. Po návratu na nás všechny vánočně zapůsobily 

vánoční dílny, kde si mohli žáci vyrobit drobné dárečky či dekorace. 

Po Novém roce se děti vrhly na trénink bruslení, a protože nám přálo počasí, několikrát jsme 

navštívili venkovní bruslařskou plochu za Lužánkami. Během ledna a únoru se páťáci zúčastnili 

několika soutěží: Matematická olympiáda, Matesa, Pythagoriáda i Babylon. Odměnou jim mohla 

být návštěva kina a zhlédnutí oblíbené pohádky Anděl Páně II. 

V březnu měly děti opět možnost připravit si dáreček pro maminku z keramiky, tentokrát  

se tvořily vázy. Čekala je další matematická soutěž, Klokan. Na konci měsíce jsme vyrazili na 

divadelní představení Limonádový Joe do divadla Radost, které děti zaujalo svými vtipnými i 

hudebními scénami. 

Návštěvou pobočky knihovny Jiřího Mahena na Haškově ulici děti započaly duben. Zde milé 

knihovnice pro žáky nachystaly program věnovaný lidskému tělu a vysvětlili dětem, jakým 

způsobem vyhledat potřebné informace v encyklopediích i jiných zajímavých knížkách. Všechny 

třídy se pak zapojily do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Tato akce byla žáky pozitivně 

přijata a děti opravdu tvrdě pracovaly na tom, aby jejich blízké okolí bylo bez odpadků. V tomto 

měsíci páté třídy absolvovaly SCIO testy z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a 

všeobecných vědomostí. Vybraní žáci pak reprezentovali školu ve vybíjené. 
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Květen byl ve znamení sdružování kolektivů a pobytů mimo Brno. Všechny páté třídy vyrazily 

na školy v přírodě; 5.A na Vysočinu do Kněžic, 5.B do Milova a 5.C s 5.D do Švagrova 

v Jeseníkách. Vybraní žáci pak úspěšně reprezentovali naši školu na Mc Donald´s cupu 

okresního finále ve fotbale, kde se umístili na třetím místě. Na konci května pak páťáci „utekli“ 

před bouracími pracemi ve škole do centra města, kde navštívili naše významné pamětihodnosti 

a vyslechli si známé brněnské pověsti při vlastivědné procházce Brnem. Na minigolfu si mohly 

děti poměřit své dovednosti i v této hře. 

Na konci školního roku pak třídy 5.A, 5.B a 5.D vyrazily na školní výlet. Třída 5.C prezentovala 

své divadelní představení, které žáci secvičovali pro děti v MŠ Safírka. Vybraní žáci 

reprezentovali školy na atletickém trojboji. 

 

 

 

       zapsala: Mgr. Andrea Tošenovjanová 
 

 

 

SPORTOVNÍ AKCE NA 1. STUPNI 

 

22. 9.  – 1. kolo Brněnských běhů mládeže - Lesná 

22.10. – 2. kolo Brněnských běhů mládeže – Lužánky 

18. 11.   – obvodní kolo ve šplhu ZŠ Úvoz 

25. 11.  – městské finále závodů ve šplhu 

1. 12. – Novoměstský turnaj – florbal 

10. 12. – Think Blue Cup- florbalový turnaj 

19. 1. -  Think Blue Cup- florbalový turnaj 

5. 4. – vybíjená dívky 5. třída 

13. 4. - vybíjená chlapci 5. třída 

16. 4. – olympiáda – atletický víceboj – 5. třída  

21. 4. – turnaj v minikopané McDonald cup 

26. 4.  –3. kolo Brněnských běhů mládeže - Lesná 

26.5. – 4. kolo Brněnských běhů mládeže – Lužánky 

14. 6. – Olympiáda dětí města Brna v atletice – ZŠ Svážná – 1.- 2. třída 

16. 6. - Olympiáda dětí města Brna v atletice – ZŠ Laštůvkova – 1.- 2. Třída 

 

 

        zapsala: Mgr. Sabina Freibergová 
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             Přehled akcí ve školním roce 2016/2017 – cizí jazyky 
 

1. Soutěže AJ: 

 

a) leden 2016 – Soutěž v anglickém jazyce – školní kolo pro žáky 7. Ročníku 

a 8. + 9. ročníku. 

Kategorie I. A – 10 žáků. Vítězem se stal Samuel Buchta ze 7. A, který se v okresním 

kole umístil na 14. místě. 

Kategorie II. A – 23 žáků. Vítězkou se stala Silvia DiCarlo z 9. A, která se v okresním 

kole umístila na 4. místě. 

 

b) listopad 2016 až únor 2017 - celorepubliková soutěž Cambridge Internet Press 

Competition. 

Zúčastnily se 3 šestičlenné skupiny žáků z 2. stupně. Žáci museli splnit celkem 4 úkoly.  

Všechny skupiny se staly úspěšnými řešiteli. Nejúspěšnější byly dívky z 8. A pod vedením Mgr. 

Píštěkové, které dosáhly 95 % úspěšnosti. 

 

c) únor - školní kolo soutěže English Star pro 1 – 3. tř. Zúčastnilo se 18 žáků.  

V městském kole na ZŠ Bakalovo nábřeží se žáci umístili v druhé desítce. 

 

d) březen a duben – školní kolo soutěže English jungle – pro žáky 1. stupně.  1. a 2. 

třída soutěžila v rámci kroužků.  3. až 5. třída ve šk. kole. Celkem se zúčastnilo 24 

dětí. V městském kole konaném na ZŠ Cacovická se umístil Eduard Šuráň ze 3. C 

na 5. místě. 

 

Akce pro žáky: 

a) 7. 10. 2016 - anglická divadelní představení „Mad Professor“ pro žáky 1. stupně  

a „New Zealand“ pro 2. stupeň. Zajištěno ve spolupráci s agenturou Dr Klutz.  

Všechna představení proběhla přímo ve škole a dětem zajímavou formou představila 

reálie anglofonních zemí i příběhy v anglickém jazyce. 

 

b) 4. 4. 2017 - Austrálie – multimediální pořad pro žáky 8. a 9. tříd. Pořad uváděl Mgr. 

Kocourek. 

 

c) 21. 4. – soutěž „Into the wild with English guide“  v Zoo Brno. 

Zúčastnilo se 12 vybraných žáků z 8. až 9. tříd, kteří pracovali ve 3 týmech.  

Tým žáků 8.A ve složení Hádlíková Vendula, Knoblochová Ema, Luzertová Eliška a 

Malečková Martina se umístil na 9.  místě z 54 skupin. 

 

d) květen 2017 - prohlídka města Brna s průvodcem v anglickém jazyce. Cílem prohlídky 

bylo seznámit žáky 8. ročníku s významnými památkami a místy, které se nachází 

v našem historickém centru města, a pověstmi, které se s nimi pojí. 

 

e) Poznávací zájezd do Londýna a jižní Anglie – 31. 5. – 5. 6. – 40 žáků z 8. a 9. ročníku. 

Účastníci seznámeni s reáliemi a při pobytu v rodinách i se životním stylem v UK. Měli 

možnost konverzovat s rodilými mluvčími. 
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f) červen 2017 - Exkurze v MZK pro žáky 9. ročníku. Žáci byli seznámeni s nabídkou 

služeb knihovny. Plnili úkoly v cizojazyčné sekci. Zároveň se jako studenti zdarma 

zaregistrovali, aby mohli při dalším středoškolském studiu využívat širokou databázi 

MZK. 

 
      zapsala: Mgr. Petra Píštěková  

 

 

 

Přehled akcí ve školním roce 2016/2017 – český jazyk, dějepis 

 
 

Recitační soutěž: 

- školní kolo- 28 žáků -  mladší  kategorie- 1. místo A. Macháčková                           VI. B 

                            2. místo E. Michálková VII.B , M. Štoss  VII. A 

                            3. místo M. Olšák                                      VII. C 

                                

starší kategorie-  1. místo   J. Berková, Z. Macháčková       IX. B          

                                                                           2. místo  A Schreiberová                        VIII. C  

                                                                           3. místo  K. Malcová , T. Víchová          VIII. C 

                                                

     

 

Olympiáda v českém jazyce: 

     –   školní kolo – 32 žáků –  1. místo L. Machová                                  IX. B  

                                                 2. místo L. Milichovská, A. Plchová          IX. B  

                                                 3. místo E. Knoblochová                            VIII. A 

                    Lenka Machová postoupila do okresního kola a získala 49. místo. 

 

 

Babylon – čtenářská gramotnost – školní kolo  - žáci 6. a 7. ročníku, do městského kola 

postoupily K. Prokešová z VI. B a V. Kadaňková z VII. C, V. Kadaňková se umístila na 11. 

místě. 

 

 

Dějepisná olympiáda: 

     -   školní kolo – 41 žáků – 1. místo  E. Knoblochová               VIII. A 

                                                2. místo  M. Kabelka                      VIII. A 

                                                3. místo  P. Bína                             VIII. B 

Ema Knoblochová se v okresním kole umístila na7. místě.  

 

 

Exkurze, výukové programy: 

 

Žáci 9. ročníku se zúčastnili dějepisné exkurze do koncentračního tábora Osvětim. 

Pro žáky 9. ročníku bylo připraveno dvoudenní soustředění věnované přijímacím zkouškám. 

 

Třída VII. B se zúčastnila dějepisného výukového programu Poklady barbarů v Moravském 

zemském muzeu. 

Žáci VII. A a VII. B zhlédli výukový program Karel IV. 
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Třída VI. A se zúčastnila výukového programu Judaismus. 

Žáci VI. B a VI. C navštívili výstavu o pravěku v Pavilonu Anthropos. 

 

Žáci VI. A  a VII. A se zúčastnili výukového programu „ Hantec“. 

Žáci VI. A a VII. A navštívili místní oddělení Knihovny Jiřího Mahena a zhlédli zde programy : 

Čeští klasici a Staré řecké báje a pověsti. 

                  

 
        zapsala: Mgr. Jarmila Koreňová 

 

 

 

 

 

Hodnocení školního roku 2016/2017 – matematika, fyzika 

 

 
SOUTĚŽE 

 

Matematická olympiáda 

Ondřej Suchý – VI. C – postup do městského kola – 12. místo 

 

Pythagoriáda  

2.  2. –  celkem 56 žáků 

  6. ročník – 18 žáků   

             7. ročník – 7 žáků    

  8. ročník – 31 žáků  

 

Matematický klokan 

20. 3. – 7. ročník – 64 žáků – nejúspěšnější řešitel – Anna Marie Krakovská  – VII. A –  

89 bodů 

     

EXKURZE 

 

1. 2. – Hvězdárna a planetárium Brno – „Pokusy z optiky“ – 8. ročník 

23. 5. – vodní elektrárna Dalešice a jaderná elektrárna Dukovany – 9. ročník 

 

 

       zapsala: RNDr. Zuzana Mijatovičová 

 

 

 

Hodnocení školního roku 2016/2017 – zeměpis, přírodopis a chemie 

 
ŠKOLNÍ AKCE: 

 Vícedenní Přírodovědně turistická exkurze do Jedovnic a okolí pro žáky 9. ročníků se 

nakonec pro malý zájem žáků nekonala. Byla nahrazena jednodenní Přírodovědnou exkurzí do 

Sloupu a Sloupsko-Šošůvské jeskyně se zájemci ze tříd 9. A, B.  
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 24. 10. 2016 (8. A), 2. 11. 2017 (8. B, C) se konala zeměpisná exkurze do Prahy pro 8. 

ročníky. Zúčastnilo se 59 žáků. Bližší informace jsou v příloze hodnocení - Zeměpis.  

 V letošním školním roce proběhla řada vycházek spojených s prací v terénu, exkurzí, 

návštěv programů a výstav v rámci přírodovědných předmětů.  

V rámci Přírodopisu byly realizovány tyto aktivity:  

- Exkurze ZOO – třídy obratlovců (7. C – 6. 10., 7. B – 10. 10., 7. A – 11. 10.) 

- Den Biologie na Katedře Biologie Ped. Fakulty v Brně (7. C – 9. 12.) 

- Exkurze - Mendeliánum (8. C – 26. 1., 8. B – 2. 2., 8. A – 10. 2.) 

- Exkurze – MZM Minerály a horniny (9. A – 22. 2., 9. B – 24. 2.) 

- Exkurze – Jarní aspekt, patrovitost lesa (7. A – 5. 4., 7. C – 6. 4., 7. B – 10. 4.) 

- Exkurze – Hydrobiologie (6. B – 22. 5., 6. C – 23. 5., 6. A – 26. 5.) 

- Exkurze ZOO – Savci, biodiverzita (8. A – 9. 6., 8. B – 13. 6., 8. C – 15. 6.) 

- Práce v terénu – určování listnatých a jehličnatých stromů a keřů v okolí školy 7. A, B, C 

(květen) 

Exponáty madagaskarských švábů z dubna 2015 v tomto školním roce nadále zpestřovaly výuku.  

Žáci na nich mohli pozorovat různá vývojová stádia, pohlavní dvojtvárnost, ale hlavně se o ně 

mohli naučit starat a nebát se neznámého. Mohou tak prohlubovat svůj vztah k přírodě všemu 

živému.  

 

V rámci Zeměpisu byly realizovány tyto aktivity:  

- Návštěva Planetária M. Koperníka v Brně na programu Sluneční superbouře (6. A, B, C – 

19. 10.) 

- Výukový program Planety Země – Filipíny, za obry a trpaslíky (21. 12. – celý druhý 

stupeň) 

- Výukový pořad Svět kolem nás – Vietnam, brána do Indočíny (24. 4. – celý druhý 

stupeň) 

V rámci chemie byly realizovány tyto aktivity:  

- Návštěva SPŠCH s výběrem žáků 9. A. B 

V rámci Přírodovědného semináře (8. A, B) byly realizovány tyto aktivity:  

- Poznávání listnatých a jehličnatých stromů a keřů v okolí školy (září) 

- Exkurze – podzimní (říjen), zimní (leden), jarní (březen), letní (červen) příroda (v rámci 

seminářů) 

- Pozorování a odchyt bezobratlých živočichů a jejich jednoduché rozdělení do základních 

taxonomických skupin (květen, červen) 

- Mikroskopická pozorování v průběhu roku (viz seznam pro Projekt Řečkovice a jeho 

udržitelnost) 

V rámci Zeměpisného semináře (7. A, B) byly realizovány tyto aktivity:  

- V rámci Zeměpisného semináře se uskutečnilo mnoho aktivit v terénu, které jsou 

podrobněji vypsány v příloze – hodnocení – Zeměpis 

 

ÚČAST NA PROJEKTU OPVK s Gymnáziem Brno – Řečkovice: 

 V průběhu celého školního roku 2016/2017 nadále probíhá naše spolupráce na tomto 

projektu a účastníme se jeho udržitelnosti. V rámci naší spolupráce probíhaly tyto aktivity:  

Návštěvy na rekonstruované zahradě na Gymnáziu Brno, Řečkovice v termínech 27. 9. 2016 (8. 

C) a 11. 4. 2016 (7. A), kde probíhala výuka v terénu pod vedením učitelů Gymnázia. Žáci byli 
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rozděleni na dvě pracovní skupiny, které si po přestávce vyměnily své aktivity. Expozice 

zahrady je zaměřená na část biologickou a fyzikální s možností řady praktických ukázek a 

funkčních modelů, na kterých si žáci mohli ověřit své závěry. K dispozici měli i řadu pracovních 

listů a informačních tabulí.  

Badatelské aktivity zaměřené na práci s vypůjčenými mikroskopy, které byly naší škole předány 

18. 9. 2014.  V průběhu většiny měsíců byly realizovány Badatelské aktivity zaměřené na různá 

pozorování mikroskopem v různých ročnících a seznamy podpořených žáků byly posílány na 

Gymnázium Brno, Řečkovice 14. 6. 2017. Jednalo se o tato pozorování:  

6. A – Trvalé preparáty (11. 11. 2016), Buňky cibule (30. 11. 2016), Řasa Zrněnka (6. 1. 2017), 

Prvoci (1. 2. 2017) 

6. B – Trvalé preparáty (31. 10. 2016), Buňky cibule (24. 11. 2016), Řasa Zrněnka (15. 12. 

2016), Prvoci (30. 1. 2017) 

6. C – Trvalé preparáty (1. 11. 2016), Buňky cibule (15. 11. 2016), Řasa Zrněnka (13. 12. 2016), 

Prvoci (31. 1. 2017) 

7. A – Rybí šupina, trvalé preparáty (17. 10. 2016) 

8. B – Vlas, chlup (19. 9. 2016) 

8. C – Vlas, chlup (13. 9. 2016) 

Přírodovědný seminář 8. A – Trvalé preparáty (7. 9. 2016), Kvasinky (5. 10. 2016), Řasa 

zrněnka (9. 11. 2016), Rostliny – chlupy, pletiva, průduchy, trvalé preparáty (26. 4. 2017) 

 

ÚČAST V SOUTĚŽÍCH: 

 V průběhu školního roku 2016/2017 proběhly na naší škole v rámci předmětů Přírodopis, 

Chemie a Zeměpis soutěže: 

- Mladý chemik (listopad ve škole, prosinec vybraní žáci 9. ročníků účast na SPŠCH) 

- KORCHEN – korespondenční soutěž v chemii - 9. Ročníky (říjen) 

- Internetová soutěž EUROREBUS a EUROREBUS JUNIOR – postup a účast v Krajském 

kole, nejúspěšnější postup do celorepublikového finále (bližší informace v příloze 

hodnocení – Zeměpis) 

- Biologická olympiáda (městské kolo Matouš Seidl – úspěšný řešitel) 

- Zeměpisná olympiáda (školní kolo 15 žáků, úspěšných řešitelů 8, městského kola se 

zúčastnilo 5 žáků – podrobnější informace v příloze hodnocení – Zeměpis) 

- Chemická olympiáda byla nahrazena soutěží Mladý chemik z důvodů velké obtížnosti a 

nízkého zájmu ze strany studentů 

Biologická olympiáda:  

Školní kolo Biologické olympiády 51. ročníku proběhlo 25. 1. 2017 na téma – Detektivem 

v přírodě.  

Kategorie D (6., 7. ročník) se zúčastnilo 5 žáků (4 úspěšní řešitelé). Následující jména jsou 

uspořádána dle umístění od 1. místa: Seidl Matouš 6. B, Jurajda Tomáš 6. C, Mráz Matěj 6. C, 

Ghisi Kristýna 6. A 

Kategorie C (8., 9. ročník) se zúčastnilo 13 žáků (7 úspěšných řešitelů).  Následující jména jsou 

uspořádána dle umístění od 1. místa: Charvátová Kateřina 9. A, Poláčková Vendula 8. A, 

Dvořáková Alžběta 9. B, Tinzl Jan 9. B, Jílková Natálie 8. B, Foltánek Pavel 8. B, Čiula Michal 

8. B.  

V obou kategoriích měli žáci nejdříve teoretický test, po té následovalo poznávání organizmů 

(15 rostlin nebo hub, 15 živočichů) a laboratorní úkol. Za úspěšné řešitele jsou považováni ti, 

kteří dosáhli alespoň na polovinu bodů. První tři úspěšní řešitelé mohli postupovat do městského 

kola. Pro další účast bylo nutné vypracovat jeden ze vstupních úkolů, o kterých byli informováni 

v průběhu října. V letošním ročníku se městského kola zúčastnil pouze Matouš Seidl, 6. B 
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(úspěšný řešitel městského kola. 10. 4.), ostatní nevypracovali vstupní úkol a nevyužili možnost 

postupu.  

(zúčastnění žáci školního kola celkem 18 – z toho úspěšných řešitelů 11, městské kolo - 1) 
 

 

Celý druhý stupeň navštívil dvanáctý díl projektu Planeta Země 3000 - "Filipíny, za obry a 

trpaslíky“ a projekt Svět kolem nás - „Vietnam, brána do Indočíny“. 

Městského kola Zeměpisné olympiády se zúčastnilo 5 žáků. Jiří Cupák ze VI. A obsadil 5. 

místo, Matouš Seidl ze VI. B 7. místo, Ondřej Adamec z VIII. C obsadil 8. místo, Tomáš Mrázek 

ze VII. B 16. místo a Barbora Hajská z VIII. B 25. místo. Školního kola se zúčastnilo 15 žáků, 

úspěšných řešitelů bylo 8.  

V letošním školním roce se žáci druhého stupně zapojili do 23. ročníku internetové vědomostní 

soutěže Eurorebus, žáci prvního stupně soutěžili v šestém ročníku zjednodušené verze, 

Eurorebusu - Junior.  

Žáci z první a druhé třídy úkoly malovali, žáci třetího až pátého ročníku odpovídali na rozdílné 

otázky formou papírových eurošeků. 

Zástupci pěti třídních kolektivů (z deseti pozvaných- nevhodný termín- neděle) se zúčastnili 

krajského kola. O postup zástupců Eurorebus Junior se nejvíce zasloužily třídy: IV. B Mgr. Evy 

Mohelské, III. B Mgr. Markéty Babičkové a III.C Mgr. Veroniky Menšíkové. 

V krajském kole z 1. místa na celorepublikové finále postoupili v kategorii Junior: František 

Kvapil ze III. C, Lenka Ducháčková ze IV. A a Ondřej Zatloukal z V. A. Ze 3. místa postoupili 

žáci VI. B: Matouš Seidl, Alena Macháčková a Richard Šimoník. Matouš Seidl postoupil ze 3. 

místa i jako jednotlivec. Pěkné 11. místo obsadily zástupkyně třídy VII. C Tereza Pešková, 

Kristýna Škrabalová a Vanda Kadaňková. 

Republikové finále Eurorebusu Junior vyhráli žáci 1. stupně a žáci VI. B obsadili 33. místo z 57 

kolektivů, přičemž ale před nimi bylo pouze 5 zástupců základních škol. 

 

V zeměpisném semináři žáci absolvovali programy: orientace podle plánu- okolí školy, práce 

s GPS- rokle Kozák, Panská Lícha- pozorování krajinných jevů, Kolonie Písečník, vlaková 

zastávka Lesná, výhled na Husovice- geocaching, hledání „kešky“ v bývalé cihelně 

v Maloměřicích, Soběšická rozhledna- výhled na Brno, městské části, práce s mapou Brna. Dále 

jsme prošli památky města- Petrov, Špilber, následovala vycházka do městské části Divišova 

čtvrť- kaple sv. Antoníčka.  

Žáci 6. tříd navštívili výukový program Sluneční superbouře v Planetáriu M. Koperníka v Brně. 

59 žáků 8. ročníku absolvovalo 24. října a 2. listopadu 2017 zeměpisnou exkurzi do Prahy. 

Exkurzi jsme zahájili na Vyšehradě, prošli jsme Václavské náměstí. Kolem Národního divadla a 

přes Kampu jsme se dostali k zahradě maltézských rytířů a Lennonově zdi a došli na Karlův 

most. Jedna skupina navštívila Poslaneckou sněmovnu. Dále jsme prošli Valdštejnskou 

zahradou, zámeckými schody kolem Svatováclavské vinice jsme vyšli na Pražský hrad. Prohlédli 

jsme si katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku, věž Daliborku. Přes most Legií kolem Rudolfina jsme 

došli na Staroměstské náměstí k Paladiu a zpět na autobusové nádraží. 

Zeměpis byl zastoupen i ve školních výletech, lyžařských kurzech a sportovních aktivitách. 

Účast žáků:  školní kolo 15 žáků 

 městské kolo 5 

 krajská kola 19 

 celostátní kolo 3+3 

 

       zapsala:  Mgr. Andrea Zachovalová 
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Sportovní soutěže II. stupeň  - školní rok 2016/ 2017 
 

V říjnu byli chlapci naší školy pozváni za sportovní úspěchy v roce 2015/16 na závěrečné 

slavnostní vyhodnocení základních a středních škol města Brna a přijetí radním města Brna Mgr. 

Jaroslavem Suchým do prostor Nové radnice na Dominikánském náměstí. Zde jim bylo 

vysloveno poděkování za výborné výsledky ve sportovních soutěžích. Akce se zúčastnil Mgr. 

Jana Kapounková a Adam Drška.   

 

Kromě soutěží ve volejbale se naši žáci zúčastnili mnoha sportovních akcí (školní, obvodní, 

městské, krajské akce). Uspořádali jsme tři lyžařské kurzy, kterých se zúčastnilo 99 žáků a dvě 

sportovní soustředění pro 78 žáků.  

Do sportovních aktivit školy, kromě volejbalu, se zapojili žáci a žákyně z celého II. stupně. 

Zejména do třídních kol chlapců ve florbalu, fotbalu, dívek ve vybíjené a přehazované. Dále v 

soutěžích Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, Běhů brněnské mládeže a atletických 

soutěží. Družstva dívek pravidelně hrála Ligu škol ve volejbale, Pohár 7. tříd a Minivolejbal. 

Dále žáci sportovních tříd hráli Krajský přebor, dívky za VK KP Brno, chlapci za Volejbal Brno 

a TJ Teslu Brno. 

 

Výběr nejúspěšnějších aktivit a výsledků:  

 

Republikový úspěch 

OVOV – Ondřej Magula 10. místo v ročníku narození 2002, Adam Drška 11. místo v ročníku 

2004, družstvo 16. místo ze 40 škol, po započtení jednotlivců. 

Krajské úspěchy 

Volejbal – hoši obsadili 2. místo v soutěži ASŠK krajské kolo 

OVOV – krajské kolo družstvo 11. místo, jednotlivec Ondřej Magula 3. místo, Adam Drška 4. 

místo a Anežka Měřínská 5. místo 

Brněnský pětiboj všestrannosti – naši žáci obsadili 4. místo (15 škol) ve třetím ročníku pětiboje. 

Družstvo tvořili 4 chlapci a 4 děvčata (2. Drška, 3. Měřínská, 4. Malec, 5. Němcová K.) 

Silový čtyřboj - družstvo chlapců obsadilo 4. a 7. místo (14 týmů), Magula 1. místo 

 

Výsledky v městských soutěžích 

Volejbal ASŠK - chlapci 1. místo, děvčata 3. místo 

Volejbal 3+3 - družstvo obsadilo 1. místo v městském kole 

OVOV - družstvo získalo 2. místo, jednotlivci 2x 1. místo (Měřinská, Magula), 4x 3. místo 

(Štorová, Továrková, Drška, Kolář)  

Šplh o tyči - postup družstva dívek a jednotlivec do městského kola, zde obsadili 2x 2. místo 

Atletika – čtyřboj - dívky 4. místo, chlapci 7. místo 

OVOV - žáci II. stupně + 5.A v I. pololetí (kdo neměl v červnu) získali 55 odznaků, 26 x bronz, 

17x stříbro, 12x bronz, ve II. pololetí 109 odznaků, 4x diamant, 5x zlato, 33 stříbro, 46 bronz, 

odznak stejné hodnoty mohou získat pouze 1x za kalendářní rok 

 

 

Počty účasti žáků v soutěžích, jména žáků by se opakovala: 

Školní (šplh 80, florbal 60 , fotbal 50 , vybíjená 60  

Obvodní (šplh 12, Pohár rozhlasu 34, Florbal _ _  

Městské (10 at., 17 OVOV, 4 šplh, 49 BBM, 12 .Battlefield, florbal 12,  volejbal 3+3 18 

Krajské  (pětiboj OVOV 8, OVOV 9, volejbal 12,  volejbal 3+3 9, sil. čtyřboj 7 žáků) 

Republikové 8 (září OVOV) 

 

zapsal: Mgr. Václav Starý 
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Hodnocení volejbalu sezóna 2016/2017  
Ve školním roce 2016/17 se žáci sportovních tříd naší školy účastnili níže uvedených 

volejbalových soutěží: 

 

- Minivolejbal – soutěže se zúčastnilo cca 50 chlapců a 50 dívek.  

 

- Pohár 7.tříd -  soutěže se zúčastnily dvě družstva chlapců a dvě družstva dívek. V Poháru 

startovalo 26. týmů. 

  

- Krajský přebor žáků – soutěže se zúčastnila dvě chlapecká družstva složená ze žáků 7. a 

8. Ročníků. 

- Český pohár žáků – soutěže se zúčastnili vybraní chlapci z 8. Ročníku. 

  

– reprezentace školy – družstvo našich osmáků obsadilo první místo městského finále volejbalu 

ASŠK a 2. Místo v krajském kole volejbalu AŠSK. Ve volejbale 3+3 jsme vyhráli Městské kolo 

a v Krajském jsme obsadili 2. místo. Děvčata dále vybojovala 3. místo v Lize škol a 3. místo na 

tradičním memoriálu F. Odehnala 

 

zapsali: Mgr. Michal Pokorný, Mgr. Václav Starý 
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Zpráva předmětové komise VÝCHOVY – šk.r.2016/2017 
 

Výtvarná soutěž. Naše škola se na jaře zúčastnila soutěže „Voda a životní prostředí“, kterou 

vyhlašuje Povodí Moravy. V kategorii do 15 let získala 1. místo Alžběta Špačková z 8.A a 2. 

místo Vendula Špačková z 8.A. Sestry  získaly věcné výtvarné ceny, se kterými mohou 

rozvíjet svůj talent. 

Světlušky.  Zapojili jsme se už podesáté do charitativního projektu Světlušky, které letos 

vybíraly peníze na charitativní účely dne 13.9.2016. Akci zajišťuje p.u. Ondrůšková.  

Rozsvěcení vánočního stromečku pro MŠ. I letos se rozsvítil Vánoční stromeček pro   MŠ 

v našem okolí  a to ve dnech 28.11., 29.11.,1.12. a 2.12. 2016. Děti z MŠ si poslechly 

vánoční písničky, básničky a koledy, dostaly perníčky a drobné dárky. Vystoupení s dětmi 

nacvičily p.u. Musilová a paní družinářka Holubová. Pozvánky vyrobila 8.A. 

Mikuláš. Pro žáky 1. stupně chodí školou Mikuláš, čert a anděl, letos 5.12.2016. Dětem 

přinesli  sladkosti žáci 9.tříd. 

ŠVP. Byly provedeny některé změny v ŠVP v předmětu Občanská výchova. Učivo bylo 

jinak poskládáno do jednotlivých ročníků. 

Rozloučení na Musilce. Slavnostní rozloučení s žáky 9.ročníků a jejich rodiči, které se již 

stalo tradicí, proběhlo letos 28.6.2017. Program měl 2 čísti – nejprve byly na pódiu oceněny 

děti z každé třídy a za sportovní a znalostní úspěchy . Program doplnilo několik pěveckých 

vystoupení – zazpíval sbor s p.u. Zřídkaveselou s žáky 1.stupně a sólově zazpívaly žákyně 

Martina Čechová z 7.B a Gabriela Svobodová z 7.A. V druhé části se 9.A a 9.B prezentacemi 

a krátkými vystoupeními rozloučily se školou a s vyučujícími. 

Pomůcky. Byly dokoupeny pomůcky do HV,VV,OV a  Vaření. Zvláště kuchyňka byla 

vybavena novými pomůckami a nádobím. 

Výstavy ve VV. Ve VV vedeme žáky 2.stupně k návštěvě aktuálních výstav v Brně. Letos 

jsme navštívili výstavy :  Viktor Vasarely na Špilberku s 8.A dne 23.3. a Strom může být i 

červený s 8.B v Moravské galerii dne 5.4. Dále třídy 7.ABC a 6.AB v programu GRAFIKA 

v Lužánkách vytvořily grafický list technikou suché jehly nebo linorytu. 

Kino. 21.2. proběhlo na naší škole okresní kolo zeměpisné olympiády. Celý druhý pavilon 

šel do kina na film Anděl páně 2. 

Mahenovo divadlo. Protože se na naší škole učí dramatická výchova, je třeba ji spojit 

s praxí. 6.B  si prohlédla celý interiér Mahenova divadla na exkurzi dne 24.5. 2017. 

Beseda se soudcem. 3.4. 2017 se žáci 8. ročníků zúčastnili už tradičně besedy se soudcem. O 

tuto besedu je velký zájem a je pro žáky atraktivní, mohou se soudce zeptat na praktické věci 

ze života, které je zajímají od drog až po kriminalitu dospívajících. Beseda je realizována 

v předmětu OV. 

Výtvarný seminář. Žáci výtvarného semináře, který mají někteří žáci 6.AB jako volitelný 

předmět,  rozvíjeli své praktické výtvarné schopnosti na několika akcích. Jejich výsledky si 
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bylo možné prohlédnout na webu školy během roku.  Vytvořili si návrhy oblečení a 

předvedli je na improvizované módní přehlídce, soutěžili o dort v kolektivní práci, kdy 

zvětšovali jeden z obrazů výtvarníků Keitha Haringa a Andy Warhola.  Ozdobili si trika 

savovou technikou. 

Web. Pravidelně přispíváme články a fotografiemi n a školní web. 

Volitelné předměty. V letošním roce se učily v 6.ročnících volitelné předměty Výtvarná a 

Dramatická výchova. 

Čas proměn. Beseda do Rozvoje osobnosti pro 6.ABC o dospívání Čas proměn se letos 

uskutečnila  v únoru 2017. Žáci byli při besedě rozděleni na dívky a chlapce. 

Beseda o sexuálním dospívání. Naše škola spolupracuje se sexuoložkou MuDr. Petrou 

Sejbalovou, která pro žáky 8.ročníků uspořádala dvě besedy o sexuálním dospívání  ve dnech 

6.3. a 20.3. 2017. Žáci ji absolvovali rozdělení zvlášť na dívky a chlapce. 

DVPP – p.u. Lehotská chodila celý rok na Kurz kritického myšlení 

Adéla ještě nevečeřela.  Program o poruchách příjmu potravy si vyslechly 8.ročníky, 

program patřil do Rozvoje osobnosti. 

Jak se nestát obětí sociálních sítí. Do programu Rozvoje osobnosti jsme zařadili program 

pro 6.ABC o nebezpečí na internetu a  o zneužití facebooku. 

Beseda s Josefem Klímou. Žáci 8.ABC se zúčastnili besedy s českým investigativním 

novinářem Josefem Klímou o sociopatologických jevech, trestných činech mladistvých a 

jejich následcích pro život.  Beseda rozšířila učivo Rozvoje osobnosti a Občanské výchovy. 

Sedmáci v televizi. Žáci 7.ABC se postupně v rámci občanské výchovy zúčastnili exkurze 

v novém studiu České televize v Líšni. Prohlédli si studia pro natáčení Dobrého rána, AZ 

kvízu, zpráv a é technické zázemí pro vysílání. 

Divadlo pro prvňáky. 28.6. 2017 navštívili někteří žáci  6.A v předmětu Dramatická 

výchova první ročníky. Zahráli jim divadlo – pásmo bajek, ke kterým si sami napsali scénáře, 

vytvořili loutky i samotné „divadlo“, ve kterém se hrálo. 

 

       zapsala: Mgr. Zlatuše Býtešníková 


