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Výroční zpráva 
 školní rok 2010/ 2011 

Základní škola a Mateřská škola Brno, 
Milénova 14 

 
 
 

1.0 Základní charakteristika školy 
  
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:  
 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 
 
1.2 Zřizovatel školy:  Statutární město Brno, MČ Brno – sever 
 
1.3 Ředitel školy:   Mgr. Ji ří Křenek 
 
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:  

 
Základní škola , mateřská škola, školní jídelna s kuchyní,  
školní družina 

 
  
1.5 Kontakty: 

telefon:   ZŠ - 548422944,  MŠ - 515915278 
fax:   548422938 
email:   skola@zsmilenova.cz ,  msloosova@seznam.cz                            
http:   www.zsmilenova.cz 
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1.6 Úplná / neúplná škola  
 Počet 

tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 
Kapacita  

1.stupeň 14 5 326 23,28  

2.stupeň 10 4 214 21,40  

Celkem 
24 9 540 22,50 720 

   
  

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení: 18.1.2006   
Předseda a členové ŠR: Mgr. Jiří Mihola – zástupce za zřizovatele (předseda) 
     Ing. Jana Hůlová – zástupce za rodiče 
     Mgr. Jana Nálezková – zástupce za pedagogy 
 
 
1.8 Školní vzdělávací program  
Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 
Základní škola 16847/96-2 5. 
Vaše škola  1., 2., 3., 4., 6.,7., 8.,  9. 

Jiné specializace, zaměření:  

 Rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na volejbal:  6.C, 7.C, 8.B, 9.B. Třídy 
s rozšířenou výukou tělesné výchovy jsou 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 

Počet strávníků Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet 
děti  a žáci   zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* 

L 11  ŠJ  - úplná  1 537 67 - 
L 13  ŠJ – výdejna 1 189 - 36 
Náhradní stravování     
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 15.10.2009 

Fyzické osoby 10 
Přepočtení na plně zaměstnané 9,7 
 

1.11 Školní družina,  která je součástí základní školy  
ŠD počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 
celkem 7 208 fyz. 7  / 

přepoč.  5,3 
210 

Z činnosti ŠD: viz. příloha 
 
1.12 Školní klub, který je součástí školy 
ŠK počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 
celkem 0 0 fyz.      0 / přepoč.     0 0 
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Z činnosti ŠK: 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy 
 

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

Celkový počet pedagogických pracovníků 40,4/45 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  39,4/43     97,5/95 

 
2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:  2 
  
2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:  0 
  
2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:   0 
  
2.1. 4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet :  22 
  
2.2 Věkové složení učitelů 

Učitelé Věk 

Muži Ženy 
do 35 let 3 9 
36-50 let 3 18 
51 a více 0 3 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 
Celkem 6 30 
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 2 
Umění, estetika 0 
Speciální pedagogika, SVPU 0 
Informatika, PC, SIPVZ 2 
Společenské vědy 3 
Legislativa, řízení, ekonomie 7 
Sport, TV, turistika 12 
Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 0 
Alternativní pedagogika 0 
Přírodní vědy 1 
Technické vědy 0 
Český jazyk a literatura 0 
Zdravotnictví, BOZP, PO 0 
Jiné 2 
Celkem 32 
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2.4 Školní asistenti 

Počet celkem  (přepočtený/fyzický)    1,1  /  2 
z toho a) romský asistent                      0 
           b) jiný (pedagogický, osobní)    1,1  /  2 
    

 
 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 68 68 0 0 0 

2. 77 
61 

76 1 0 0 

3. 61 59 2 0 0 

4. 58 
67 

44 14 0 0 

5. 62 
 

44 18 0 0 

Celkem za I. stupeň 326 291 35 0 0 

6. 62 
 

40 21 1 0 

7. 71 
 

32 39 0 0 

8. 36 
 

11 25 0 0 

9. 45 
 

12 33  0 

Celkem za II. stupeň 214 
 

95 118 1 0 

Celkem za školu 540 
 

386 153 1 0 

 
 
 

3.2 Snížený stupeň z chování: 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 
3 0 0 

 
3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  10 

průměr na jednoho žáka:               
0,02 

 
3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:   0 
 
 
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Gymnázium SOŠ SOU  
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium   

Počty přijatých žáků 
 

20 5 8 19 6 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků % 

9.ročník 45 78 
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nižší ročník/5.ročník  13/8 22 
Celkem 58 100 

 
3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:  19 
Důvody: změna trvalého bydliště popřípadě úspěšné složení zkoušek do třídy s rozšířenou 
výukou matematiky nebo jazyků. 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  17 
Důvody: změna trvalého bydliště, zájem o sportovní třídu  
 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo  jejich součástí 
 
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

 
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 
 
 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 
 
 
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 
 
 
  
 
 
 

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  24 0 
Dodatečné odložení povinné školní docházky  0 0 
povolení individ. vzdělávacího plánu  8 0 
O přijetí k základnímu vzdělávání  96 0 
O povolení pokračování v zákl. vzdělávání 0 0 
O prominutí úplaty za poskytování školských služeb  3 0 
Další dle § 165, odst. 2  18 0 
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6.0 Další údaje o škole  
 
 
Zapojení do soutěží 
  

Název soutěže Školní kolo Obvodní kolo 
Konverzační soutěž v angličtině 32 1 
Matematická olympiáda 8 2 

  
Matematický Klokan 68 --- 
Pythagoriáda 77 2 
Zeměpisná olympiáda 63 6 
Zeměpisná soutěž Eurorebus 164 krajské kolo – 21 

 
Olympiáda ČJ 12 1 
Recitační soutěž 26 1 
Dějepisná olympiáda 15 1 

 
Sportovní soutěže – žáci 2.stupně 151 40 

 
Plavání 98 40 

 
Soutěž ve šplhu 36 15 
Běhy brněnské mládeže – žáci 1.stupně 40 - - - 
Lehkoatletický trojboj 46 10 

  
 
Dále jsou v příloze uvedeny podrobnější výsledky žáků ve sportovních a dalších soutěžích a olympiádách 
 
 
 
 
Kroužky p ři ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*  1   /    /    /    /    /    /         11 /     /      /      /      /      / 

Informatika, PC 0 0 

Náboženství 3 32 

Přírodní vědy 0 0 

Společenské vědy 0 0 

Sport, TV, turistika 3 58 

Technické vědy 0 0 

Umělecké obory 4 66 

Zdravotní, speciální pedagogika 0 0 

Jiné 2 35 
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 
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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 čtvrtý školní rok 
s výukou podle vlastního školního vzdělávacího programu – Vaše škola. Pokračujeme ve 
snaze zajistit v rámci anglického jazyka aprobovanost vyučujících na 1. stupni.      V rámci 
spolupráce s jinými právními subjekty bychom měli intenzivněji zapracovat na spolupráci 
s nejbližšími mateřskými školami. Vysoce kvalitní je spolupráce s JŠ Astra, která škole 
zajišťuje výuku anglického jazyka zájemcům v 1. a 2. ročníku ZŠ. 

 
Do dalších let vidíme jako stále trvající velké úkoly z materiálně technických požadavků 

výměnu oken, zateplení budovy a obnovu funkčnosti vnitřního átria školy. V srpnu 2011 
začaly práce na celkovém zateplení budovy a výměny oken. Celá akce je většinově 
financována z dotací EU.   

Je také zapotřebí vyhovět novým hygienickým vyhláškám, které se týkají výškově 
stavitelného nábytku, rozvodů teplé vody, správného umělého osvětlení a pod. Tyto body 
byly již prodiskutovány se zřizovatelem a krajskou hygienickou stanicí. Po dohodě s nimi byl 
stanoven časový harmonogram postupného odstraňování těchto hygienických nedostatků. 
Některé z nich jsme v průběhu tohoto školního roku a prázdnin již vyřešili. 

V prázdninových měsících došlo také k opravě sociálních zařízení v MŠ Loosova. Také 
byl nakoupen nový nábytek do šatny. 
 

     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, měla škola výborné vztahy. Chtěli 
bychom také poděkovat všem společnostem, firmám i jednotlivcům, kteří jakkoli přispěli na 
provoz školy.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.8.2011       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 VŠ 
školní metodik prevence 1 1 spec. studium VŠ 
 
 
 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
školní psycholog  0 -  
školní speciální pedagog  0,1 - VŠ 
 
 

 

8.1.2  Věková struktura 
 do 35let 36 – 50 let 51 let–a více/z toho důchodci 
výchovný poradce 0 1                             1/0 
školní metodik prevence 0 1                               0 
školní psycholog 0 0 0 
školní speciální pedagog 1 0 1 
 
 
8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
 
výchovný poradce:   

Prevence ve škole –  co dělat, když…(denní akred. seminář),  
Metodika práce třídních učitelů v primární prevenci (vícefázový kurz) 

 
školní metodik prevence:  

Prevence ve škole – co dělat, když…(denní akred. seminář),  
Metodika práce třídních učitelů v primární prevenci (vícefázový 

kurz) 
 
 
 
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 
 
 

 

 
 



 9 

 
 
 
 

8.3 Individuální integrace 
Typ postižení Ročník Počet žáků 
Autismus 4. 1 
specifické poruchy učení 3., 4., 5., 6. 6 
specifické poruchy chování 5. 1 
Celkem  8 

 

8.4  Skupinová integrace 
Typ postižení Ročník Počet žáků 

   
   
   
Celkem                0 0 
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2009/2010 

 

Škola:  ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14  

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Nálezková  
Počet žáků celkem:    513  (I.stupeň  321  žáků, II.stupeň  192  žáků) 

 
Podmínky školy:  Na škole pracuje poradenské centrum ve složení: dva výchovní poradci, 
školní metodik prevence, speciální pedagog. 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 Brno-sever, 
Sdružením Podané ruce, se všemi pracovišti PPP ZACHOVA, s SVP, S OSPOD Brno-Sever. 
 
 
Co se podařilo: 

V letošním školním roce jsme stále pracovali na zkvalitňování vztahů mezi spolužáky 
ve třídě, ale i mimo ni (tématicky zaměřené třídnické hodiny,komunitní kruhy, projektové dny 
v jiných kolektivech než třídních). Na 1.stupni jsme se věnovali především problematice 
ochrany zdraví. 

 
Za velmi zdařilou akci opět považujeme dvoudenní 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. Žáci při aktivitách 
(sportovních, seznamovacích,..) velmi dobře spolupracovali, navzájem se lépe seznámili, 
poznali své nové třídní učitele. Na tuto akci navazoval celodenní program v lanovém centru 
Proud zaměřený na stmelení kolektivů. 

 
V průběhu celého školního roku jsme věnovali mimořádnou pozornost pouze 

kolektivu jedné třídy, ve které jsme se snažili o nápravu vztahů mezi dětmi a zpětné začlenění 
vyřazeného spolužáka do kolektivu třídy, při tom jsme využili mnoha možností (spolupráce 
učitelů, konzultace s odborníky – např. PPP,SVP,  spolupráce s rodiči, třídnické hodiny, 
apod.).      

    
Na 1. stupni byla velmi zdařilá akce pro žáky 1. tříd nazvaná Adventní noc – spaní ve 

škole s třídním učitelem. 
V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu proběhly preventivní programy zaměřené na 
škodlivost kouření, pití alkoholu a užívání drog, šikanu a kyberšikanu. 
 
 Na 2. stupni proběhla sexuální beseda s primářkou sexuologického oddělení FN 
Bohunice. 
  

Na začátku školního roku absolvovali žáci preventivní program taneční školy 
Dynamic nazvaný „Tancem proti drogám“ – byl zaměřený na nabídku vhodně stráveného 
volného času. 

 
 



 11

Každoročně se žáci 9. tříd v září zúčastní akce „Světluška“ –  
V rámci výuky proběhly v 6. a 7. třídách preventivní programy zaměřené na ochranu svého 
zdraví, užívání alkoholu. 
 

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. Žáci využívají i schránky důvěry.  

 
O situaci na škole se pravidelně informujeme každý měsíc na schůzce poradenského 

centra, které tvoří dva výchovní poradci, školní metodik prevence, případně speciální 
pedagog. 

 
 

Co se nedařilo:  
Ne vždy se podaří zcela potlačit špatné vztahy mezi spolužáky, i když se snažíme 

předcházet závažným případům a usilujeme o řešení situací hned v počátcích, nadále budeme 
pracovat na zkvalitnění této činnosti. 

Na 1. stupni se nám nepodařilo z kapacitních důvodů zajistit dopravní výchovu, která 
je vždy kladně hodnocena žáky i učiteli.  

V rámci MPP měly proběhnout besedy s příslušníkem PČR (p.Dlapa), ale z finančních 
důvodů PČR tyto akce v letošním školním roce neuskutečnila. 

V současné době je velkým problémem mezi dětmi kyberšikana,které jsme v tomto 
školním roce museli věnovat několikrát pozornost, ale velmi těžko se nám s ní pracuje, neboť 
na trávení volného času dětí nemáme velký vliv.  

 
Do budoucna bychom chtěli využít preventivní programy pro předcházení právě 

kyberšikany. 
 
Výskyt nežádoucích jevů na škole viz přiložená tabulka. 
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MAPOVÁNÍ  NEŽÁDOUCÍCH  JEV Ů  NA  ŠKOLÁCH : 
          
           

Základní škola (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)   

  1.tř
. 

2.tř
. 

3.tř
. 

4.tř
. 

5.t
ř. 

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 0 0 

(marihuana)                     

„tvrdé drogy“  reálná 
zjištění 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(ostatní)                     

Šikana  vyloučení 
jednotlivce  
z kolektivu 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 

  psychická 
šikana 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   fyzická 
šikana 

0 0 0 0 0 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 skryté 1 skryté 1 0 0 

  nad 10 
neoml.hodin 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

násilné 
povahy 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

majetkové 
povahy 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Kriminalita       
(činy jinak 
označované za 
trestné)  

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 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zneužívání 
dítěte  

reálná 
zjištění 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      

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

Gamblerství  reálná 
zjištění 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      

Jiné 
reálná 
zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  vandalismus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Příloha k výroční zprávě Základní školy Brno, Milénova 14,  
školní rok 2010/2011 

 

Metodické sdružení pedagogů 1.stupně ZŠ 
 
 

AKCE I. STUPNĚ VE ŠK. ROCE 2010/2011 
 
 

I. TŘÍDY 
Tradicí se v našich 1. třídách stalo slavnostní přivítání a uvedení nováčků žáky 
 9. tříd a představování samotných nových žáčků jejich rodiči. Hned 17. září se uskutečnil 
první školní výlet do Moravského krasu, který se moc podařil.  
V říjnu jsme ve škole absolvovali zajímavý výukový program U babičky na dvorku, se 
kterým za námi přišli pracovníci Bystroušky. Nejočekávanější akcí listopadu byla Adventní 
noc s tvořením, čtením, hraním a nocováním ve škole. V CVČ Bystrouška si  
v prosinci děti vyzkoušely vánoční dílnu, ve vánočním tvoření pak pokračovaly i 
v projektovém dnu – vánočních dílnách. V lednu  měli prvňáčci zase návštěvu  
 z Bystroušky – tentokrát se dozvěděli víc o ptácích v zimě. Své nově nabyté dovednosti a 
vědomosti předvedli školáci dětem mateřských škol, které navštívily naši ZŠ před zápisem. 
Druhé pololetí začalo folkovým koncertem v tělocvičně školy. V únoru také proběhl tradiční 
masopustní rej masek. Děti z 1. A a 1. C dokázaly svou statečnost v průběhu 
ŠvP ve středisku Chaloupky.  V divadle Radost nás nadchla pohádka O nezbedné kometě. V 
březnu jsme se ve škole připravovali na Svátek matek a vyráběli jsme vlastnoručně brože. Na 
Velikonoce se děti připravily dílnou v CVČ Bystrouška v dubnu. Velký ohlas  měl projektový 
den Z lavic do přírody, jehož hlavní náplní byl úklid v okolí školy a třídění odpadu. 
 V květnu se v keramice BCVČ Lesná  dětem  povedli motýli. Zajímavá byla i geografická 
přednáška Zeměználek v budově školy. Poslední den měsíce května patřil výletu do Veselí n. 
Moravou po Baťově kanálu. V divadle Radost jsme v červnu viděli představení Jak morčata 
pekla bábovku, na Výstavišti jsme se zúčastnili výstavy hospodářských zvířat a v samotném 
závěru školního roku jsme si zahráli minigolf.   
 
 
II. TŘÍDY 
První akcí pro druháky byl v září výukový program Barvy podzimu v Jezírku. V říjnu shlédli 
všichni filmové představení Shrek . Měsíc listopad přinesl program v centru canisterapie  
Tlapka v Juliánově. V BCVČ Lesná jsme tvořili vánoční  překvapení z keramiky. Na Vánoce 
jsme se připravovali prosincovým výukovým programem v Rozmarýnku. Pokračováním pak 
byly vánoční dílny ve škole, které byly součástí našeho projektového dne. Pololetí jsme 
ukončili návštěvou Čítárny u čerta. Ta završila náš projekt společného čtení knihy Ondřeje 
Sekory . 
Nové pololetí začal výchovný koncert v budově školy na počátku února. Společnou četbu 
knihy Jana Karafiáta odstartovala návštěva divadelního představení Broučci v Radosti.  
V březnu jsme absolvovali výukový program Ferda mezi brouky a motýly v Bystroušce a také 
koncert s ekologickou tématikou Kamarádi na výletě v Divadle Bolka Polívky. Na konci 
března jsme vytvořili brož pro sebe i pro maminky k jejich svátku.  V dubnu jsme s ostatními 
žáky I. stupně pracovali v okolí školy v rámci našeho projektu Z lavic do přírody.  Velikonoce 
nanečisto jsme si vyzkoušeli  v Bystroušce. Konec měsíce patřil výukovému programu  Jak 
roste chléb v Lipce. 
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Pro 2. A a 2.B byla nejočekávanější akcí školního roku škola v přírodě v Hipocentru 
Koryčany na přelomu května a června. Třída 2. C zatím zvládla školní výlet  
po Baťově kanálu a vlastivědnou vycházku z Útěchova do Ořešína. Žáci 2. B skládali rýmy 
v Čítárně u čerta. Velký ohlas měla u dětí návštěva filmové přehlídky Ekofilm. Poslední 
společnou akcí druhých tříd byl minigolf na Lesné. 
. 
 
III. TŘÍDY 
Třetí třídy začínaly školní rok  výukovým programem Čarodějné býlí v Rozmarýnku. S celým 
prvním stupněm se zúčastnily filmového představení Shrek  v měsíci říjnu. Zajímavou akcí 
byl  výlet do slavnostní předvánoční Strážnice v prosinci. Někteří z žáků vystupovali  
s vánočním programem na náměstí Svobody. V rámci společného projektového dne všichni 
tvořili ve svátečních  dílnách. 
Druhé pololetí třeťáci začali výchovným koncertem ve škole a divadelním představením 
v Radosti.  V březnu se poučili o životě v říši hmyzu ve výukovém programu  Společenstvo 
průsvitných křídel v Jezírku. V dubnu si třída 3. B  užila netradiční výuku v průběhu školy 
v přírodě v Jezírku. Všechny děti se pak s chutí zapojily do projektu Z lavic do přírody.  
V divadle Husa na provázku jsme navštívili divadelní představení Baron Trenck.  V květnu 
absolvovala 3. B naučnou stezku Hády, 3. A zase terénní program Rybníčky pod Lesnou. 
Třída 3. C si konec května užívala na škole v přírodě v Chaloupkách. V červnu  třeťáci sehráli 
turnaj v minivolejbalu. Divadelního festivalu Na louce se zúčastnila 3. B. 3. A absolvovala 
školu v přírodě v Jezírku a společně si pak všichni užívali minigolf. 
 
 
IV. TŘÍDY 
Zahajovací  akcí v novém školním roce byly dožínky na Lesné. Obě třídy v září také 
navštívily stálou expozici o pravěku v Anthroposu.  V říjnu naše čtvrťáky navštívily polské 
děti se svými učiteli a sledovaly část daltonsky zaměřené výuky. Místo ve výuce našel 
program Normální je nekouřit. I čtvrté třídy viděly film Shrek. V listopadu jsme absolvovali 
další zajímavý preventivní výukový program Antišikana. Prosinec přinesl návštěvu 
představení divadla Radost Husovické betlém. Část žáků vystoupila ve vánočním programu 
na náměstí Svobody a všichni společně zakončili kalendářní rok vánočními dílnami, které 
měly velký úspěch.  V lednu proběhl výukový program Zvířata v našich ulicích 
v Rozmarýnku.  
Druhé pololetí začalo folkovým koncertem ve škole a divadelním představením Gulliver 
v Lilliputově v Radosti. V kině Scala jsme se zúčastnili filmové projekce Planeta Země. Třída 
4. B absolvovala v březnu školu v přírodě v Jezírku. Všichni si na konci měsíce vlastnoručně 
vyrobili brože. Jezírko pak čtvrťáci navštívili i v dubnu. Výukový program Vodní království 
nezklamal. Svých úkolů v rámci projektu Z lavic  
do přírody se čtvrté třídy zhostily výborně. 4. B zvládla Den Země ještě i  
na Špilberku.  4. A si užila přelom měsíce května a června školou v přírodě  
na Chaloupkách, 4. B uspořádala školní výlet na Pernštejn. V červnu obě třídy navštívily 
minigolf a ekologicky zaměřený program energetické firmy.  
 
 
 
 
 
V. TŘÍDY 
Páté třídy začaly školní rok návštěvou stálé expozice minerálů v Ditrichštejnském paláci. 
Třída 5. B se v Čítárně u čerta dozvěděla víc o Přemyslovcích na českém trůnu. V říjnu se 
promítal i pro páťáky Shrek. V listopadu 5. A  absolvovala  výukový program Tajemství 
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sojčího pírka v Jezírku a 5. B Špetku domácí ekologie v Rozmarýnku. Řada žáků z pátých tříd 
se podílela na vánočním vystoupení 
 na náměstí Svobody, všichni pak se pak s chutí pustili do vánočních dílen. V lednu se 5. B  
v Lipce učila o přírodě ve výukovém programu Na kameni kámen.  
V únoru všichni zahájili výchovným koncertem ve škole a zúčastnili se filmové projekce 
Země známá i neznámá ve Scale. Březen přinesl zpestření v podobě divadelního představení 
v Radosti a ekologické výchovy v Jezírku. Závěr měsíce patřil výrobě broží ve škole. 
V dubnu žáci 5. tříd psali SCIO testy a připravovali se  
na školní projektový den Z lavic do přírody. 5. A  oslavila Den Země na Špilberku.  Týden 
30. 5. – 3. 6. Byl pro 5. A ve znamení školy v přírodě. Třídy 5. B a 5. C vyjely společně na 
výlet po Baťově kanálu a zúčastnily se Ekofilmu.  
  
 
 
 
SPORTOVNÍ AKCE NA PRVNÍM STUPNI 
23. 9.  Fotbalový turnaj v Jundrově 
30. 9.  BBM – 1. kolo 
21.10. BBM - 2. kolo 
10.11. Obvodní kolo ve šplhu 
6. 12.  Florbalový turnaj  
9. 12.  Florbalový turnaj  
20. 1.  Volejbalový turnaj 5. tříd  
7. 3.    Plavání – ZŠ Arménská 
30. 3.  Vybíjená – obvodní kolo hoši ZŠ Novoměstská 
7.  4.   Vybíjená – obvodní kolo dívky ZŠ Botanická 
12. 4.  Kinderiáda ZŠ Laštůvkova 
14. 4.  Fotbalový turnaj ZŠ Janouškova 
28. 4.  BBM –  3. kolo  
3.  6.   BBM – Lužánky – finále/1.místo/ 
20. 6.  Olympiáda dětí 1. stupně v atletice 
27. 6.  Řečkovické štafety 
 
 
 
 
  
                                                                                zapsala:  Iva Stříbrná 
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Zpráva o činnosti  školní družiny za školní rok 2010 / 2011 

 

Kapacita školní družiny 210 žáků byla měsícem září naplněna 208 žáky, kteří byli 

rozděleni do 7 oddělení . Zastoupeny byly  I. – V.  ročníky. 

            Nezastupitelnou úlohu v zájmovém vzdělávání měly příležitostné činnosti: 

Září        Únor 

Sportujeme vždy a všude                Toč se s námi Masopuste 

Výcvik služebních psů                            Malý křížovkář 

Říjen                                                   Březen 

Jen počkej, zajíci!                             Pozvánka do království lesa 

Drakiáda                                     Ve zvířecí škole 

Listopad                                          Duben 

Pojďte chytit notu                              Tvoříme s těstem 

Stvoříme Golema                             Sportovče, nezlob se! 

Prosinec                                                Květen 

Ptačí tajemství                          Řemeslo má zlaté dno 

Když zvonky zvoní                      Kůň je náš kamarád 

Leden                                                        Červen 

Zimní sporty, to je zábava               Mořský svět                                             

Kamarádka Pastelka                    Královna koloběžka I     

  

 Dne  7. 6. jsme se zúčastnili obvodního kola olympiády školních družin 

v lehkoatletickém trojboji na ZŠ Janouškova, kde se umístili tito žáci: 

1. místo v kat. ml. žáků: Ondřej Magula                                    

1. místo v kat. st. žákyň: Karolína Janečková 

         Dne 14. 6. oba žáci postoupili do městského kola olympiády na ZŠ Mutěnická , kde se  

opět umístil na 1. místě v kat. ml. žáků Ondřej Magula. 

      Během školního roku  děti měly možnost se seznámit se širokou škálou nabízených 

zájmových aktivit.   

      Zájmová činnost s dětmi probíhala dle ŠVP, byla naplňována různými činnostmi a 

aktivitami, plnila funkci výchovnou i vzdělávací. 
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            zapsala: Bayerová Michaela  

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 

 
 
I.  STUPEŇ 
  
 
1. Specifické vývojové poruchy učení a chování, problémoví žáci 
 
     Na I. stupni ZŠ je diagnostikováno k dnešnímu dni celkem 56 žáků se specifickými 
vývojovými poruchami učení a chování. Z tohoto počtu byla 2 žákům doporučena 
individuální integrace. U 1 žáka byla individuální integrace realizována od počátku školního 
roku, u druhého bylo vyhotoveno doporučení PPP Kohoutova až od března. Integraci formou 
speciálně pedagogické péče zabezpečovala speciální pedagožka Mgr. Kamínková a PaedDr. 
Stříbrná. 
V průběhu celého školního roku byly vyhledávány za spolupráce PPP, tř. učitelů a vých. 
poradce  děti s výukovými a výchovnými problémy a odesílány do péče speciálního pedagoga 
nebo psychologa. Ve výuce pracujeme s dětmi dle jejich individuálních potřeb  
a jsou zohledňovány podle § 16 školského zákona a podle doporučení pracovníků PPP. 
Výchovná poradkyně sporné případy pravidelně konzultuje s odborníky PPP.  Přidělená 
psycholožka Mgr. Burešová a speciální pedagožka  Mgr. Zárubová  dvakrát v průběhu 
školního roku navštívily 1. třídy, kde provedly depistáž specifických poruch učení, navštívily 
i třídu 1. B a 3. B s problémovými žáky v oblasti chování. 
 4. B  třídu navštěvuje žák s poruchou autistického spektra,  tento chlapec na doporučení SPC 
Štolcova potřebuje pedagogickou asistenci. Asistentka je k dispozici ve chvílích 
zkratkovitého problémového chování, věnuje dítěti individuální péči a podporu ve výuce, 
upravuje a přizpůsobuje mu učební látku. Přítomnost asistentky je nezbytná i nadále. 
Do budoucí 1. třídy je přijat autistický žák. Zápis byl dítěti přizpůsoben. Na konci školního 
roku proběhla schůzka budoucí tř. učitelky, matky, asistentky, výchovné poradkyně. Schůzka 
se zúčastnil i chlapec. Byl zde předběžně domluven individuální plán a náplň práce 
asistentky. 
 
 
 
2. Zápis do 1. tříd a práce s předškoláky 
 
     V průběhu zápisu do 1. tříd se výchovná poradkyně podílela na předběžné depistáži 
nezralých předškoláků, zajistila informace o možnosti vyšetření v PPP, seznamovala rodiče 
vytypovaných předškoláků s náležitostmi žádosti o odklad povinné školní docházky. 
Vyučující budoucí 1. třídy navštívila v období před zápisem spolupracující MŠ a odpovídala 
rodičům na jejich otázky. 
Tradicí naší školy se stalo, že po provedení zápisu do 1. tříd nabízíme rodičům a dětem  
edukativně - stimulační skupinky, které navštěvovalo 10 dětí s rodiči. Proškolené lektorky po 
dobu 10 hodinových lekcí připravovaly děti ke vstupu do 1. třídy. Stejná aktivita proběhla 
v MŠ Loosova, polovina lekcí se uskutečnila ve školce, druhá část ve škole.  Ohlasy rodičů na 
„skupinky“ byly pozitivní, proto s nimi počítáme i v dalším školním roce. 
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V měsíci červnu byla organizována schůzka pro rodiče budoucích 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.  
V rámci DVPP 3 kolegyně prošly seminářem   Edukativně – stimulační skupinky, 1 učitelka 
absolvovala víkendový seminář Tvořivé školy, další vyučující jednodenní kurs práce 
s interaktivní tabulí a kurs nových metod práce činnostního učení v matematice. Další  
4 učitelky se školily v tématu dopomoci v gymnastice a sportovních hrách.   
1 zájemkyně prošla třídenním seminářem environmentální výchovy. V dalším vzdělávání by 
bylo dobré se zaměřit na to, aby všichni vyučující na I. stupni  prošli postupně seminářem o 
školní zralosti i lektorským kurzem pro vedení edukativně – stimulačních skupinek.  
 
 
 
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. Opakovaně intervenovala ve třídě 
 1. B a 3. B u žáků s problematickým chováním, v obou případech proběhlo několik setkání 
s rodiči. Obtíže ve výuce se objevily vlivem komplikované rodinné situaci také 
u žáka 4. B třídy, díky pochopení a vstřícnosti otce se dařilo situaci řešit. 
Řešili jsme řadu problémů - např. verbální i fyzické násilí, narušování výuky, nevyhovující  
domácí přípravu, špatné vztahy mezi spolužáky, pozdě omlouvané absence žáka, nedostatečná 
péče o dítě, lhaní. Běžně se rodiče chodí radit o tíživé rodinné situaci v případě 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. Velmi dobrá byla spolupráce s pracovníky PPP.  
 
 

Zapsala:  PaedDr. Iva Stříbrná 
 
 
II. stupeň  
 
 

1.  V 5.-9. ročníku proběhly 4 integrace, 
 

z toho při jedné byla využita na doporučení PPP Zachova práce pedagogického asistenta: 
- Filip Muzikář 5. roč.– vývojové poruchy učení, práce s asistentem pedagoga 
- Ivo Macek 5. roč. – vývojové poruchy učení 
- Adam Vávra 5. roč. – vývojové poruchy učení 
- Aleš Réman 5. roč. – vývojové poruchy učení 
- Barbora Herůdková 6. roč. – vývojové poruchy učení 
Všem integrovaným dětem byla poskytnuta individuální nápravná péče jednu hodinu 
týdně a ve vyučování se pracovalo podle IVP. 
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2.  Se všemi dětmi s SVPU bylo pracováno podle platných dokumentů a podle jejich 

individuálních potřeb. 
 
 
3. Přijímací řízení na střední školy 

 
devátých ročníků proběhlo úspěšně, všichni jsou přijati na zvolené obory (tabulky 
přijatých u vých. poradce), převážná většina všech přihlášených se dostala na SŠ 
v prvním kole, tři využili druhého kola přijímacího řízení, k dnešnímu dni jsou přijati 
všichni.  Z pátého ročníku bylo na gymnázia přijato 8 žáků, ze sedmých ročníků 
celkem pět. 

 
 

4. Spolupráe s PPP 
 
  Během školního roku jsme využili spolupráci s PPP Zachova, SVP, OSPOD,  

s Policií ČR. 
 
 

5. Omlouvání hodin rodiči  
 

Neomluvené hodiny v letošním školním roce se vyskytly minimálně, řešili jsme pouze 
ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči skryté záškoláctví u dvou dětí, v jednom z nich 
bylo třeba navázat spolupráci s OSPOD. 

 
 

6. Beseda o stylech učení 
 

Pro třídu 7.B vzhledem k její špatné školní práci jsem nabídla besedu o správných 
stylech učení, ale nabídky využili pouze dva rodiče, přestože účast přislíbil daleko 
větší počet. 

 
 

7. Testy zájmů k volbě povolání 
 
Všichni žáci devátých tříd na podzim absolvovali s výchovným poradcem testy zájmů 
k volbě budoucí školy, na ně pak navázaly individuální konzultace se žáky, případně i 
rodiči. 

 
 
 
 

zapsala:  Mgr. Jana Hulíková 
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Přehled akcí ve školním roce 2010/2011 – cizí jazyky 
 
1. Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce  pro žáky 7. až 9. ročníků – leden 

2011 
Vítěz kategorie I. A Erik Harviščák ze 7. B zvítězil v okresním kole. Dosáhl tak 
maximálního úspěchu v dané kategorii. 
Vítěz kategorie II.A Filip Vrba z 9. A se dalšího kola bohužel nezúčastnil pro náhlé 
onemocnění. 

 
2. Hodiny s rodilými mluvčími – v březnu a dubnu absolvovali žáci 8. a 9. ročníku 

hodiny s americkými rodilými mluvčími. Ve spolupráci s Armádou spásy proběhly 
konverzační hodiny a hodina zaměřená na reálie USA. 

 
3. Poznávací zájezd „Historie Londýna a okolí pro ZŠ“ v termínu 4. až 9. 6. 2011. 

Účastnili se žáci 7. ročníku a dva žáci z 9.A. Žáci měli příležitost si ověřit své 
komunikativní dovednosti při ubytování v rodinách. 

 
4. Partnerství s anglickou školou Tranmnere Park Primary School v Leedsu. Spolupráce 

na společných projektech. Letošní témata: Moje rodina, Charakterové vlastnosti 
důležité pro volbu kamaráda, Denní režim a bydlení. Zapojila se třída V. A pod 
vedením Mgr. Píštěkové. Byla podpořena písemná komunikace a motivace k dalšímu 
studiu cizího jazyka. 

 
5. Divadelní představení 

květen 2011 - Nika theatre – představení „Breaking the wall“ v Bílém domě. Účastnily 
se třídy 7. C a 8.B. Žáci si ověřili poslechové dovednosti a schopnost reakce na otázky 
při interaktivním představení. 

 
6. Červen 2011 – třída 9.B se zúčastnila exkurze a projektové práce v Moravské zemské 

knihovně. Zaměřili jsme se na anglické a americké oddělení a využití tamních 
studijních zdrojů. 

 
7. Testování Scio  

listopad 2010 – 9. ročník: 
9. A (skupina žáků bez VPU): průměr 70,2% 
9. A (skupina žáků s VPU): průměr 47,95 % 
9. B (celá třída): průměr 63,1%, z toho žáci bez VPU 72,1% a žáci s VPU 46,92% 

 
duben 2011 - 5. ročník Scio – Stonožka 
Škola se zařadila mezi průměrné ve všech oblastech. Bylo zjištěno, že studijní 
potenciál žáků je využíván optimálně vzhledem k jejich studijním předpokladům. 

 
Čistá úspěšnost jednotlivých tříd: 
5.A -54 
5.B – 42 
5.C - 53 

 
zpracovala: Mgr. Petra Píštěková 
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Přehled akcí ve školním roce 2010/2011 – český jazyk, dějepis 
 
 
Recitační soutěž: 

- školní kolo- 25 žáků -  mladší  kategorie-1. místo Anna Grabovská VI.A 
                               2.- 3. místo A. Plevák VI. B, 
                                                   J. Hanáček VI. A 
                                
starší kategorie-1. místo Jana Miklošíková     VIII. A 

                                                                         2. místo Natálie Čechová VIII. A 
                                                                         3. místo  Michaela Bartončíková IX. A 
                                               
                                                
     
 
Olympiáda v českém jazyce –   školní kolo – 12 žáků – 1. Anna Macholánová  VIII. A   
                                                                                            2. R. Krčmář IX. A  
                                                                                            3. V. Bárková IX. B 
 
Dějepisná olympiáda – školní kolo – 15 žáků – 1. Dan Vladík IX. B 

                                           2. A. Macholánová VIII. A 
                                           3. L. Peterka  IX. A 

 
Exkurze 
Žáci 6. ročníku  navštívili Pavilón Anthropos a zhlédli zde stálou výstavu věnovanou pravěku.  
 
Žáci 9. ročníku se zúčastnili historické exkurze do koncentračního tábora Osvětim. 
 
Vybraní žáci ze 7. ročníku navštívili mešitu na Vídeňské ulici. 
 
        zapsala: Jarmila Koreňová 
 
 

 

Hodnocení školního roku 2010/2011 - zeměpis 
 
 
Eurorebus- vědomostní soutěž- krajské kolo 

 
I v letošním školním roce se žáci naší školy pravidelně zúčastňovali vědomostní internetové 
soutěže Eurorebus. V hodinách zeměpisu se do korespondenčních a elektronických kol 
zapojilo 164 žáků všech tříd druhého stupně. Samostatně jich bylo bohužel aktivních pouze 
10. Nejvíce bodů získala Anna Macholánová z VIII.A, Tadeáš Sádecký ze VI.C a Adéla 
Fialová ze VI.A .  
Do krajského kola 16. ročníku byli pozváni tři zástupci z každé třídy. Bohužel se toto finále 
konalo v neděli 10. dubna a ne všichni se zúčastnili. Mezi 30 - 40 třídami Jihomoravského 
kraje se nejlépe vedlo dívkám ze VII. C (Anna Marie Houserová, Daniela Resová a Kristýna 
Turečková), s 18 správnými odpověďmi obsadily 14. místo. Stejný počet správných odpovědí 
měly dívky z VIII. A, obsadily ve své kategorii 23. místo (Hana Bičánová, Anna 
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Macholánová a Kristýna Malá). 27. místo obsadili chlapci z IX. A (Tomáš Trávníček a 
Ondřej Stáňa). Další zástupci: VI. A - Adéla Fialová, Marika Bervidová, Barbora Dvořáková . 
VI. B - Tereza Berková, Tereza Veselá, Ester Zemková, VII. B - Martin Bednařík a VIII. B - 
Dominika Machová a Žaneta Muselíková.  

 
 

Městské kolo Zeměpisné olympiády 
 
Naše škola pořádala 9. března 2011 další ročník městského kola Zeměpisné olympiády pro 
žáky základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Své zástupce vyslalo 33 škol 
a 93 žáků ve svých kategoriích řešilo úlohy ve třech částech.  
Nejlepšího umístění z našich žáků dosáhli: 9. Monika Chuchvalcová VIII. A, 18. Lucie 
Skotáková VII. A, 20. Jan Lacina VII. B, 21. Kateřina Proroková VI. B, 24. Veronika 
Bárková IX. B.  
 
 
Školní kolo Zeměpisné olympiády 

 
Školní kolo Zeměpisné olympiády proběhlo  24. února 2011. Žáci v jedné vyučovací hodině 
vyplňovali dva testy- úkoly bez atlasu i s atlasem. 
Z 21 žáků šestých tříd nejvíce bodů získala Kateřina Proroková před Patrikem Krejčím ze VI. 
B. Třetí byl Tadeáš Sádecký ze VI. C. Ze 17 sedmáků byli nejúspěšnější Lucie Skotáková ze 
VII. A, před Annou Marií Houserovou ze VII. C a Erikem Harviščákem ze VII. B. Osmá a 
devátá třída má kategorii spojenou, do městského kola z 25 žáků postupuje Monika 
Chuchvalcová z VIII. A a Veronika Bárková z IX. B. Třetí skončila Anna Macholánová z 
VIII. A.  
 
 
Zeměpisné exkurze 

 
Žáci devátých ročníků rozšiřovali své znalosti z přírodopisu a zeměpisu v termínu  20. - 22. 
září 2010 v Rudickém propadání, Sloupsko-šosůvských jeskyních, Pustém žlebu, propasti 
Macocha, u Býčí skály a v Josefovském údolí. Pro spolužáky prezentovali  připravené 
referáty a na závěr pobytu si napsali ve skupině test nových znalostí.  
Zeměpis byl zapojen do projektového vyučování. „Štěstí přeje připraveným“- práce 
s turistickou mapou, azimutem. „Vynálezy, které změnily svět“- jízdní kolo - poznáváme 
blízké i vzdálené okolí, Bílovice, Břeclav, soutok Moravy a Dyje…. Zeměpis byl propojen i 
do školních výletů, lyžařských kurzů a sportovních aktivit.  
 
 

zapsala: Mgr.Jana Kapounková 
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE II.stupeň  školní rok 2010/ 11 
 

 
V tomto školním roce byli chlapci naší školy pozváni na závěrečné slavnostní vyhodnocení 
základních a středních škol města Brna a přijetí u náměstkyně primátora města Brna Ing. Jany 
Bohuňovské do prostor Nové radnice na Dominikánském náměstí. Zde jim bylo vysloveno 
poděkování za výborné výsledky ve sportovních soutěžích. 
 
Naši žáci se zúčastnili 38 sportovních akcí (školní, obvodní, městské, krajské, celostátní), 
uspořádali jsme 3 lyžařské kurzy, kterých se zúčastnilo 96 žáků a jedno sport. soustředění 
pro 47 žáků. Žáci deváté - sportovní třídy absolvovali vodácký turistický kurz. Do 
sportovních aktivit školy, kromě volejbalu, se zapojila většina žáků II.stupně, zejména do 
třídních kol ve florbale, vybíjené, přehazované a volejbale. Družstva dívek pravidelně hrála 
Ligu škol ve volejbale. Dále žáci sportovních tříd hráli krajský přebor dívky za oddíly KP 
Brno, chlapci za Volejbal Brno. Žáci 6. ročníku úspěšně hráli minivolejbal, zde družstvo 
dívek vyhrálo Mistrovství republiky. 
   
 
 
Výběr nejúspěšnějších aktivit a výsledků:  
 
Minivolejbal - děvčata – 1. místo v celorepublikovém finále AŠSK , chlapci 2. místo 
v krajském kole.  
Plážový volejbal - 1. místo chlapců v krajském finále, v městském kole 4 dvojice postup do 
kraje. 
Pohár 7. tříd - chlapci 3. a 4. místo 
Volejbal –  hoši krajský přebor ZŠ 3. místo, dívky - městské kolo 2. místo, Liga škol 
dívky 2. a 3. místo 
Atletika  –  Čtyřboj družstev – chlapci 1. místo v městském kole, děvčata 2. místo, 
v jednotlivcích 2. místo Martin Schmöger, 5. místa David Hrazdira a Veronika Bárková, 9. 
místa Eva Vojtková a Jaroslav Vachata. 
V Poháru rozhlasu družstvo chlapců IV. kat. výhrou postoupilo z obvodního i městského 
kola do krajského finále v Břeclavi, dívky v obvodním i městském kole obsadily 2. místo, 
z důvodu jiné akce školy jsme se krajského finále nezúčastnili. Družstva mladších žáků a 
žákyň v obvodním kole obsadila 3. místa. 
Šplh – městské kolo - družstva chlapců III. i IV.kat obsadila 1.místa, po postupu 
z obvodních kol. 
Běhy brněnské mládeže čtyři kola - 2. místo škola. Tina Maturová se stala nejúspěšnější 
běžkyní II. stupně ZŠ.  
Florbal  – Memoriál Krejčíka 3. místo, Orion cup - 5. místo v městském kole hoši 8.-9. 
třída. 

zapsala: Mgr. Jana Kapounková 
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Hodnocení volejbalové sezony 2010-2011 na ZŠ Milénova 
 
 
Chlapci:  
Naši nejmenší barevní minivolejbalisté se letos úspěšně zapojili do série turnajů barevného 
minivolejbalu, kde jsme několikrát zvítězili v červené sekci. Žáci šestého ročníku vyhráli 
krajskou soutěž v minivolejbale a skončili stříbrní v krajském finále škol. V poháru sedmých 
tříd naši hráči obsadili třetí a čtvrtou příčku, což je velice pěkný výsledek. V krajské soutěži 
žáků skončil B tým na 9. místě a A tým obhájil bronzové medaile z loňského roku a postoupil 
na kvalifikaci o přebor republiky, kde se v silné konkurenci neztratil a bojoval o postup, který 
nám o jedno vítězství unikl. V plážovém volejbale dosáhli historického úspěchu Petr Malíšek 
a Jan Andrýsek, když v krajském finále škol překvapivě porazili znojemské hráče. Pochvalu 
si zaslouží všichni hráči, kteří nastupovali v letošních soutěžích. Více na www.vcmbrno.cz, 
www.minivolejbal.cz.  
 

zapsal:Mgr. Oldřich Kos 
 
 
Dívky: 
Ve školním roce 2010/ 11 se žákyně 7. a 9. sportovních tříd zúčastnily I. školské ligy a 6. 
sportovní třída II. školské ligy ve volejbale dívek. Žákyně ze 6. a 7. ročníku navíc 
reprezentovaly školu v minivolejbale. V I.lize dokonce sedmačky porazily v semifinále 
deváťačky a obsadily nádherné 2. místo. Deváťačky nakonec berou bronz. Šesťačky se 
v konkurenci starších družstev neztratily a ve II.lize mají bronz. Historickým úspěchem je 
vítězství naší školy v celorepublikovém finále AŠSK v minivolejbale. Zlaté medaile 
vybojovaly: Patricia Blahová, Veronika Blahová a Karolína Bublíková ze VI. C. 
Úspěchy naše žákyně provázely i na klubové úrovni. V Českém poháru st. žákyň se děvčata z 
„A“ umístila na 4.místě z celkových 32 družstev. Na mistrovství republiky vybojovaly žákyně 
„A“ 5. místo. Jejich mladší spolužačky ze žákyň „D“ berou v Poháru 7. tříd 1. místo mezi 
dívčí složkou a celkově 2. Nechaly za sebou i spoustu chlapeckých družstev. V minivolejbale 
vybojovaly žákyně „D“ 1. místo mezi dívčí složkou a celkově skončily 3. 
 
  

zapsal:Bc. Václav Starý 
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Kompletní sportovní aktivity: 
 
30. září 2010  Běhy brněnské mládeže 1.kolo 
22 žáků: Nejlepší: 1. místo Tina Maturová IX. B, 3. místa  Dominika Machová VIII. B a 
Barbora Jakubcová VII. C, 5. místa Marika Bervidová, David Kříž oba VI. A a Kristýna 
Pavlovská VII. C, 7. místo Patricie Blahová VII. C, 8. místa Senad Insanič VI. C a Adéla 
Metyšová VIII. B, 9. místo Jan Andrýsek IX. B.  
 
21.října Běhy brněnské mládeže 2.kolo 
26 žáků: Do desátého místa doběhlo 10 z nich. Nejlepší: 1. místo Tina Maturová IX. B, 3. 
místo Daniela Resová VII. C a Dominika Machová VIII. B, 4. Jan Andrýsek IX. B a Klára 
Miholová VII. C, 5. Barbora Jakubcová VII. C a Marika Bervidová VI. A, 7. Tereza 
Řičánková VI. C, 8. David Kříž VI. A, 10. Adéla Metyšová VIII. B a Klára Flajšingerová VI. 
C. 
 
22.října Florbal – školní kolo – chlapci III.kategorie  
Turnaj žáků šestých a sedmých tříd proběhl v hale Tesly Brno. Nejlépe se dařilo žákům třídy 
VII. A, t ři zápasy vyhráli, jednou remízovali a nastříleli čtyři branky. Na dalších místech 
skončili hoši ze VI. C, VII. C, VII. B a výběr VII. A + VII. B.  
 
22.října  Vybíjená- školní kolo  
Turnaj proběhl ve školní tělocvičně pro družstva dívek z nesportovních šestých a sedmých 
tříd. Děvčata šestých tříd vytvořila tři družstva, dívky sedmých tříd dvě. V deseti zápasech, 
každý s každým, nejlépe bojovalo družstvo „ Hvězdiček “ ve složení Marika Bervidová, 
Eliška Tobiášová, Andrea Řádková, Petra Králová ze VI. A, Zuzana Vyklická, Tereza Veselá, 
Tereza Chlupová, Sabina Lukašíková ze VI. B. 
 
4.listopadu Florbal –obvodní kolo – skupina chlapci IV.kategorie 
Hoši VIII. B a IX. B vyhráli semifinálovou skupinu  Všechny 3 zápasy vyhráli: proti ZŠ 
Hudcova 4: 0, ZŠ Janouškova 7: 1 a ZŠ Husova 6: 3. Brankářem družstva byl Jan Durďák z 
VIII. B, hráči- Jan Andrýsek, David Hrazdira, Martin Schmöger, Martin Staněk a Martin 
Václavek - všichni  z IX. B, Dominik Krikl, David Růžička a Jaroslav Vachata z VIII. B. 
 
5.listopadu Florbal –obvodní kolo – skupina chlapci III. kategorie 
Hoši vyhráli pouze první poločas, se ZŠ Labská prohráli 1: 4, se ZŠ Laštovkova 2: 9 
 
8.listopadu Florbal – obvodní kolo - semifinále chlapci IV. kategorie 
Chlapcům se střelecky příliš nedařilo. Prohráli s pozdějším finálovým vítězem ZŠ Labskou 1: 
3 a druhou školou v městě Brně ZŠ Sirotkovou 0: 2. ZŠ Přemyslovo náměstí jsme porazili 9: 
1. 
 
11. listopadu  Plavání –školní kolo IV.kategorie  
13 žáků: Nejvšestrannějšími plavci byli: Tina Maturová a Anna Jakubková, obě z IX. B, 
Dominik Krikl z VIII. B a Martin Macas z VIII. A. 
 
23. listopadu  Plavání –městské kolo IV.kategorie 
12 žáků: Družstvo dívek obsadilo 4. místo, družstvo chlapců 7. místo. Umístění jednotlivců: 
3. místa: Martin Macas – znak, Gabriela Mezníková - znak, Anna Jakubková  25 m motýlek.  
 
14. prosince  Stolní tenis – turnaj chlapců IX.A 
V BCVČ Lesná - účastnilo se jí 13 chlapců. Nejúspěšnější: 1. místo – Filip Vrba, 2. místo – 
Jakub Grim, 3. místo – Lukáš Peterka, 4. místo – Ondřej Sedlák. 
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17. prosince Přehazovaná dívek nesportovních tříd 
Účast dívek všech ročníků nesportovních tříd. Nejlepšími hráčkami turnaje se staly Eva 
Vojtková, Kateřina Matějíková, Kateřina Hanáková a Zdislava Slabá. 
 
17. prosince  Vánoční haly Brno 2010 
Pořadatelem byli společně SG L. Daňka Brno, AK Olymp Brno a VUT v Brně. Akce se 
zúčastnilo více jak 250 žáků z téměř 25 škol Jihomoravského kraje. Naši školu reprezentovalo 
9 chlapců a 2 dívky. 
Nejúspěšnější byl Martin Schmöger z IX. B- ve skoku dalekém a běhu na 30 metrů obsadil 2. 
místo, ve skoku vysokém skončil třetí. Dalimil Bujdoš ve skoku vysokém v mladší kategorii 
byl třetí. Adam Křivák, oba z VIII. A, ve skoku dalekém obsadil 6. místo a v běhu 7. místo. 
 
16.- 21. ledna 2011 LVK Hyn čice  
27 žáků ze VII. A a VII. B. 
 
26. ledna 2011 Liga škol ve volejbale  
Zapojení všech tří družstev dívek  VI. C, VII. C, IX. B  
Soupeři ZŠ Novolíšeňská, ZŠ Vejrostova, Moravské gymnázium  
 
II. pololetí:  
6.- 11. února 2011 LVK Kun čice  
27 žáků ze VIII. B a IX. B 
 
23. února 2011 Liga škol ve volejbale  
Druhé kolo. Zapojení všech tří družstev dívek  VI. C, VII. C, IX. B.  Soupeři ZŠ Vejrostova 
"A", Gymnázium Šlapanice a Gymnázium T. Novákové. 
 
6.- 11. února 2011 LVK Karlov   
16 žáků ze VI. C a 26 žáků ze VII. C. 
 
22. března  Šplh na tyči – školní kolo  
42 žáků 6.- 9. tříd. Nejrychlejší: Lukáš Metelka z IX. A, Adéla Metyšová z VIII. B, David 
Linhart ze VII. A a Karolína Svobodová ze VI. C. 
 
24. března Minivolejbal  ZŠ první kolo 
Naše škola vyslala 14 týmů, z toho 5 chlapeckých, 7 smíšených (dívčích) do skupiny MIX I a 
2 smíšená (dívčí) do skupiny MIX II. 
 
29.března  Memoriál J. Krej číka – florbal skupina  
Chlapci VIII. B a IX. B všechna utkání vyhráli a postoupili do semifinále.  
 
30. března  Šplh na tyči – obvodní kolo  
7 škol: Družstva mladších i starších chlapců 1. místo. Jednotlivci: Václav Svítil ze VII. C 1. 
místo, David Linhart ze VII. A 2. místo a Lukáš Maška ze VI. C 3. místo. Starší kluci ve 
složení Antonín Kubeš z IX. B 2. místo, Lukáš Metelka z IX. A 5. místo a Daniel Vladík z 
IX. B 6 .místo. Individuálně 1.místo Adéla Metyšová z VIII. B.  
 
1. dubna Memoriál J. Krej číka – florbal semifinále a finále  
Obsadili jsme 3. místo ze 24 zúčastněných škol brněnského regionu. 
Naši školu v turnaji reprezentovali : David Hrazdira, Martin Staněk, Adam Bouška, Jan 
Andrýsek, Petr Malíšek, Martin Schmöger, Martin Vaclávek, Jan Durďák a David Růžička. 
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5. dubna Liga škol ve volejbale  
Třetí kolo, soupeři z Gymnázia Šlapanice a ze ZŠ Novolíšeňská. 
 
10. dubna JM Minivolejbal  – finále  
Po šesti kolech se nejlepší družstva změřila ve finále. „A“ tým 3. místo - Senad Insanič, 
Kryštof Hlaváč, Tomáš Pánek a Lukáš Maška, Béčko 5. místo - David Grošov, Daniel 
Domik, Daniel Sedlák a Tadeáš Sádecký. „C“ ve II. třídě 3. místo David Burián, Martin 
Bartoň, Karel Pelikán a Samuel Sádecký. 
 
21. 4. 2011 Minivolejbal  dívek a chlapců.  
2. kolo - první dvě postupová místa v chlapcích vybojovali za družstvo „A“ Senad Insanič, 
Tomáš Pánek, Lukáš Maška, Daniel Domik a David Burián, za družstvo „B“ David Grošov, 
Tadeáš a Sam Sádečtí a Karel Pelikán. 
V dívkách postupují za „Áčko“ Katka Flajšingerová, Kristýna Pavlovská, Veronika 
Černíková, za „Béčko“ Patricia a Veronika Blahová s Danou Resovou. 
 
28. dubna Běhy brněnské mládeže 3.kolo 
18 žáků: Do 10. místa jich doběhlo 17. Nejlepší: 1. místo Tina Maturová z IX. B, 2. místo 
Dominika Machová z VIII. B, 3. místo Daniela Resová ze VII. C, 4. Barbora Jakubcová ze 
VII. C, 5. Marika Bervidová ze VI. A, Klára Miholová ze VII. C a Adéla Metyšová z VIII. B, 
6. Tereza Řičánková a Patricia Blahová ze VI. C, 10. David Kříž ze VI. A a Jan Durďák z 
VIII. B. 
 
5. května Volejbal městské finále ASŠK  
Na ZŠ Vejrostova - po výhrách nad ŽS Vejrostova „A“ i „B“ jen těsně děvčata prohrála 
v tiebreaku s děvčaty ze ZŠ Novolíšeňská. Celkové 2. místo je úspěch. Chlapci toto finále 
vyhráli a postupují do krajského kola. 
 
11. května Pohár rozhlasu – obvodní kolo IV. kategorie 
Děvčata soutěž vyhrála, chlapci obsadili druhé postupové místo do městského kola. 
Nejlepší výkony: 1. místa Martin Schmöger skok vysoký, Veronika Bárková skok vysoký a 
běh na 60 metrů a Tina Maturová běh na 800 metrů, 2. místa Jaroslav Vachata skok vysoký, 
Iva Sedláková a Martin Schmöger skok daleký, 3. místa Eva Vojtková skok daleký a David 
Hrazdira běh na 1 500 metrů. 
 
12. května Pohár rozhlasu – obvodní kolo III. kategorie 
Družstvo  chlapců i děvčat obsadilo třetí místo z osmi škol. Nejlepší výkony podali. 1. místo 
Daniela Resová ve skoku vysokém, 2. místo Barbora Jakubcová ve skoku dalekém, 3. místa 
Jan Bílek ve skoku vysokém a Veronika Lésková v hodu kriketovým míčkem. Děvčata 
postoupila do městského finále, kterého jsme se neúčastnili z důvodu finále Ligy škol ve 
volejbale. 
 
17. května Pohár rozhlasu – městské kolo IV. kategorie 
Dívky 3. místo, chlapci 5. místo. Martin Schmöger - skok vysoký 1. místo, skok daleký třetí 
místo, Veronika Bárková - skok vysoký 2. místo, běh na 60 metrů 3. místo. 
 
17. května Volejbal – krajské finále ASŠK chlapci 3. místo 
20. května Atletický čtyřboj městské kolo IV. kategorie 
Chlapci 1. místo, děvčata 2. místo a postup do krajského finále ( neúčast – výjezd žáků ve 
stejném termínu do Osvětimi) Nejlepší individuální umístění: 2. místo Martin Schmöger, 5. 
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místa Veronika Bárková a David Hrazdira, všichni z IX. B, 8. místa Eva Vojtková z IX. A a 
Jaroslav Vachata z VIII. B.  
 
23. – 27. května Sportovní soustředění Biskupce  
47 žáků ze tříd VI. C a VII. C. 
 
23. – 26. května Turistický ( vodácký) kurz   
17 žáků z IX. B doplněno o zájemce z IX. A.  
 
31. května Minivolejbal- krajské finále Pohořelice  
2 týmy chlapců a 2 týmy dívek ve kterých hráli: Milénova "B", Blahová Patricia, Blahová 
Veronika, Muchová Kateřina a Řičánková Tereza, se umístily na 1. místě. Družstvo „A“: 
Kateřina Flajšingerová, Kristýna Pavlovská, Kristýna Horáková a Daniela Resová 2. místo. 
Milénova „A“ ( chlapci) Senad Insanič, Tomáš Pánek a Lukáš Maška 2. místo. Milénova „B“ 
obsadili 7. místo. 
 
2. června Liga škol ve volejbale- finále  
1. liga: 2. místo dívky ze VII. C, 3. místo dívky z IX. B.  
2. liga: 3. místo dívky ze VI. C, které celý turnaj hrály se staršími soupeřkami. 
 
3. června BBM – finále  
Z 19 žáků jich do 10. místa doběhlo 10 a zasloužilo se o postup na 2. místo v celoroční 
soutěži. Tina Maturová z IX. B se stala čtyřmi vítězstvími  nejúspěšnější dívkou - běžkyní 
celé soutěže za 6. - 9. třídu. Nejúspěšnější běžci celé soutěže: Tina Maturová 40 bodů, 
Dominika Machová 34, Daniela Resová 22, Barbora Jakubcová 21, Jan Andrýsek 19, Marika 
Bervidová 18, Klára Miholová 18, David Hrazdira 11, David Kříž 10, Senad Insanič 9, Tereza 
Řičánková 9, Adéla Metyšová 9 bodů.  
Nejúspěšnější běžci finálového kola: 1. místo Tina Maturová z IX. B, 2. místo Dominika 
Machová z VIII. B a Jan Andrýsek z IX. B, 3. místo David Hrazdira z IX. B 
 
4. června Minivolejbal  – Mistrovství ČR  
Naše škola dosáhla historického úspěchu v podobě zisku titulu mistryň republiky  v soutěži 
základních škol v minivolejbale. Zasloužily se o něj žákyně VI. C Patricia Blahová, Veronika 
Blahová a Karolína Bublíková. V republikovém finále družstvo zdolalo všech 5 soupeřů ze 
skupiny a bere zlato. 
 
9. června Plážový volejbal – městské kolo 
Chlapci i dívky zvítězili ve svých kategoriích a všechny 4 páry postoupily do krajského kola. 
V kategorii chlapců jasně dominovali Petr Malíšek a Jan Andrýsek, v kategorii dívek 
Veronika Bárková a Iva Sedláková. Na 5. místech skončili Tina Maturová a Anna Jakubcová, 
Martin Staněk a Antonín Kubeš, všichni žáci IX. B.  
 
16. června Plážový volejbal – krajské kolo 
Vítězství Petra Malíška a Jana Andrýska.  
 
23. června Běh olympijského dne 
50 žáků: Nejlépe si ve svých věkových kategoriích vedli: na 2. místě David Grošov, na 3. 
místě Karolína Bublíková, na 5. místech Daniela Resová, Barbora Jakubcová, Dominika 
Machová, Adéla Metyšová a Senad Insanič. 
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27. června Řečkovické štafety 
Sportovně charitativní akce pro domov Tereza se zúčastnili žáci VI. B a VI. C. Sportovci 
ze VI. C vyhráli plavání, střelbu na koš a ve štafetovém běhu 10 x 600 m obsadili 4. místo. 
Celkově 2. místo. Žáci ze VI. B byli ve střelbě čtvrtí, v ostatních disciplínách i celkově jim 
patřilo páté místo.  
 
        zapsala: Jana Kapounková  
 
 

 

 

Zpráva předmětové komise VÝCHOVY – šk.r.2010/2011 
 
 
- přibylo žáků - v učebně HV vznikla kmenová třída 6.B 
- vánoční vystoupení ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU  pro mateřské školy - 
p.uč. Musilová a Holubová 29. - 30.11.2010 nový program pro MŠ 
- KERAMIKA - využíváme možnost používat keramickou pec ZUŠ Vranovská a žáci 2. 
stupně si vymodelovali a naglazovali keramické výrobky - 6.ABC,9.B,8.A,7.AC 
-  Rozvoj osobnosti využívá programy v centrech volného času - listopad 2010 - 7.AB Jak si 
nenechat ublížit, listopad 2010 6.AB - Vlastnosti a charaktery,prosinec 2010 - 7.ABC - 
Alkohol a rizikové pití,květen 2011 - 7.AB Alkohol a svoboda. 16.9.všichni žáci 2.stupně 
shlédli program proti drogám taneční skupiny DYNAMIK  
- VÝTVARNÁ VÝCHOVA - v průběhu roku třídy navštěvují výstavy a programy mimo 
školu v Moravské galerii nebo v CVČ Lužánky -  tento rok 6.ABC, 7.A,8.AB,9.B 
- Projektové dny - 25. - 26.10 . Štěstí přeje připraveným a 5.- 6.5. Vynálezy 
- Sexuální výchova - média v průběhu roku rozvířila diskusi o sexuální výchově na 
základních školách, proběhly i konzultace s rodiči. Naše škola spolupracuje v této oblasti i 
s jinými subjekty - školu navštívila v říjnu sexuoložka a uspořádala besedu s žáky 6. a 7. 
ročníků - dívky a chlapci odděleně . 8 a 9. ročníky byly na besedě o antikoncepci Láska ano, 
děti ještě ne. Pro 6. ročníky- dívky tradiční beseda o proměnách ženského těla v pubertě - Čas 
proměn s dárkovými balíčky hygienických potřeb 
- Svět práce - listopad 2010 - 6.C program Barevná říše rostlin v CVČ Bystrouška 
- POHÁDKOVÝ LES - tradiční pomoc CVČ Lužánky v uspořádání akce především 
výtvarného charakteru - žáci 1. i 2. stupně pomáhali ve výtvarné výchově a pracovní výchově 
vytvořit rekvizity - Akce proběhla 28.5. a účastníci procházeli i prostorami naší školy 
- SEMILASSO - už tradiční akce rozloučení s žáky 9.ročníků 28.6. p.uč. Musilová nacvičuje 
a připravuje program už od března, zdá se, že vystoupení žáků mají stále vyšší úroveň. Za 
první stupeň secvičila krátké vystoupení p.uč Holubová 
- VAŘENÍ - někteří žáci byli s p.uč.Havlíčkem v předmětu vaření na akci s profesionálními 
kuchaři 
 

        zapsala : Zlatuše Bytešníková 
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Hodnocení školního roku 2010/2011 – matematika 
 
 
Pythagoriáda  
 23. 2. 2011 – celkem 77 žáků 

  6. ročník – 48 žáků  - úspěšná řešitelka – Adéla Fialová VI.A  
                       7. ročník – 16 žáků  
     8. ročník – 13 žáků  
 
Matematický klokan 
7. ročník – 68 žáků  
Matematická olympiáda 
6. ročník – Sabina Lukašíková a Kateřina Proroková – VI.B – účast v městském kole  
 
       zapsala: Zuzana Mijatovičová 
 
 

Hodnocení školního roku 2010/2011 – Přírodopis 
 
Exkurze: 
20. - 22. 9. 2010 – Přírodovědně-zeměpisná exkurze pro žáky devátého ročníku – Jedovnice 
   - 9.A,B 
   - geologie Moravského krasu, jeskynní systémy, krasové jevy 
   - práce s mapou, určování rostlin a živočichů 
 
6. 4. – Botanicko-geologická exkurze – Pavlovské vrchy – 9.B 
 - CHKO Pavlovské vrchy 
 - určování hornin a rostlin, jarní efekt 
 
Přírodovědný seminář – Přírodovědné muzeum Brno, Antropos, PP Kamenný vrch, PP 
Stránská skála, PP Hády, určování rostlin, živočichů, minerálů a hornin v okolí školy. 
 
Biologická olympiáda – školní kolo – 28. 1. 2011 

- Kategorie D – 6. a 7. ročník 
1. Bezecný Martin 
2. Pelikán Karel 
3. Houserová Anna-Marie 

 
- Kategorie C – 8. a 9. ročník 
1. Čechová Natálie 
2. Malá Kristýna 
3. Bujdoš Dalimil 

 
Nikdo z žáků nepostupoval do městského kola biologické olympiády. 
 
Spolu se zeměpisem byl přírodopis zapojen do projektového vyučování. Štěstí přeje 
připraveným – první pomoc, stavba lidského těla. Vynálezy, které změnily svět – jízdní kolo 
– určování bylin a stromů, jarní efekt, lužní lesy… Přírodopis byl propojen i do školních 
výletů, lyžařských kurzů a sportovních aktivit.  
 

zapsala: Mgr. Daniela Kozáková 


