Základní škola Boskovice, okres Blansko

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2009/2010
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Úvod
Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením § 10, odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), který ukládá ředitelům základních, středních a vyšších
odborných škol zpracovat výroční zprávu o činnosti školy za školní rok.
Zpráva je zpracována za školní rok 2009/2010.

Část I.
Základní charakteristika školy
a) Název a sídlo školy: Základní škola Boskovice, okres Blansko, nám. 9. května 8
Právní subjekt od 1. 1. 1995 - příspěvková organizace
IČO: 62072757
Zřizovatel školy: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 2/4, 680 01 Boskovice
Ředitel školy: RNDr. Vladimír Ochmanský
Vedení školy:
statutární zástupce ředitele školy – Mgr. Dagmar Oujezská
zástupce ředitele školy – odloučené pracoviště nám. 9. května - Mgr. Martin Staněk
zástupce ředitele školy – odloučené pracoviště Sušilova – Mgr. Zdeněk Žáček
zástupce ředitele školy – odloučené pracoviště Slovákova - Mgr. Blanka Bohatcová
Celková kapacita školy: Základní škola 1940 žáků
Školní družina 270 žáků
Školní jídelna 1602 žáků
Ve školním roce 2009/2010 měla základní škola devět ročníků. První stupeň byl tvořen
prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Součástí školy bylo
osm oddělení školní družiny a 3 samostatné školní jídelny.
b) Počty
Školní rok
2009/10
1.stupeň
2.stupeň

Celkem

Počet tříd
Celkový počet Počet žáků na
žáků
jednu třídu
celkem
z toho
spec. vyrov.
26
580
22,3
25
571
22,8
51
1151
22,6

c) Malotřídní a neúplné školy: -

d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 120
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e) Školská rada
Školská rada se schází pod vedením předsedy Mgr. Čestmír Sekanina. Devítičlenná
školská rada se ve školním roce sešla 1x - 5. 10. 2009. Na zasedání mimo jiné projednala
výroční zprávu školy za předchozí školní rok.
f) Vzdělávací programy
Název zvoleného
vzdělávacího
programu
Základní škola
Třídy s RVJ
Třídy RVM a PP
ŠVP Škola mnoha
možností

Číslo jednací

V ročníku

16847/96-2
16333/96-22-21
21968/96-22

4., 5. a 9. ročník
9. ročník
9. ročník
1., 2., 3., 6., 7. a 8.
ročník

g) ŠJ, která je součástí školy
Typ jídelny – dle výkazu V17-01
-1
ŠJ s kuchyní
ŠJ bez kuchyně

Počet
1001

Počet strávníků
žáci a děti škol. prac. ostatní*
903
98

* Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd…
Počet pracovníků školní jídelny k 31. 10. 2010:
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

15
13,75

h) ŠD, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
8

počet dětí v ŠD
238

počet vychovatelů ŠD
fyz.
9
přepoč.
7,49

Školní družina se cíleně zaměřuje na rozvoj dítěte, plynule navazuje na vyučovací proces.
Přáním a snahou vychovatelek je, aby svěřeným dětem poskytly bezpečí, vytvořily příjemné
prostředí a v rámci možností ponechaly dětem svobodnou volbu při výběru zaměstnání.
Výchovná, vzdělávací a zájmová činnost po celý rok směřovala především do oblastí Dítě a
zdraví, Dítě a jeho svět, Dítě a komunikace, Dítě a svět práce, Dítě a umění a kultura.
Vychovatelky ŠD se po celý školní rok řídily výchovnými a vzdělávacími postupy, které v ŠD
směřovaly k utváření a vštěpování klíčových kompetencí u dětí - kompetence k učení,
kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální,
kompetence občanské, kompetence pracovní. Třetím rokem pracovala ŠD podle vytvořeného
školního vzdělávacího programu Škola mnoha možností - Čas dětství, čas dobrých příkladů.
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Činnost ŠD byla organizována v 8 odděleních školní družiny, 3 oddělení na pracovišti
nám. 9. května, 2 oddělení na pracovišti Sušilova a 3 oddělení na pracovišti Slovákova.
Součástí ŠD bylo 12 zájmových útvarů:
• ŠD při ZŠ nám: 9. května: Šikulky, Sportovky, Počítače (2x), Míčovky
• ŠD při ZŠ Sušilova: Šachy, Dovedné ruce
• ŠD při ZŠ Slovákova: Šikulky, Staň se hvězdou, Sportovní hry pro kluky a pro holky,
Kutílek, Školička hry na flétnu
Práce ŠD byla po celý školní rok prezentována na veřejnosti a na webových stránkách
školy.
Pokračovala spolupráce se SPgŠ Boskovice - metodické návštěvy, praxe.
Celoškolní celodružinové akce:
Barvy podzimu - vernisáž a výstava podzimních prací, Drakiáda, zdobení vánočního
stromečku na Vánočním jarmarku v Boskovicích, Vítání nového roku pro hendikepované děti
v Zámeckém skleníku, Karneval na ledě, Malované písničky - výstavka výtvarných prací,
Kdo si hraje, nezlobí - závody na kolech
Všechna oddělení ŠD se zapojila do celoškolních projektů, které jsou naplánovány ve ŠVP
školy - Den bez aut v rámci Týdne mobility, Bezpečná cesta do školy, Náš životní styl odpady, Učitelé dětem
Nejzdařilejší akce na jednotlivých pracovištích ŠD, které zpestřily činnost:
ŠD nám. 9. května:
vánoční dílny, Twistermánie, módní přehlídka, velikonoční a vánoční dílny, koncert ve
školní družině, valentýnská přání, psí závody, ekoodpoledne v ŠD, taneční šílenství, návštěva
pohádky hrané ve španělském jazyce, organizace celoškolní celodružinové akce „Kdo si
hraje, nezlobí“, „Karneval na ledě“
soutěže - běh do schodů, turnaj v pexesu, v piškvorkách, v petanque, O nejlepší papírovou
vlaštovku, O švihadlovou královnu, sportovní odpoledne na hřišti, Golemova ruka, Zpívá celá
družina, recitační Rýmování, šprýmování
výtvarné soutěže - Barvy podzimu, Dráček Družináček, Čarování s listy, O nejhezčího
sněhuláka, Zimní sporty
beseda se zubní lékařkou Zuby, zoubky, zoubečky
ŠD Sušilova:
akce, soutěže - Puzzliáda, turnaj v pexesu, šachový turnaj, soutěž „O nejlepší papírovou
vlaštovku“, Čertovská diskotéka, Hry z klobouku Boba a Bobka (zábavné odpoledne k výročí
Králíků z klobouku), bojovka ve škole, hry s plastovými víčky, projekt Do nitra Afriky, malba
obrazu Africká krajina, hra v přírodě Africký den, organizace celoměstské akce „Malované
písničky“ - prezentace na veřejnosti
dílny - výroba ručního papíru, keramické mozaiky, pletení košíků, mikulášská a čertovská,
vánoční a velikonoční, Den Země - ekoateliér, zimní radovánky na sněhu, zimní olympiáda,
závody na bobech, turnaj v kopané, přehazované a florbale
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ŠD Slovákova:
Hry bez hranic - sportovní soutěž, Týden v pohádkách, vystoupení tanečního kroužku na
Pasování prvňáčků, aktivity k vánočním svátkům, Zima - tematické projekty, hry a soutěže na
sněhu, Valentýnská přáníčka, Velká módní přehlídka, VII. Slet čarodějnic, Čteme dětem,
tematický projekt - Moře spojené s hledáním pokladu, Jahodový týden, Koloběžkiáda, Cesta
kolem světa, organizace celoškolní celodružinové akce „Barvy podzimu“ (vernisáž a výstava
podzimních prací)

Část II.
Údaje o pracovnících školy
1. Odborná a pedagogická způsobilost
(fyzický počet/přepočtený počet)
83
83

Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně a pedagogicky způsobilých

80,11
80,11

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2009/10 nastoupili na školu: 0

3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2009/10
nastoupili na školu: 5

4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2009/10
odešli ze školy: 5
5. Věkové složení pedagogických pracovníků:
Učitelé
Věk
do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Muži
4
7
3
0
0
14
0

Ženy
9
36
22
0
2
69
7
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně řídících pracovníků
školy:

NÁZEV KURZU, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ , STUDIA

POČET ÚČASTNÍKŮ

Po celý školní rok 2009/2010 - studium, kurzy
Studium k výkonu specializovaných činností – Koordinátor školního vzdělávacího programu
(bude ukončeno podzim 2010)
2
Studium k výkonu specializovaných činností – Prevence sociálně patologických jevů (250 h)
(studium ukončeno 11. 12. 2009)
1
Výchovné poradenství – kvalifikační studium (ukončen 3. semestr)
1
Studium učitelství anglického jazyka pro 1. stupeň (studium 2 roky, ukončeno státní
závěrečnou zkouškou 4. 6. 2010)
Projekt „Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JmK – kabinet Jazyk a jazyková
komunikace – metodička
1
Projekt „Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JmK – kabinet Matematika a její aplikace
– metodička
1
Kompetence výchovných poradců v oblasti péče se zdravotním postižením I.
2
Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé 1
Kurz anglického jazyka (stupeň mírně pokročilí) – lektorka Š. Makovičková
3
Kurz anglického jazyka (stupeň středně pokročilí) – lektorka Š. Makovičková 2
Kurz Činnostní učení v matematice 1. – 3. ročník Tvořivá škola
1
1
Skupinová a individuální péče při prevenci neúspěchu žáka (cyklus školení)

Jednodenní, vícedenní
2. konference metodického kabinetu Jazyk a jazyková komunikace při SSŠ Brno - Projektová
výuka aneb Jak prořezat ŠVP
5
3. konference metodického kabinetu Jazyk a jazyková komunikace při SSŠ Brno – Co je a
není dramatická výchova
4
Malý labyrint češtiny
1
Sloh všemi smysly – netradiční vyučování v hodinách (2 semináře)
1
Konference pro učitele německého jazyka „Kvalitní výuka německého jazyka“ 1
3. konference metodického kabinetu Cizí jazyky při SSŠ Brno – Výuka jazyků u dětí
s poruchami učení
3
Seminář německého jazyka
1
Jazyk – nástroj komunikace (Jak na anglický jazyk?)
1
Konference OUP Project – 25 Years On
1
2. konference metodického kabinetu Matematika a její aplikace při SSŠ Brno – Aktivizující
formy a metody práce v M
5
3. konference metodického kabinetu Matematika a její aplikace při SSŠ Brno – Současné
trendy ve výuce M
5
Konference pro učitele základní školy - Jak učit M žáky ve věku 11-15 let
1
Činnostní učení v matematice 1. ročník
1
Fyzika s interaktivní tabulí 1 – Zajímavá fyzika
1
Jak na projektové vyučování v přírodovědných předmětech?
1
Kurz regionálních dějin – seminář „Ekologie a starověk“
1
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Pracujeme v dějepisu s památkami města Brna
1
Pracovní setkání školních metodiků prevence
2
Školení metodiků prevence „Klima třídy“
1
Školení metodiků prevence
1
Projekt „MEDPEP“ 2010 – Metodologická podpora v oblasti práce se žáky (5denní letní
škola)
2
„Škola? V pohodě!“
1
Komunikační dovednosti předškolních a mladších školních dětí
1
Jak sestavit školní řád
1
Poruchy chování
2
Jak na individuální vzdělávací plán pro žáka se SPU
3
Dysortografie – specifická vývojová porucha učení
1
Nevhodné chování dětí – hyperaktivita
2
Ochrana zdraví a prevence HIV/AIDS
1
Stres a jeho zvládání
2
Rodina a škola
2
Diagnóza: domácí násilí
1
Jak jednat s lidmi
2
3. konference metodického kabinetu Mimoškolní výchova při SSŠ Brno – Náměty
projektových her pro ŠD s celoročním využitím
2
1. konference metodického kabinetu Umění a kultura při SSŠ Brno – Jak zprostředkovat
umění dětem?
1
3. konference metodického kabinetu Člověk a společnost při SSŠ Brno – Psychologie
morálky a její aplikace při etické výchově žáků
1
Výtvarné techniky – staré a dobré
1
Projekty ve výtvarné výchově
3
Konference EVVO 10. ročník
3
ICT fórum Index školy
1
Generace siťového věku
1
Metodický seminář eTwinning – partnerství škol v Evropě
1
Příklady dobré praxe – environmentální vzdělávání
1
Workshop chemiků
3
Povinnosti vyplývající z chemické legislativy školství
3
Využití moderních metodických nástrojů napříč předmětovou skladbou ŠVP
1
Radost v hudbě
1
Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou
1
Icebreakery a energizery
1
Zážitkový výcvikový kurz
1
Platové předpisy a evidence pracovní doby
1
Ochrana osobních údajů, poskytování informací, řešení stížností, petice
1
Trestní odpovědnost pedagogů v praxi
3
Změny právních předpisů od 1. 1. 2010
3
EU peníze školám
2
Psaní dle ČSN 01 6910
1
Psaní písemností
1
7. Romský asistent: ne
Další asistent: ano (asistenti pedagoga) – 4 (1,92 úvazku)
8. Počet nepedagogických pracovníků základní školy (fyzický/přepočtený): 38/35,5
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Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
(2. pololetí)
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků:
Ročník

Počet
žáků
1.
2.
3.
4.
5.

Celkem I. stupeň
6.
7.
8.
9.

Celkem II. stupeň

Prospělo Opravné Neprospělo
vyznamenání zkoušky

119
125
96
116
122
578
126
144
131
163
564

118
118
76
82
82
476
50
54
54
46
204

Neprospělo
(odložená
klasifikace)

1
1

1
1
1
2
2
7

0
1
3
3

1
1

7

2

1

2. Snížený stupeň z chování (2. pololetí):
Stupeň chování
2
3

Počet
15
1

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 227 (2. pololetí)

4. Údaje o přijímacím řízení na střední školy:

Gymnázium
SOŠ a ISŠ
SOU (maturita)
SOU
SŠ
Celkem

9. A

9. B

9. C

7
13
0
4
0
24

2
8
6
6
0
22

2
16
1
4
0
23

9. D 9. E 9. F
0
11
1
12
0
24

5
18
0
0
0
23

10
12
2
0
0
24

9. G Celkem
2
17
0
8
1
28

28
95
10
34
1
168
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5. Počet absolventů ZŠ:
Ročník

Počet žáků

9. ročník
nižší ročník
Celkem

168
3
171

% celkového počtu všech
žáků
15%

Část IV.
Údaje o výsledcích inspekce provedených ČŠI
Ve školním roce neproběhla inspekce ČŠI.

Část V.
Rozhodnutí ředitele
Rozhodnutí ředitele
dle zákona 561/2004 Sb. § 165 odst. 2
písm. a) - zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu
podle § 18
písm. c) - zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
písm. e) - přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
písm. e) - přestup žáka podle § 49 odst. 1
písm. l) - povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41

Počet
-

Počet
odvolání
-

139
64
1

-

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2009/2010: 120
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2009/2010: 132

Část VI.
Další údaje o škole
a) Mimoškolní aktivity
•

Sportovní kluby – na všech pracovištích
Sportovní kluby jsou členem Asociace školních sportovních klubů. Akcí klubu se účastní
většina žáků školy. Organizovány jsou i společné akce - například pronájem bazénu,
štafety, soutěže.
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•

Členství v ASPV (Asociace sportu pro všechny)
Členství opravňuje žáky školy ke startům v různých sportovních soutěžích (individuálních
i kolektivních).

b) Účast školy v soutěžích a olympiádách
Vzhledem k velikosti školy se okresních soutěží a olympiád a také většiny sportovních
soutěží účastní žáci jednotlivých pracovišť samostatně. V následujícím přehledu jsou uvedeny
nejvýznamnější úspěchy žáků odloučených pracovišť.
Pracoviště nám. 9. května
Městské soutěže:
Běh pro zdraví

1. místo

2. místo
3. místo
VV soutěž „Pod košatým stromem“

2. místo

Okresní soutěže:
Biologická olympiáda
Matematická olympiáda 9. ročník

1. místo
5. místo

Matematická olympiáda 7. ročník

Matematická olympiáda 8. ročník
Matematická olympiáda 6. ročník
Pythagoriáda 6. ročník
Pythagoriáda 7. ročník

6. místo
8. místo
2. místo
5. místo
8. místo
4. místo
6. místo
8. místo
4. místo
5. místo
3. místo
6. místo

Chemická olympiáda
Olympiáda v Aj
Olympiáda v Nj

5. místo
2. místo
2. místo

Olympiáda v Čj
Dějepisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda

7. místo
3. místo
9. místo

J. Bránský
J. Hlaváček
P. Staněk
A. Čermáková
Z. Šenkýř
J. Vichta
N. Tůmová
V. Čermák
M. Vendelbergerová

2.B
3.A
8.B
8.A
8.B
7.A
1.A
9.B
2.A

T. Šíma
E. Marvanová
P. Hrubý
J. Řehoř
A. Pětová
M. Kalas
L. Václavík
D. Burger
M. Lipoldová
N. Červinková
D. Různar
A. Štarmanová
P. Scheiner
A. Štarmanová
L. Václavík
D. Burger
M. Lipoldová
A. Pětová
E. Marvanová
D. Šamšulová
A. Dvořák
A. Pětová
T. Šíma
R. Lébišová
E. Marvanová

9.A
9.A
9.A
9.A
9.A
7.B
7.B
7.A
7.A
8.A
8.A
6.A
6.B
6.A
7.B
7.A
7.A
9.A
9.A
9.A
7.B
9.A
9.A
7.B
9.A
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Chemická soutěž „O pohár Heyrovského“
Soutěž v recitaci a přednesu
Soutěž v přehazované mladších žákyň
Florbal
starší žáci
Přespolní běh

7. místo
1. místo
2. místo
5. místo
3. místo
4. místo
4. místo
5. místo
Ekologická soutěž ke Dni Země
2. místo
3. místo
VV soutěž ke Dni Země
3. místo
DYS-KO-HRY dyslektická olympiáda
2. místo
Soutěž „Dřevo, materiál budoucnosti“
3. místo
Bylinková zahrádka (ČZS)
účast
Olympiáda žáků 1. ročníku - Velké Opatovice (AŠSK)
Hod míčkem
6. místo
7. místo
VV soutěž ODM 1. ročníku
2. místo
Soutěž v lehké atletice „Pohár krále Jiřího“
Skok daleký
1. místo
6. místo

Hod míčkem

Běh na 400 m

Běh na 50 m
Běh na 600 m
Štafeta 4 x 200 m
Družstva

1. místo
3. místo
5. místo
1. místo
3. místo
4. místo
5. místo
2. místo
4. místo
3. místo
2. místo
3. místo

E. Hloušková
N. Krejčířová

8.A
5.B

starší žáci a starší žákyně
mladší žáci a mladší žákyně
J. Pulcová
9.A
P. Staněk
8.B
chlapci 8.A
dívky 8.A
7.A
starší žáci
žáci 9.B a 9.C
žáci 1. a 2. stupně
J. Nováková
O. Rottenberg
P. Sedlák

1.B
1.C
1.A

Z. Vorlová
K. Grénarová
R. Dosedla
M. Sáňka
K. Grénarová
S. Wilk
D. Pavlů
Z. Vorlová
J. Hlaváček
T. Matušková
V. Bartošková
J. Hlaváček
A. Šafářová
L. Kratochvílová
starší žákyně
mladší žákyně
mladší žáci
starší žákyně

2.A
3.B
3.A
4.B
3.B
2.B
5.B
2.A
3.A
3.A
4.A
3.A
4.A
5.B

Regionální soutěže:
Přehazovaná mladších žákyň
3. místo
žákyně 7. A, 7. B a 6. A
B. Neužilová, K. Rybová, K. Štěpánková, A. Šenkýřová, S. Klíčová, D. Zouharová, G.
Tůmová, D. Trčková
Matematická olympiáda 9. ročník
6. místo
E. Marvanová
9.A
Olympiáda v Nj
7. místo
D. Šamšulová
9.A
Chemická olympiáda
účast
A. Pětová
9.A
Dějepisná olympiáda
účast
T. Šíma
9.A
Biologická olympiáda
12. místo
T. Šíma
9.A
Soutěž v recitaci a přednesu
účast
N. Krejčířová
5.B
Zdravé zuby – soutěž pro děti
odměněn
J. Pohl
4.B
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Pracoviště Sušilova
Meziškolní soutěže:
Tvorba 1. školní knihy „Láska čeká za rohem“
Literární soutěž „Já spisovatel“
1. místo

I. Borková
M. Novotná
E. Freitingerová
K. Pospíšilová
M. Pařilová

7. D
8. D
9. E
7. C
7. C

cena diváka

V. Valnohová
J. Fanta
R. Staníčková

7. C
9. E
9. E

1. místo
2. místo
7. místo
1. místo
4. místo
1. místo
2. místo
2. místo

A. Buchtová
K. Jelínková
T. Tihonová
L. Valentová
E. Freitingerová
R. Staníčková
I. Borková
Z. Valentová

8. D
3. C
9. E
9. E
9. E
9. E
7. D
6. C

VV soutěž „Hledáme ilustrátora“

1. místo

Městské soutěže:
Pěvecká soutěž RH FAKTOR

1. místo

Okresní soutěže:
recitace Adamov
Olympiáda v Čj
Olympiáda v Nj
Olympiáda v Aj
Pythagoriáda 6. ročník

Zeměpisná olympiáda
1. místo
L. Valentová
Dějepisná olympiáda
9. místo
A. Buchtová
Chemická olympiáda
1. místo
L. Valentová
Turnaj v minifotbalu „Memoriál Vladimíra Kotrhonze“ - 2. místo
Přehazovaná mladší dívky
5. místo
starší dívky
1. místo
Turnaj ve vybíjené
5. místo
chlapci 5. ročníku
3. místo
dívky 5. ročníku
Regionální soutěže:
Olympiáda v Nj
6. místo
L. Valentová
Chemická olympiáda
13. místo
L. Valentová
Kandrdásek – soutěž mladých divadelníků
1. místo
A. Buchtová
postup do celorepublikového kola
2. místo
J. Fanta
Celostátní soutěže:
Mladý zahrádkář

2. místo
6. místo

Mezinárodní soutěže:
Pěvecká soutěž v Rawě Mazowiecke – Polsko
1. místo
2. místo

9. E
8. D
9. E

9. E
9. E
8. D
9. E

K. Pospíšilová
I. Borková

7. C
7. D

J. Fanta
V. Valnohová

9. E
7. C
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Pracoviště Slovákova
Okresní soutěže:
Olympiáda v Čj
Olympiáda v Nj

7. Místo
L. Pivoňková
9. F
2. místo
L. Pivoňková
9. F
3. místo
T. Stloukalová
9. F
Olympiáda v Aj
2. místo
L. Pivoňková
9. F
Pythagoriáda 7. ročník
2. místo
D. Prchalová
7. E
Olympiáda v dějepise
4. místo
T. Přibylová
8. F
Přespolní běh
1. místo
mladší žákyně
4. místo
J. Hlavinková
7. E
Chemická olympiáda
11. místo
L. Pivoňková
9. F
Zeměpisná olympiáda
3. místo
T. Cigánek
7. E
Soutěž v recitaci a přednesu
cena poroty F. Štecová
5. D
Přespolní běh
4. místo
starší žákyně
Halová kopaná
4. místo
starší žáci
Skok vysoký
5. místo
J. Hlavinková
7. E
Přehazovaná mladších žákyň
3. místo
Přehazovaná starších žákyň
2. místo
Volejbal chlapců 8. a 9. ročník
2. místo
Volejbal dívek 8. a 9. ročník
1. místo
Volejbal – mix 6. a 7. ročník
2. místo
Fotbalový turnaj žáků McDonald´s Cup 4. a 5. ročník
2. místo
Turnaj v minifotbalu „Memoriál Vladimíra Kotrhonze“ 3. místo
Pohár rozhlasu:
Štafeta dívek
1. místo
V. Ošlejšková 8. F, S. Stloukalová 8. E, T. Stloukalová 9. F, M. Chlupová 8. F
Běh
2. místo
T. Stloukalová
9. F
3. místo
S. Stloukalová
8. E
Čtyřboj
2. místo
Štafeta chlapců
3. místo
P. Kopecký 9. G, O. Lepka 8. F, M. Kopřiva 9. G, M. Hrazdil 8. E
Vrh koulí
2. místo
M. Kopřiva
9. G
Hod
1. místo
J. Ryšavá
7. E
2. místo
R. Greplová
6. E
Běh
3. místo
G. Janků
7. F
1. místo
F. Dvořáček
7. E
Olympiáda žáků 1. ročníku Velké Opatovice – 1. místo v celkovém pořadí škol
Hod, běh 50 m, atletický čtyřboj
1. místo
A. Brückner
1. F
Skok, běh
2. místo
A. Brückner
1. F
Hod
1. místo
M. Klevetová
1. E
Skok
2. místo
J. Chladilová
1. E
Běh
3. místo
L. Suchý
1. E
Cena poroty ve VV soutěži
Š. Dvořáčková
1. E

Regionální soutěže:
Přebor škol v šachu

6. místo

Olympiáda v Nj

3. místo

L. Osouch
F. Dvořáček
L. Pivoňková

4. E
7. E
9. F
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Volejbal dívek 8. a 9. ročník
4. Místo
Dvojice chlapců a dívek v plážovém volejbalu
Celostátní soutěže:
Soutěž v anglickém jazyce Cambridge Competition
Mezinárodní soutěže:
Pěvecká soutěž v Rawě Mazowiecke – Polsko
2. místo
3. místo

3. místo žáci 9. F

B. Janků
G. Janků
L. Strya

7. F
9. F
6. E

c) Spolupráce s dalšími subjekty
•

DDM Boskovice

Spolupracujeme při pořádání sportovních a kulturních akcí. Každoročně je to napříkad
spolupořadatelství při akci „Běh pro zdraví“, při ekologické soutěži „Den Země“, „Drakiádě“
a „Karnevalu na ledě“. Školní družina na pracovišti nám. 9. května ve spolupráci s DDM
zorganizovala soutěž v jízdě na kole „Kdo si hraje, nezlobí“.
•

KZMB Boskovice, Muzeum Boskovice

Pravidelně se účastníme akcí pořádaných těmito příspěvkovými organizacemi města.
Spolupodílíme se např. na každoročních Husích slavnostech (zajištění stravování, výzdoba) a
na Vánočním jarmarku (kulturní vystoupení žáků pracoviště Slovákova).
Významná je také spolupráce s muzeem. Některé výstavy oživují výtvarné práce našich
žáků. Pro pořádání významnějších akcí využíváme reprezentativních prostor zámeckého
skleníku a kina.
•

Úřad práce Blansko

Spolupráce s touto organizací pomáhá našim nejstarším žákům při výběru budoucího
zaměstnání. Proběhly návštěvy žáků 8. a 9. tříd.
•

Mateřské, základní a střední školy

V rámci přípravy na zápis spolupracujeme s mateřskými školami, pro které škola pořádá
nejrůznější akce a dny otevřených dveří. Dobrá spolupráce je i s malotřídními školami, např.
ve Skalici nad Svitavou a v Jabloňanech. Škola také spolupracuje s Mateřskou školou,
Základní školou a Praktickou školou Boskovice a s Dětským domovem Boskovice. Základní
školu navštěvují také žáci, kterým byla nařízena ústavní výchova, ale vzdělávat by se měli
v běžné základní škole.
Vycházející žáci pravidelně navštěvují dny otevřených dveří zejména boskovických
středních škol.
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•

Policie ČR

Pravidelně pořádáme besedy, především s tématikou patologických jevů ve společnosti,
protidrogové prevence a dopravní výchovy. Žáci školy se zúčastnili propagačních akcí
s ukázkami využití techniky – v areálu Červené zahrady proběhla v září akce „Když voláte o
pomoc“.
Každoročně se zúčastňujeme akce ke „Dni bez aut“ a vytváříme vlastní program v rámci
projektových dnů.
•

Spolupráce s odborovými organizacemi

Na všech pracovištích školy působí ZO ČMOS. Na společných jednáních s ředitelem školy
jsou řešeny především otázky financování školy a personální. Spolupráce se řídí platnou
kolektivní smlouvou.

d) Účast na životě ve městě
Život školy a především úspěchy žáků jsou prezentovány v oblastních periodikách, kam
přispívají učitelé školy i samotní žáci. V rámci výuky žáci pravidelně navštěvují výstavy
pořádané Muzeem a Městskou knihovnou.
Na pracovišti Slovákova žáci vydávají školní časopis Slováček.
Pravidelnou akcí je Den otevřených dveří a další propagační akce před zápisem žáků do
prvních tříd.
I v letošním roce proběhla na MěÚ Boskovice ekologická konference na téma Zpětný
odběr elektrozařízení z domácností“, na které žáci základních a středních škol prezentovali
své příspěvky.
Patnáct vybraných žáků, po 5 z každého pracoviště, bylo v červnu vybráno jako nejlepší
žáci školy a byli v červnu přijati starostou Boskovic.
Na životě ve městě se škola podílí také pořádáním akcí pro rodiče a veřejnost. Ve školním
roce proběhlo několik těchto akcí. Nejvýznamnější akcí byly oslavy 70. výročí postavení
budovy na nám. 9. května. V rámci připomenutí tohoto výročí jsme sestavili kulturní program
„Zelená válí“, který jsme pro pozvané hosty a veřejnost předvedli v městském skleníku v
prosinci. Součástí oslav byly i akce pro děti a lampionový průvod.
V městském skleníku pořádáme i další akce s účastí veřejnosti – např. tradiční „Žákovský
ples“ pracoviště Sušilova a dubnová přehlídka a soutěž RH FAKTOR.
e) Spolupráce školy s pedagogickými centry a vysokými školami
Pedagogičtí pracovníci školy se v rámci dalšího vzdělávání účastní akcí pořádanými těmito
subjekty.
Ve spolupráci s PPP Boskovice proběhly na pracovišti Sušilova DYS-KO-HRY – tradiční
regionální soutěž pro žáky se znevýhodněním.
Dobrá spolupráce je s PdF MU Brno, katedrou geografie, se kterou se naši žáci 6. tříd
v rámci ekologické výchovy účastní dvoudenní exkurze na pracovišti fakulty v Jedovnicích.
Exkurze se letos zúčastnili žáci 6. tříd z pracovišť Sušilova a Slovákova.
V rámci projektu „Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JmK“ - kabinet Jazyk a
jazyková komunikace pracuje metodička z řad pedagogických pracovníků školy. Stejně tak
pracuje i jeden pedagog ve stejném projektu kabinetu Matematika a její aplikace .
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f) Zapojení školy do projektů
Škola se tradičně účastní projektů, jejichž cílem je výchova dětí k zodpovědnému chování
a způsobu života přiměřenému jeho věku. Jedná se o projekty, které navazují na „Zdravou
školu“ a v součinnosti se „Zdravým městem“.
Škola podala žádost do projektu VIP Kariéra – II (IPPP Praha s využitím strukturálních
fondů) a získala pro další kalendářní rok školního psychologa na plný úvazek.
Projektové vyučování je součástí školního vzdělávacího programu.
g)

Mezinárodní spolupráce

Škola dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Andreje Kmeťa v Levicích. V dubnu se 7 našich
žáků s pedagogickým doprovodem zúčastnilo mezinárodní ekologické soutěže „Slovensko ke
Dni Země“ za účasti i maďarské základní školy.
Naši žáci se také zúčastnili akcí pořádaných partnerskými městy Boskovic – např.
pěvecká soutěž v polském městě Rawa Mazowiecka v květnu.
h) Péče o talentované žáky
Péči o talentované žáky máme zapracovanou v našem školním vzdělávacím programu. Při
přípravě talentovaných žáků na soutěže je preferována individuální příprava, učitelé ji
provádějí nad rámec svých pracovních povinností.
Pro literárně nadané žáky vznikl projekt, jehož výstupem bylo vydání knihy Láska číhá za
rohem, kterou pod vedením p. uč. Živné napsali sami žáci.

i) Péče o zaostávající a problémové žáky
V případě problémových žáků škola spolupracuje se sociálním odborem MěÚ Boskovice i
Policií ČR. Problémy jsou vždy řešeny ve spolupráci se zákonnými zástupci problémových
žáků. Pravidelně jsou pořádány besedy s kurátorem pro žáky 8. a 9. tříd k problematice
sociálně patologických jevů a kriminality mládeže.
Na škole jsou zřízeny dyslektické a logopedické kroužky, které pomáhají žákům
s vývojovými vadami. V případě zaostávajících žáků spolupracujeme s PPP Boskovice.
j) LVVZ
Žáci 7. tříd se každoročně účastní výcvikových kurzů. Ve školním roce proběhly kurzy
v Karlově pod Pradědem v Jeseníkách (Sušilova, nám. 9. května) a na Šerlichu v Orlických
horách (Slovákova).
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k) Kroužky při ZŠ
nám. 9. května:

Název kroužku
Počítače
Sportovní
Individuální péče v M a Č
Míčové hry
Šikulky
Anglické hraní pro prvňáčky
Anglické hraní
Matematika jinak
Dyslektický
Sušilova:
Název kroužku
English Workshop (8. a 9. roč.)
Míčové hry – ml. dívky
Míčové hry – st. dívky
Florbal – ml. chlapci
Florbal – st. chlapci
Florbal – ml. dívky
Kopaná – smíšené (1. i 2. st.)
Anglické hraní pro prvňáčky
Anglické hraní (2. tř)
ŠD – šikovné ruce
ŠD - šachy
Dyslektický
Internet a hry

Počet kroužků
2
1
1
1
1
1
2
1
6

Počet kroužků
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2

Slovákova:
Název kroužku
Počet kroužků
Dyslektický
4
Pohybové aktivity
1
Odbíjená
3
Mladí novináři
1
Šikulkové
1
Školička hry na zobcovou flétnu
1
Staň se hvězdou
1
Sportovní hry pro kluky a holky
1
Kutílek
1

Počet žáků
25
12
1
15
15
17
31
17
26

Počet žáků
10
12
14
14
16
12
20
16
16
10
24
5
30

Počet žáků

l) Zapojení školy do národních a mezinárodních výzkumů
Škola do těchto projektů nebyla zařazena.

12
20
38
6
9
7
20
22
11
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Část VII.
Zhodnocení a závěr
Základní škola Boskovice vytváří dobré podmínky pro poskytování základního vzdělání
žákům. Škola má dobré prostorové podmínky pro další rozvoj. Relativně dobré je i vybavení
materiální. Po mnohaletém úsilí se podařilo obnovit školní nábytek ve třídách (výměna
školních lavic a židlí za stavitelné dle hygienických norem). Pozitivem z hlediska provozu je
zateplení a výměna oken na všech budovách.
Na škole působí kvalitní a stabilní pedagogický sbor, nemáme větší problémy
s aprobovaností. Dlouhodobě docházelo k poklesu žáků i tříd na škole. Dle demografického
vývoje však již bude počet žáků i tříd v dalších letech stabilní. Po dlouhé době se nám také
podařilo usměrnit počty prvňáčků na jednotlivých budovách a v důsledku toho budou
v následujícím školním roce otevřeny 2 počtem vyrovnané první třídy na všech budovách.
Úspěšně se nám podařilo zavést školní vzdělávací program „Škola mnoha možností“ do 1.,
2., 3. a 6., 7. a 8. tříd. S tímto otevřeným dokumentem nadále pracujeme a ověřujeme ho.
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Část VIII.
Hodnocení Minimálního preventivního programu 2009/2010
Úkolem programu je řešit problematiku sociálně patologických jevů – snížením rizik jejich
vzniku a následných důsledků. Základním principem preventivní strategie zůstává osvojování
základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu.
1. Realizace minimálních preventivních programů:
A. Způsob zapracování témat prevence sociálně patologických jevů do vzdělávacího
procesu:
- v rámci předmětu rodinná výchova, občanská výchova, přírodopis, tělesná
výchova …
- další využití v třídnických hodinách
- prvky preventivního programu a sociálně-patologických jevů jsou
zapracovány do učebních plánů jednotlivých předmětů a zároveň ročníků
(včetně cyklu sexuální výchovy pro 8. ročník)
- výsledky jsou vyhodnocovány zpracovateli MPP a konzultovány s
pedagogickým sborem (individuálně, v rámci ped. porad ...)
- pedagogičtí pracovníci obdrželi metodický návod „Jak postupovat při řešení zjištěné
šikany“
- projektové dny (Den Země, Den lesa, Den bezpečnosti, Den zdraví, Den bez úrazu,
Bezpečná cesta do školy, Den Evropy)
B. Specializované programy v rámci MPP:
- na naší škole nemáme vymezenou žádnou rizikovou skupinu žáků, z tohoto důvodu se
věnujeme všem žákům prostřednictvím programů a projektů (např. Zdravá škola…)
- pro děti se specifickými vývojovými poruchami - dyslektické a logopedické kroužky,
individuální přístup
C. Systém poradenské péče:
- úzká spolupráce s PPP Boskovice a OPPP Blansko
- pravidelná spolupráce se SVP Help Me!, Brno (pravidelná setkání s kurátory Jm kraje
a konzultační činnost o výchovně problémových žácích)
- spolupráce s PČR – p. Hofman a pí. Písaříková
- spolupráce s oddělením soc. právní ochrany dětí, kurátorem pro mládež
p. Kvapilem a ved. odd. Mgr. Otroubkovou a soc. prac. pí. Vaňkovou
- Poradenské centrum Brno (Sládkova 45) – pí. Skácelová
- odborné konzultace v rámci dalšího uplatnění po ukončení ZŠ - pro 8. a 9. třídy vhodný výběr budoucího povolání
exkurze - Úřad práce, střední školy, učiliště, ...
D. Metody motivace ....:
- činnost ŠSK (školního sportovního klubu) - motivuje a vytváří soutěživé sportovní
prostředí bez rozdílu pro každého
- činnost ASPV (asociace sportů pro všechny)
- podpora zdravého životního stylu (propagace zdravé výživy, školní posilovna, školní
hřiště, tělocvičny, využití městských lázní a sportovního areálu pracoviště Slovákova
- mezitřídní soutěže (v různých sportech i výtvarných soutěžích)
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-

besedy s osobnostmi, např. s Josefem Klímou, Jankem Kroupou
besedy s PČR a kurátorem
besedy s lékaři
zájezdy (památník Lidice, Praha), Terezín, Osvětim
další akce - karneval na ledě, Stonožkový týden, expedice Kvakoš ,
nově zavedená soutěž Memoriál Vladimíra Kotrhonze
činnost AD centra ( A - alkohol, D - drogy ), školní klub, školní parlament
( projekt Zdravá škola, Kouření + já, První kontakt s návykovou látkou, Jak to vidím
já … )

E. Formy spolupráce s rodiči:
- informační občasník školy – přináší rodičům nejaktuálnější informace a
kontaktní adresy, na které se mohou obracet
- na úrovni spolupráce se sdruženími rodičů
- pomoc zájemců z řad rodičů při pořádání větších sportovních akcí
- sponzorské dary jako ceny pro vítěze nebo účastníky akcí
- adaptační dny – pro nové kolektivy žáků 1. tříd, 3. tříd a 6. tříd (i výjezdy
mimo školu)
2. Vzdělávání ped. prac. v oblasti prevence sociálně patologických jevů:
-

-

v rámci školy provádíme v metodických sdruženích a v předmětových komisích
systematické vzdělávání školních metodiků – Mgr. Gabriela Staňková, Mgr. Zdeněk
Žáček, Mgr. Světlana Hrdličková a výchovných poradců Mgr. Marcela Kramlová,
Mgr. Jaroslava Nahodilová, PhDr. Dana Fidlerová
využití seminářů pořádaných OPPP
využití seminářů pořádaných SSŠ Brno
další semináře: Agrese a agresivita, Sexuální reprodukční zdraví, Hry pro zvládání
agresivity a neklidu, Krizové situace ve výuce aneb vím, co udělám, Diskriminace
jako negativní jev v životě člověka ...

3. Které subjekty spolupracovaly:
-

DDM Boskovice, Zdravé město Boskovice, Středisko zdraví Boskovice,
MěÚ Boskovice - odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, KZMB, PČR,
OHS, Poradenské centrum Brno, Úřad práce Blansko, odborná lékařská pracoviště,
kurátor – oddělení sociálně právní ochrany dětí

4. Projekty: - Příprava tvorby ŠVP v rámci RVP - ZV
- Zdravý životní styl ve škole – cílem je výchova k odpovědnému
chování a způsobu života
- Ekologický program – jako posílení environmentální výchovy s
cílem zlepšení životního prostředí
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5. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole:
věk

návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření

záškoláctví
šikana
gambling
kriminalita majetkové povahy, drobné krádeže
rasizmus
úmyslné poškození majetku
nevhodné používání mobilních telefonů
neomluvené hodiny

celkem
případů
ano
14, 15
2
ano
13,14,15
7
ne
ne
ano 12,13,14,15
12
ne
ano
12,13,15
10
ano 12,13,14,15
11
ano
14, 15
368
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Část IX.
Přehled o výsledcích přijímacího řízení
I.

nám. 9. května

Název školy a oboru

Gymnázium Boskovice
Osmileté
Čtyřleté
Gymnázium Tanvald
Gymnázium Jevíčko
SPgŠ Boskovice
Pedagogické lyceum
Předškolní a mimoškolní pedagogika
SSŠ podnikání a managementu
Boskovice
VOŠ ekonomická a zdravotnická
a SŠ Boskovice
Hotelnictví
Informační technologie
Ekonomika a podnikání
Kuchař-číšník
SOŠ a SOU André Citroëna
Informační technologie
Mechanik elektrotechnik
Autotronik
Opravář zemědělských strojů
Obráběč kovů
Opravář motorových vozidel
SOŠ a SOU - MŠP Letovice
Truhlář
OA a SZdŠ Blansko
Zdravotnický asistent
SPŠ Jedovnice
Informační technologie
SOŠ a SOU Blansko
Kuchařka - servírka
SUPŠ Uherské Hradiště
SUPaTŠ Velké Opatovice
Mechanik elektrotechnik
SŠ potravinářská a služeb, Brno
Kadeřník
Kuchař - číšník
SPŠ elektrotechnická Brno
SOU tradičních řemesel Brno
SŠUaD a VOŠ restaurátorská Brno

přijatých
(maturitní
obory)

přijatých
(učební obory)

celkem

10
8
1
2

0
0
0
0

10
8
1
2
4

3
1
4

0
0
0

4

10
4
2
2
0

0
0
0
2
11

3
3
1
0
0
0

0
0
0
2
1
1
2

0

2
2

2

0

1

0

0
1

1
0

3

0

0
0
1
1
1

2
1
0
0
0

1
1
1
3
3

1
1
1
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SPŠ stavební Brno, Kudelova
SPŠ chemická Brno
SZŠ Brno, Jaselská
Zdravotnický asistent
Zdravotnické lyceum
SŠ inf. a spojů Brno, Čichnova
OA a SOŠ knihovnická Brno
SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy
Tesař
Klempíř
SOŠ a SOU obchodní Brno, Jánská
Ekonomika a podnikání
ISŠ Moravská Třebová
SPŠ oděvní Prostějov
SŠ zemědělská Olomouc
Celkem z 9. tříd
Celkem z 5 .tříd

1
1

0
0

2
1
1
1

0

0
0
1
1
1
1
55
10

0
0
0
1
1
0
0
0
0
14

1
1
3

1
1
2
1
1
1
1
1
1
69
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II.

Sušilova

Název školy a oboru

Gymnázium Boskovice
osmileté
čtyřleté – všeobecné
Gymnázium Jevíčko
čtyřleté
VOŠ ekonom. a zdrav., SOŠ a SOU
Boskovice
Informační technologie
Hotelnictví a turismus
Obchodní akademie
Oděvní designe
SOU André Citroëna
Dopravní prostředky
Informační technologie
Opravář zemědělských strojů
Soukromá SŠ podnikání a
managementu Boskovice
Ekonomika a podnikání
SOU Letovice – MŠP
Ekonomika a podnikání
Truhlář
SPgŠ Boskovice
Pedagogické lyceum
Předškolní a mimoškolní výchova
Humanitární činnost
SOU Brno Bosonohy
Tesař
Truhlář
Instalatér
SOŠ polytechnická Jílová Brno
Mechanik instal. a elektotech. zařízení
SOŠ pro zrakově postiženou mládež
Brno
Sociální pracovník
SOŠ Lomnice
Sociálně právní činnost
SOŠ a SOU Blansko
kuchař
Elektrikář silnoproud
SOŠ a SOU Střední Brno
Designe interieru
Hotelová škola Brno Bosonohy
Hotelnictví

přijatých
(maturitní
obory)

přijatých
(učební obory)

celkem

5
2

5
2

3

3

1
2
2
1

1
2
2
1

2
1

2
1
2

2

3

2

1
4
2
2
4

1
4
2
2
4

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1
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Střední průmyslová škola
elektrotechnická
Technické lyceum
Konzervatoř Jaroslava Ježka Praha
Muzikálové herectví
Střední průmyslová škola stavební
Třebíč
Stavebnictví
Fortika Lomnice
Hotelnictví
Celkem z 9. tříd
Celkem z 5. tříd

1

1

1

1

1

1

1
35
5

1
47

12
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III.

Slovákova

Název školy a oboru
Gymnázium Boskovice
Gymnázium - osmileté
Gymnázium (všeobecné) - čtyřleté
Gymnázium Blansko - osmileté
Gymnázium Jevíčko
Gymnázium Rájec-Jestřebí
Gymnázium Zlín
VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice
Obchodní akademie
Ekonomika a podnikání
Informační technologie
Hotelnictví
Oděvní technik
Veterinářství
SOU André Citroëna, Boskovice
Mechanik opravář motorových vozidel
Informační technologie
SOU Letovice – MŠP
Stavebnictví
Nábytkářská a dřevařská výroba
Truhlář
SPgŠ Boskovice
Výchovná a humanitární činnost
Soukr. SŠ podnik. a man., Boskovice
Ekonomika a podnikání
ISŠ-Centrum odborné příp., Brno
Mechanik elektrotechnik
SŠ potravinářská a služeb Brno
Kadeřník
SŠ inf. technologií a soc. péče Brno
Soc. péče – pečovatelská činnost
SOŠ ochrany osob a majetku Brno
právní činnost - ochr. osob a maj.
ISŠ Moravská Třebová
Sociální péče-sociálněsprávní činnost
SOŠ prům. a SOU stroj. Prostějov
Stavebnictví
VOŠ,SOŠ a SOU Kostelec nad Ohří
Agropodnikání
SOŠ a SOU Lomnice
Kadeřník
SŠ Olešnice
Opravářské práce
Celkem z 5. tříd
Celkem z 9. tříd

přijatých
(maturitní obory)

přijatých
(učební obory)

celkem
7
2

2
7
1
3
1
1

1
3
1
1
15

2
4
3
4
1
1
7
3
4
6
2
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
43

1
0
9

3
52
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Část X.
Výchovné poradenství – komplexní zpráva
Seznam oblastí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Přijímací řízení
Volba povolání
Péče o žáky s vývojovými poruchami učení a chování
Péče o problémové žáky
Péče o integrované žáky
Hodnocení sekce TU
Spolupráce s PPP Boskovice
Další vzdělávání

ad 1/ Přijímací řízení:
Přijímacího řízení se zúčastnilo 168 žáků z 9. ročníku, na pracovišti nám 9. května bylo
přijato 69 žáků, na pracovišti Sušilova 47 žáci, na pracovišti Slovákova se přijímacího řízení
zúčastnilo 49 žáků 9. ročníku a 3 žáci 8. ročníku.
Umístění žáků 9. ročníků:

Gymnázium
SOŠ a ISŠ
SOU (maturita)
SOU
SŠ
Celkem

9. A

9. B

9. C

7
13
0
4
0
24

2
8
6
6
0
22

2
16
1
4
0
23

9. D 9. E 9. F
0
11
1
12
0
24

5
18
0
0
0
23

10
12
2
0
0
24

9. G

Celkem

2
17
0
8
1
28

28
95
10
34
1
168

Pozn.:
Maturitu může získat 133 žáků, což je 79,17 %.
Výuční list může získat 35 žáků, což je 20,83 %.
V počtu žáků 9. D jsou zahrnuti 2 žáci, kteří vycházejí z 8. ročníku.
V počtu žáků 9. G jsou zahrnuti 3 žáci, kteří vycházejí z 8. ročníku.
Pracoviště nám. 9. května navštěvovalo k 30. 4. 2010 celkem 483 žáků, pracoviště Slovákova
375 žáků a pracoviště Sušilova 281 žáků. Celkem tedy 1139.

Na osmileté studium na gymnáziu v Boskovicích bylo z 5. ročníku přijato 17 žáků
z počtu 121, tj. 14,05 %.
Pracoviště nám. 9. května navštěvuje 51 žáků pátých tříd, přijato 10, pracoviště Slovákova
43 žáků, přijati 3 žáci a pracoviště Sušilova 27 žáků, přijati 4 žáci.
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ad 2/ Volba povolání ve školním roce 2009 - 2010:
•

Žáci 9. ročníku měli možnost si vyhledávat v počítačové pracovně informace o
gymnáziích, středních odborných školách, středních odborných učilištích,
o přijímacím řízení a přijímacích zkouškách.

•

Rodiče i žáci v malé míře využívali konzultačních hodin, půjčovali si materiály,
videokazety a CD s informacemi o školách, o obsahu oboru a o uplatnění zvolené
profese na trhu práce. K nahlédnutí byly i informace na internetu.

•

Žáci 9. ročníku vyplňovali dotazník k volbě povolání – přesný název škol, adresu a
obor s kódem. Způsob vyplňování přihlášky na SŠ si žáci mohli vyzkoušet „nanečisto“
společně s výchovným poradcem.

•

Rodiče a žáci byli informováni prostřednictvím nástěnky volby povolání,
aktualizovaných nástěnek ve třídách, videofilmů, letáků a internetu o možnostech
volby a výběru G, SOŠ a SOU.

•

Informativní schůzky pro žáky 9. ročníku, rodiče, TU, ŘŠ, VP se zástupci G, SOŠ a
SOU proběhly 5. 11. 2009 (pracoviště 9. května a Sušilova), 4. 11. 2009 (pracoviště
Slovákova). Přítomna byla většina žáků a jejich rodičů, 12 zástupců státních škol a 1
zástupce soukromé školy. Další schůzky rodičů a žáků s výchovnou poradkyní
na pracovišti Slovákova proběhly i v září a lednu.

•

Žáci obdrželi Atlasy škol pro Jihomoravský kraj od ÚP Blansko.

•

Výchovnými poradkyněmi byli žáci pravidelně informováni o školách, nabídce škol,
dnech otevřených dveří a o přijímacích řízeních na G, SOŠ a SOU.

•

DODy navštívené se školou:

SOŠ a SOU A Citroëna Boskovice

6. 11. 2009
25. 6. 2010
6. 11. 2009
6. 11. 2009
6. 11. 2009

Gymnázium Boskovice
SPgŠ Boskovice
Národohospodářská SŠ Boskovice
SSŠ podnikání a managementu,
Boskovice
6. 11. 2009
individuálně:
OA a SZdŠ Blansko
13. 11. 2009
DODů se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku.
•

Dne 6. 11. 2009 navštívili žáci 8. a 9. ročníků Burzu škol v Boskovicích a dne
27. a 28. 11. 2009 Veletrh SŠ a SOU v Brně.

•

27. 10. 2009 proběhla pro žáky 9. ročníku na SOŠ a SOU-MŠP Letovice soutěž
„Dřevo – materiál budoucnosti“ za účasti 4 družstev z pracoviště nám. 9. května.
21 žáků nás dobře reprezentovalo.

•

Pro chlapce 9. ročníku byla uspořádána beseda s náborářem ze SOU lesnického a
rybářského Bzenec /p.Mašín/ .
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•

25. 2. 2010 se žáci 9. ročníku zúčastnili na VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ
v Boskovicích veletrhu fiktivních firem

•

Dne 23. 3., 30. 3. 2010 žáci 8. ročníků pracoviště nám. 9. května navštívili Úřad práce
Blansko, kde si ve výchovném programu k volbě povolání vybírali budoucí profesi
(počítačový program, databáze profesí).
Žáci 9. ročníků navštívili Úřad práce v Blansku společně s třídními učiteli 10. 11.
2009.

ad 3/ Péče o žáky s vývojovými poruchami učení:
Na škole pracovalo 13 dyslektických kroužků, ve kterých 27 žákům pomáhaly dyslektické
asistentky: Marková Jana, Pospišilíková Markéta, Slezáková Dana, Staňková Gabriela,
Svobodová Jana a Šafránková Jana, Slámová Ludmila, Palánová Pavlína, Pavlína Pulcová,
Miroslava Vávrová, Alena Dvořáčková, Jana Svobodová a Jana Čániová.
Na pracovišti nám. 9. května byla individuální péče věnována 4 žákům
s diagnostikovanými SVPU v 6. ročníku Svatavou Klimkovou a pracovala tu jedna asistentka
pedagoga v 6. ročníku.
Na pracovišti Sušilova pracovaly 2 asistentky pedagoga u integrovaných žáků ve 3., 7. a 9.
ročníku.
Na pracovišti Slovákova ve 3. třídě pracovala s žákem 1 asistentka pedagoga.
ad 4/ Péče o problémové žáky ve VP
Ve školním roce 2009 – 2010 se neuskutečnila na pracovišti nám. 9. května výchovná
komise. Dále se konalo 10 pohovorů s rodiči, několik telefonických hovorů s rodiči žáků,
kteří porušovali školní řád. Proběhlo 22 individuálních pohovorů s žáky školy o výchovných
problémech (drogy, kouření, alkohol, podezření na šikanu), rodinných problémech, o přípravě
žáků na vyučování a ničení školního majetku. S žáky jsme řešili i jejich chování a přestupky
mimo školu a informovali jsme rodiče o možném postihu. Tyto nahlášené přestupky řešila
Policie ČR. U 5 žáků byly zjištěny neomluvené absence (celkem v počtu 22 hodin), všechny
byly řešeny při jednání s rodiči.
Na pracovišti Sušilova se uskutečnily 3 výchovné komise, z toho 2 za přítomnosti kurátora
R. Kvapila, opakované pohovory s rodiči některých žáků. Výchovná poradkyně byla 2x
přítomna výslechu nezletilých žáků Policií ČR.
Na pracovišti Slovákova řešila výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli a
ostatními vyučujícími a rodiči žáků 31 případů nevhodného chování (nešlo o agresivní ani
opakované incidenty), 8x byl poškozen školní majetek. Vyučující řešili používání mobilních
telefonů v průběhu výuky, celkem 4x byl mobilní telefon žákům odebrán a vrácen zákonným
zástupcům. Záškoláctví se objevilo 5x, vždy byl počet neomluvených hodin do 10. Řešili
jsme 8 případů krádeží. K řešení problémů žáků jsme zvali rodiče, s rodiči jsme projednávali i
případy zvýšené absence žáků. Spolupracovali jsme s Policií ČR a Městskou policií při řešení
přestupků spáchaných mimo školu. Velmi složitým případem bylo problémové chování
sourozenců z 5. a 8. třídy, jejichž matka se ocitla ve složité životní situaci. Kontaktovali jsme
opakovaně oddělení sociálně právní ochrany dětí a s Mgr. A. Votroubkovou jsme se situaci
snažili řešit. Hledali jsme řešení situace i ve spolupráci se střediskem Help Me! v Brně.
Výchovné poradkyně spolupracovaly s René Kvapilem, kurátorem pro mládež, s Mgr.
Votroubkovou, vedoucí SPODu, se soc. pracovnicemi, s poručicí Písaříkovou a poručíkem
Hofmanem z Kriminální policie ČR, s velitelem Městské police Krátkým a s Dětským
domovem Boskovice.
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ad 5/ Péče o integrované žáky:
Na pracovišti nám. 9. května byla individuální péče věnována 3 integrovaným žákům.
Byla jim poskytována zvýšená péče ve vyučovacím procesu, kde žáci pracovali se zvláštními
pomůckami i podle individuálních plánů. Pro 1 žákyni se zdravotním znevýhodněním byl
vypracován individuální vzdělávací plán. Dobrá byla spolupráce výchovné poradkyně
s třídními učitelkami integrovaných žáků, s Mgr. Čadovou ze SPC pro tělesně postižené na
Kociánce a se speciálním pedagogem SPC pro neslyšící Mgr. Helenou Dvořáčkovou. Zlepšila
se spolupráce s PPP Vyškov, odloučené pracoviště Boskovice.
Na pracovišti Sušilova byli integrováni 3 žáci, všichni z důvodu tělesného postižení. Tito
žáci pracovali podle individuálního plánu a měli na část výuky přiděleného asistenta
pedagoga. Individuální plán měl dále vypracovaný ještě 1 žák 2. stupně.
Na pracovišti Slovákova byli integrováni 4 žáci, z toho 1 žák z důvodu tělesného postižení
a 3 žáci s vývojovými poruchami učení. 1 žák měl asitenta pedagoga. Na základě doporučení
PPP v Boskovicích pracovali další 4 žáci podle individuálně vzdělávacího plánu, který
vyučující vypracovali pro určité předměty.
ad 6/

Hodnocení sekce TU:

Sekce TU pracovala podle plánu práce a všechny úkoly byly splněny. TU byli pravidelně
seznamováni s novými publikacemi z oblasti psychologie, pedagogiky a výchovné práce, byli
informováni o nových vyhláškách a změnách v školské legislativě. Knížky posloužily jako
studijní materiál pro učitele a vzdělávání pedagogů.

ad 7/ Spolupráce s PPP Boskovice:
Výchovným poradkyním jsou průběžně třídními učiteli nebo rodiči žáků dodávány zprávy
z vyšetření v PPP Boskovice a PPP Blansko. Zprávy evidujeme v Kartotéce vyšetřených žáků.
Někteří žáci navštěvují PPP za účelem nápravy čtení, řeči, chodí na terapii do skupinek a
KUPOZ, PPP Boskovice zajistila metodickou návštěvu s konzultací pro TU dětí vyšetřených
v PPP Vyškov, odloučené pracoviště Boskovice a integrovaných.
Pracovníci PPP Boskovice během školního roku konzultovali s výchovnými poradkyněmi
problémy při práci podle individuálních vzdělávacích plánů.
Pracovníci PPP Boskovice se zúčastňovali společných schůzek rodičů žáků se SPU s
výchovným poradcem iniciovaných rodiči nebo třídními učiteli.
ad 8/ Další vzdělávání:
Výchovné poradkyně absolvovaly semináře:
1.

Rodina a škola
akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu: 3 418/2009-25-95

2.

Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním
postižením
akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu: 14 131/2009-25-323
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3.

Jak jednat s lidmi
akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu: 4127/2007-25-18

4.

Jak na individuální vzdělávací plán pro žáka se SPU
akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu 23 066/2007-25-489

5.

Trestní odpovědnost pedagogů v praxi
akreditace MŠMT ČR vzdělávacího programu 3 421/10-25-4

6.

Poruchy chování
akreditace MŠMT ČR číslo 14196/2009-25-359

Část XI.
Akce školy ve školním roce 2009/10

ZÁŘÍ
-

1. 9. 2009 slavnostní zahájení školního roku 2009/2010, porada pedagogických
pracovníků na jednotlivých pracovištích
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- další vzdělávání pedagogických pracovníků
- schůzka týmu ŠVP - problematika průřezových témat, tematických plánů
- ŠVP - tvorba tematických plánů jednotlivých předmětů vedená garanty předmětů
- schůzky metodických zařízení na jednotlivých pracovištích
- předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
- třídní schůzky 1., 6. ročníků a nových třídních kolektivů nebo nových třídních učitelů
- ŠVP - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2009, tématem je heslo „Naše
město - naše klima“, název projektu školy „Nechte auto doma aneb využití hromadné
dopravy“ (16. 9. - 22. 9. 2009), zapojení žáci 1. - 9. ročníku, projektový týden
navazuje na projekt Bezpečná cesta do školy podle ŠVP pro 1. a 2. ročník (lidské
aktivity a problémy životního prostředí)
- Den bez aut (22. 9. 2009) - Masarykovo náměstí Boskovice ve spolupráci se Zdravým
městem Boskovice a Zdravou školou Boskovice
- Akce Policie ČR „Když voláte o pomoc“ - Červená zahrada (9. 9.)
- schůzka třídních důvěrníků všech 51 tříd s vedením školy - pracoviště nám. 9. května,
(22. 9.)
- Evropský den jazyků (26. 9.)
- státní svátek Den české státnosti (28. 9.)
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostou Mě Ú Boskovice (30. 9.)
- pokračování ve stavebních pracích na pracovišti nám. 9. května a pracovišti Slovákova
- zateplování budov, výměna oken plastovými okny, kontrolní dny
- pravidelná kontrola BOZP
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: literárně historická exkurze Praha (8. A), loutkové divadlo Narcis
(1. - 6. ročník), exkurze Expedice Středověk - Brno (5. A, B, 6. B, 7. A, B, 8. B), exkurze
Olomučany Máchův pomník (9. C), Den bez aut (1. - 3. ročník), týden mobility 9. A - Suchý,
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2. C - Hrádkov, 3. ročník - Skalice nad Svitavou, 4. B - Knínice, beseda pro děvčata 6.
ročníku „Čas proměn“, ekologický výukový program pro 7. ročník „Tonda obal“, příprava
oslav 70 let založení „Zelené“, ŠD - výtvarná soutěž Kamarád z prázdnin, Branou do podzimu
- vítání prvního podzimního dne, turnaj v kuželkách
pracoviště Sušilova: loutkové divadlo Narcis (1. stupeň), Evropský den jazyků, Proměny
času - beseda pro dívky 6. ročníku, exkurze Ležáky (2. stupeň), ekologický výukový program
„Tonda obal“ (7. ročník), ŠD - vycházky na školní pozemek, Puzzliáda, výtvarná dílna základy tkaní, týden mobility - hry s dopravní tématikou, florbal, přehazovaná
pracoviště Slovákova: zájezd pro nejlepší sběrače do Rudky u Kunštátu, dopravní hřiště MŠ
Lidická (1. ročník), Den bez aut (1. - 3. ročník), ekologický program „Josefovské údolí“ (9.
G, F), ekologický program „Údolí oddechu“ (7. E), ekologický program „Strom“ (2. E),
ekologický program „Před dubem, za dubem“(2. F), ekologický program „Vývoj lesa“ (4.
ročník), projekt v rámci Evropského dne jazyků „Česká a anglická přísloví“, třídní schůzka
rodičů žáků 9. ročníku, exkurze do Litomyšle (8. E, 8. F), VV soutěž ke Dni železnice, beseda
v městské knihovně (8. E), ekologický výukový program pro 5. a 7. ročník „Tonda obal“,
vydání dalšího čísla „Nového Slováčku“, Evropský den jazyků - srovnávání indoevropských
jazyků, ŠD Hry bez hranic (sportovní soutěžení), zapojení se do celoškolního projektu Týden
mobility (výroba modelů aut, tematické vycházky, kvízy a tajenky), Barevný podzim na naší
zahradě (výtvarné tvoření)

ŘÍJEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
další vzdělávání pedagogických pracovníků
„Zátopkova pětka“ - běžecké štafety 3 pracovišť na hřišti ZŠ Slovákova, organizace
ZŠ Slovákova
- jednání Školské rady (5. 10.)
- začátek plavecké výuky - 3. a 4. ročník
- celoměstská akce ŠD ve spolupráci s DDM - Drakiáda - Vinohrádky
- státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu - rozhlasové relace
- podzimní prázdniny pro žáky (29. - 30. 10.), samostudium pro pedagogické
pracovníky
- pravidelná kontrola BOZP
- pokračování ve stavebních pracích na pracovišti nám. 9. května a pracovišti Slovákova
- zateplování budov, výměna oken plastovými okny, kontrolní dny a předání
revitalizovaných pracovišť - ukončení prací
- zahájení práce zájmových útvarů a dyslektických kroužků
- schůzky školních parlamentů, žákovských samospráv
- ŠVP - příprava projektu Děti odjinud - děti Evropy (všechna pracoviště)
- ŠVP - Bezpečná cesta do školy - pokračování projektu
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: příprava oslav „70“ Zelené, sběr starého papíru, Zátopkova
pětka - účast, literárně historická exkurze Praha (8. B), exkurze do Moravského krasu (6. A,
B), návštěva divadla hraného anglicky - „Lord Of The Flies" neboli Pán much (zájemci 9. B a
9. C), Lipka školské zařízení pro ENV - program Čarodějné býlí (2. a 3. ročník), exkurze
Expedice Středověk - Brno (8. A), beseda v městské knihovně (4. B, 6. A), divadelní
představení divadlo Radost Brno „Jak to dělají andělé aneb Stvoření světa“ (6. ročník),
přespolní běh Lysice, dopravní hřiště Blansko (4. A, 4. B), Šmelcovna - pozvání ke strýčkovi
Keříčkovi (2. a 3. ročník), exkurze do Moravského krasu - Rudické propadání (9. ročník),
Brno Špilberk „Wannieck Gallery“ (6. A), návštěva pohádky H. Ch. Andersena „Sněhová
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královna“ v Zámeckém skleníku (1. ročník), exkurze do Černé Hory (5. ročník), Požární
ochrana a ochrana obyvatelstva pod vedením instruktorů výchovy dětí PO (2. a 6. ročník),
účast v soutěži „Dřevo, materiál budoucnosti“ MŠP Letovice (9. ročník), ŠD - soutěž „O
nejlepší papírovou vlaštovku“, „Dráček Družináček“, turnaj v pexesu
pracoviště Sušilova: sběr odpadových surovin, Zátopkova pětka - účast, exkurze Dlouhé
Stráně (8. a 9. ročník), výukový program v Planetáriu Brno (6. ročník), dopravní hřiště
Blansko (4. C), běh do schodů v letním kině (1. stupeň), 1. stupeň - „Dopoledne s dopravní
výchovou“ - jízda zručnosti na kole, překážková dráha, hudební a výtvarná dílna, účast
v soutěži „Dřevo, materiál budoucnosti“ MŠP Letovice (9. ročník), „Barevný podzim“ výstavka z přírodnin, ŠD - tematické vycházky do přírody, sběr materiálu k VV zpracování,
Podzimní dílny - makové panenky, dubáčci, podzimní skřítci, jablůňka, účast na běhu do
schodů v letním kině
pracoviště Slovákova: beseda v městské knihovně „Zvířátka v pohádkách“ (2. E, F),
Zátopkova pětka - organizace, účast, týden knihoven (13. ročník) - návštěva třídními
kolektivy, exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně (zájemci 9. F), divadelní
představení v anglickém jazyce „Lord Of The Flies“ neboli Pán much (9. F), přespolní běh
Lysice - účast ve všech kategoriích, Požární ochrana a ochrana obyvatelstva pod vedením
instruktorů výchovy dětí PO (2. a 6. ročník), cimbálová muzika Réva (1. a 2. stupeň),
Planetárium a Antropos Brno (5. ročník), návštěva kostela sv. Jakuba v Boskovicích (7.
ročník), sběr starého papíru, pořad „Husa v mytologii“ a „Husa v pohádkách“ Muzeum
Boskovicka (2. F, 7. E), vydáno další číslo „Nového Slováčku“, ŠD - výtvarná soutěž
„Nejoriginálnější Dráček Družináček“, podzimní tvořivá dílna - výroba dekorací, sběr
přírodnin, týdenní tematické projekty

LISTOPAD
-

-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostou Mě Ú Boskovice (2.11.)
požární ochrana a ochrana obyvatelstva pod záštitou HZS JmK a Hasik CZ o. s.
Bruntál - interaktivní forma výuky 2. a 6. ročníků - všechna pracoviště
70. výročí postavení budovy ZŠ „Zelená“ - příprava a zkoušení kulturního programu
„Zelená válí“ v Zámeckém skleníku, diskotéka pro žáky 1. stupně v rámci oslav
(tělocvična školy 24. 11.)
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí - 9. 11. pracoviště
Slovákova
setkání zákonných zástupců žáků se zástupci středních škol, učilišť na jednotlivých
pracovištích (5. 11.)
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků - 5. 11., schůzky třídních důvěrníků
Sdružení rodičů a SRPDŠ
komise pro výchovu a vzdělávání (5. 11.)
pasování prvňáčků do cechu žákovského - pracoviště „Zelená“ (6. 11.)
pasování prvňáčků - kino Panorama - pracoviště Slovákova (25. 11.)
ŠD - Barvy podzimu - výstava prací dětí všech oddělení ŠD k podzimu (papír a
netradiční materiály)
burza středních škol a učilišť, DOD na středních školách v Boskovicích (6. 11.)
VP - předběžný zájem žáků 8. ročníku o svoji budoucí profesi, odevzdání vyplněných
přihlášek na SŠ s uměleckým zaměřením
tvorba výstupních hodnocení třídními učiteli pro žáky s talentovou zkouškou na SŠ
ŠVP - schůzka vyučujících 8. ročníku k projektu Děti odjinud - děti Evropy
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-

ŠVP - předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty
„Vikingové“ - výukový program v rámci projektu FABER pro 4. - 9. ročník (všechna
pracoviště)
- Ekologická soutěž pro žáky 5. ročníku - organizace pracoviště Slovákova
- Stonožkový týden - výzdoba jednotlivých pracovišť stonožkami (hnutí Na vlastních
nohou) - pracoviště „Zelená“, Slovákova
- začátek fyzické a dokladové inventarizace školy
- pravidelná kontrola BOZP
- RR - Den boje za svobodu a demokracii
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: příprava oslav „70“ Zelené, beseda v městské knihovně (1. - 3.
ročník, 5. B), představení divadlo Radost Brno „Jak to dělají andělé aneb Stvoření světa“ (7.
ročník), pasování prvňáčků do cechu žákovského (kino Panorama), exkurze Anthropos Brno
(8. ročník), KLOKAN přírodovědný (9. A), ekologická soutěž pro žáky 5. ročníku,
semilongitudinální měření žáků 2., 4., 6. a 8. ročníku v rámci Zdravé školy, PO - interaktivní
forma výuky (2. a 6. ročník), školní kolo DO, výroba keramiky (zájemci 1. - 9. ročníku),
návštěva představení Městského divadla Brno „Probuzení jara“ (zájemci z řad dětí, učitelů a
rodičů), Vikingové - výukový program (4. - 9. ročník), „Jak se rodí večerníčky“ - výstava a
beseda (6. A, B a 9. C), hnutí Na vlastních nohou - výzdoba školy stonožkami, jednání
žákovské samosprávy, ŠD - recitační soutěž „Rýmování - šprýmování“, cestování po
„Karibiku“, Barvy podzimu - VV celodružinová výstava
pracoviště Sušilova: KLOKAN přírodovědný (8. a 9. ročník), Vikingové - výukový program,
ekologická soutěž pro žáky 5. ročníku, florbal mladší žáci a žákyně (ZŠ Blansko, Dvorská),
florbal starší žákyně (Velké Opatovice), PO - interaktivní forma výuky (2. a 6. ročník), IQ park Liberec (zájemci z 2. stupně), návštěva Úřadu práce Blansko - volba povolání (9.
ročník), návštěva Muzea Boskovicka - výstava k 20. výročí Sametové revoluce, test
všeobecných předpokladů 7. D, ŠD - tvořivá dílna - výroba ručního papíru a keramické
mozaiky, bojovka v budově školy, mikulášská a čertovská dílna, Barvy podzimu
pracoviště Slovákova: hnutí Na vlastních nohou - přáníčka, ukázky sebeobrany pro žáky 5.
ročníku, „Husa v pohádkách“ - muzeum (2. E), divadlo Radost Brno „Stvoření světa“ (6.
ročník), „Jak to dělají andělé“ (8. E), PO - interaktivní forma výuky (2. a 6. ročník), „Tvorba
slov“ - beseda v knihovně (7. E), „Josef Lada“ - knihovna 4. E, návštěva ISP ÚP Blansko (9.
ročník), florbal starší dívky a mladší žáci (ZŠ Kunštát), pořad Vikingové (7. ročník),
ekologická soutěž pro žáky 5. ročníku - organizace, výukový program Zázrak zrození I (8. E,
F), pasování prvňáčků - kino Boskovice, „Podzimní čaj“ - posezení se zaměstnanci a dětmi
DD Boskovice, „Jak se rodí večerníčky“ návštěva výstavy v muzeu (1. E a ŠD),
gastronomické dovednosti „Šafránkovy dobroty“ (4. ročník), bruslení na zimním stadionu (2.
ročník), ŠD - Halloweenské strašidelné tvořivé odpoledne, vernisáž a celoměstská výstava
ŠD Boskovice „Barvy podzimu“, svátek sv. Martina - pranostiky, hry, vystoupení tanečního
kroužku na pasování prvňáčků, Týden v pohádkách - projekty v jednotlivých odděleních

PROSINEC
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
další vzdělávání pedagogických pracovníků
oslavy 70. výročí postavení budovy ZŠ „Zelená“ - kulturní program „Zelená válí“
v Zámeckém skleníku pro současné a bývalé zaměstnance školy, hosty (5. 12.),
lampionový průvod městem Boskovice (1. 12.), vydání „almanachu - skládačky“ k 70.
výročí, Den otevřených dveří školy „Zelené“ (5. 12.)
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-

pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostou Mě Ú Boskovice (14. 12.)
předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
požární ochrana a ochrana obyvatelstva pod záštitou HZS JmK a Hasik CZ o. s.
Bruntál - interaktivní forma výuky 2. a 6. ročníků - všechna pracoviště
školní kolo Olympiády v českém jazyce, Dějepisné olympiády, Olympiády
v německém jazyce
okresní kolo v šachovém turnaji
návštěva 12. Vánočního jarmarku v Boskovicích, zdobení vánočních stromečků všechna oddělení ŠD, vystoupení ŠD ZŠ Slovákova v programu Vánočního jarmarku
poznávací zájezd žáků do vánoční Vídně (11. 12.)
turnaj v sálové kopané žáků 2. - 5. ročníku, organizace pracoviště Sušilova
návštěva OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice, Štefánikova 2 - nové prostory
(výchovné poradkyně)
vánoční besídky jednotlivých tříd
vyhlášení literární soutěže Já spisovatel aneb Zkusme napsat knihu
vánoční prázdniny pro děti (23. 12. - 3. 1.)
RR - Světový den boje proti AIDS
RR - Vánoční svátky, zvyky, tradice

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: anglické divadlo „Like The Flinstones“ (7. ročník), „Jack The
Ripper“ (8. ročník), florbal Jedovnice (starší žáci okresní finále), Doba ledová 3 - film (1. a 2.
ročník), kulturní vystoupení k 70. výročí školy v Zámeckém skleníku (1. a 2. stupeň), DOD
(5. 12.), Vánoční jarmark Brno (odměna za sběr papíru - nejlepší sběrači), sběr hliníku,
„Vánoční příběh“ - Zámecký skleník (1. ročník), projekt Film a škola - film Farma zvířat (8. a
9. ročník), Planetárium Brno (8. ročník), Poutníci - Country Vánoce (4. a 5. ročník), zájezd do
vánoční Vídně, Muzeum Boskovicka „Jak se rodí večerníčky“, výstava betlémů (7. B),
vánoční třídní besídky, vánoční bruslení, ŠD - vánoční dílny, Ježíšek naděluje - celodružinová
akce, výroba ozdob na stromeček na Vánočním jarmarku v Boskovicích
pracoviště Sušilova: zasedání školního parlamentu, IQ park Liberec (7. - 9. ročník),
mikulášská nadílka pro žáky 1. a 2. stupně (organizace - žáci 9. tříd), florbal - Jedovnice
(starší žáci), zájezd do vánoční Vídně, sběr hliníku, šachový turnaj (Jedovnice), divadelní
představení „Sugar“ Praha (zájemci), turnaj v malé kopané 2. - 5. ročník (všechna pracoviště,
hlavní organizátor), vánoční besídka pro rodiče 5. C, Doba ledová 3 - film (1. a 2. stupeň),
vánoční besídky, ŠD - závody na bobech v letním kině, Čertovská diskotéka, výroba ozdob na
stromeček na Vánočním jarmarku v Boskovicích, čas adventu - dílny, dárečky, besídka s
nadílkou
pracoviště Slovákova: výstava „Jak se rodí večerníčky“ (2. E, 5. D, 6. D, 7. E), Mikulášská
překážková dráha 1. a 2. ročník, turnaj ve vybíjené (4. a 5. ročník), Vánoční tvoření
s maminkami (3. D), vánoční besídka rodičů a dětí (2. E), divadelní představení „Vánoční
hra“ v Zámeckém skleníku, anglické divadlo „The Midsummer Night“ (7. a 8. ročník), florbal
(starší žáci), Lipka Brno „Zázrak zrození“ (9. F), knihovna „Vznik slov“ (7. F, 8. F), Čas
proměn - beseda pro dívky a chlapce (6. ročník), Zimní pohádka - skleník (1. - 3. ročník),
Planetárium Brno (6. ročník), divadlo Radost Brno „Tři čuníci nezbedníci“ (1. ročník),
Muzeum Boskovicka „Listopad 89“ (9. F), výstava betlémů, Poutníci - Country Vánoce (4. E,
6. E, 9. F), vánoční bruslení (2. ročník), vánoční plavání (3. D), zájezd do vánoční Vídně,
Doba ledová - film (3. - 5. ročník), vernisáž výstavy „Nejen o Vánocích“ (4. E), vánoční
besídky (1. stupeň), zájezd do ekologického střediska Jezírko - Vánoční kouzlení (2. ročník),
vydáno další číslo „Nového Slováčku“, ŠD - Adventní čas, už je tu zas - děti píší Ježíškovi,
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Mikuláš přišel mezi nás, zdobení stromečku a vystoupení souboru fléten na Vánočním
jarmarku v Boskovicích, vánoční tvořivé dílny, besídky s nadílkou

LEDEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích (20. 1.)
pravidelná kontrola BOZP
další vzdělávání pedagogických pracovníků
Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče (pracoviště Sušilova,
Slovákova)
- setkání pedagogů 1. stupně a zástupce PPP s rodiči budoucích prvňáčků v Mateřském
centru Boskovice
- zahájení celoškolní literární soutěže pro všechny žáky školy Já spisovatel aneb
Zkusme napsat knihu
- školní kola a okresní kola olympiád (organizace, účast)
- zpracování výstupních hodnocení žáků 5. a 9. ročníku
- příprava přihlášek na střední školy
- předmětové schůzky vyučujících jednotlivých předmětů ze všech tří pracovišť k 1.
pololetí školního roku
- Vítání nového roku 2010 - kulturní vystoupení žáků školy pro postižené děti Zámecký skleník (20. 1.)
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků - 14. 1. v 15.00
- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí - 25. 1. pracoviště
„Zelená“
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou Mě Ú Boskovice (18. 1.)
- ŠVP - zjištění zájmu žáků 1. ročníku o zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky na
všech odloučených pracovištích
- ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení (výpis) žákům (28. 1.)
- ukončení inventarizace za rok 2009
- pololetní prázdniny (29. 1.)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: beseda „Asie“ (8. ročník), organizační záležitosti a příprava žáků
7. ročníku na LVK, školní kolo olympiády v německém jazyce, okresní kolo dějepisné
olympiády, okresní kolo matematické olympiády, Čmáranina a Čmáranice - vystoupení žáků
8. a 9. ročníku pro 1. a 2. ročník, filmové představení Arthur a Maltazardova pomsta (1.
stupeň), beseda - Kyberšikana Policie ČR (7. B, 9. B), ŠD - Dovádění na sněhu, Psí závody,
výroba dárečků pro budoucí prvňáčky, Golemova ruka - soutěž v síle, výtvarná soutěž „O
nejhezčího sněhuláka“
pracoviště Sušilova: Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče (6. 1.) hry
na sněhu (1. stupeň), příprava Žákovského plesu, organizace okresního kola dějepisné
olympiády, organizační záležitosti a příprava žáků na LVK, ŠD - návštěva dětí z MŠ v rámci
DODu pro budoucí prvňáčky, šachový turnaj, Hry z klobouku Boba a Bobka (zábavné
odpoledne k výročí Králíků z klobouku), Zimní radovánky na sněhu
pracoviště Slovákova: LVK žáků 7. ročníku - Orlické hory Šerlich (10. - 16. 1.), organizace
celoškolní literární soutěže pro všechny žáky školy Já spisovatel aneb Zkusme napsat knihu,
bruslení (2., 4. a 5. ročník), schůzka školního parlamentu, okresní kolo CHO, divadelní
představení „Aucassin a Nicoletta“ divadlo Radost Brno (8. E, F), exkurze Anthropos Brno
(6. D), filmové představení Pan Včelka (1. - 3. ročník), Mikulášovy patálie, Farma zvířat (2.
stupeň), okresní kolo DO, vystoupení kouzelníka Katony spojené s vydáváním vysvědčení
prvňáčkům, účast žákovského družstva na krajské soutěži v šachu, ŠD - My tři králové jdeme
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k vám, Zima - tematické projekty, hry na sněhu, výroba dárečků pro budoucí prvňáčky,
výtvarný kroužek - návštěva Všehodílny, taneční kroužek - vystoupení v Zámeckém skleníku
pro postižené děti

ÚNOR
-

-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
zápis dětí do 1. tříd Základní školy Boskovice na všech pracovištích (9. 2.)
celoměstská družinová akce ve spolupráci s DDM - Karneval na ledě (17. 2.)
pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou Mě Ú Boskovice (22. 2.)
školní a okresní kola olympiád a soutěží
vyplnění přihlášek žáků 5. a 9. ročníku na SŠ a G třídními učiteli, vyplnění zápisových
lístků třídními učiteli, odevzdání dokumentů k přijímacím zkouškám rodičům žáků 5.
a 9. ročníku
ŠVP - zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky, zahájení činnosti (pracoviště
Sušilova, nám. 9. května)
pokračování v literární soutěži Já spisovatel aneb Zkusme napsat knihu

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: návštěva dětí z MŠ Boskovice v 1. třídách, lyžařský výcvikový
kurz žáků 7. ročníku (Jeseníky, Karlov pod Pradědem, chata Roháč, 6. - 13. 2.), školní kolo
v recitaci (2. stupeň), beseda s policií ČR (7. ročník), filmové představení pro Zataženo, občas
trakaře (odměna za sběr papíru žákům 1. a 2. stupně), beseda Sexuální výchova (8. ročník, 9.
C), exkurze JE Dukovany (zájemci 9. ročníku), schůzka TU a VP s rodiči žáků 9. ročníku (5.
ročníku), 1. číslo časopisu „LOL“, Kandrdásek - účast v soutěži mladých divadelníků,
školení pedagogů na interaktivní tabuli, školní kolo Pythagoriády (6. ročník), ŠD - Karneval
na ledě, Twistermánie, dárečky pro prvňáčky, valentýnská přání
pracoviště Sušilova: školní akademie „3. Valentýnský ples“ (zámecký skleník, 11. 2.)
součástí bylo školní kolo RH FAKTORU, lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku (Jeseníky,
Karlov pod Pradědem, chata Roháč, 30. 1. - 6. 2.), koncert P. Nováka „Zvěřinec“
v Zámeckém skleníku (1. stupeň), soutěžní den MŠP Letovice (5 žáků 8. D), okresní kolo
olympiády v německém jazyce, rodilá mluvčí ve 2 hodinách Nj (9. E), výstava E. A. Poa
Muzeum Boskovicka (9. E), Muzeum Boskovicka „Expozice pravěk“ (6. ročník), školní a
okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, sportovní soutěž „O nejlepšího skokana“ (1.
stupeň), schůzka TU a VP s rodiči žáků 9. ročníku (5. ročníku), Kandrdásek - účast v soutěži
mladých divadelníků, školní kolo v recitaci (2. stupeň), krajské kolo Olympiády v německém
jazyce, ŠD - zimní olympiáda - výkony při sjezdu na saních, bobech a lopatách, Klobouková
párty - zhotovení klobouků, módní přehlídka, tanec, hry, soutěže
pracoviště Slovákova: koncert P. Nováka „Zvěřinec“ v Zámeckém skleníku (1. a 2. ročník),
školní a okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce, okresní a krajské kolo Olympiády
v německém jazyce, schůzka školního parlamentu, výroba dárečků pro budoucí prvňáčky,
beseda se spisovatelem L. Müllerem (7. a 8. ročník), knihovna „Josef Lada“ (2. A), divadlo
Radost Brno „Čarodějná škola“ (7. E), školní kolo v recitační soutěži (3. - 5. ročník), návštěva
knihovny (6. D), návštěva keramické dílny ZUŠ (4. E), Veletrh fiktivních firem (9. G), nové
číslo „Nového Slováčku“, exkurze JE Dukovany (zájemci 9. ročníku), ŠD - Valentýnská
přáníčka, Hry a soutěže na sněhu, Velká módní přehlídka - kolekce pro rok 2010, přípravy na
karneval (výroba masek, návrhy kostýmů, doplňků, výzdoba chodeb
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BŘEZEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
svoz elektroodpadu ze všech pracovišť
pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou Mě Ú Boskovice (22. 3.)
školní, okresní a krajská kola olympiád a soutěží
ŠVP - projekt Hra na město - Výchova demokratického občana (6. ročník)
jarní prázdniny pro žáky (1. - 5. 3.)
přehlídka recitace a výrazného přednesu žáků ZŠ „Světem na křídlech poezie“
v Zámeckém skleníku (17. 3.)
ŠVP - pracovní schůzka týmu - volitelné předměty, balíčky pro prvňáčky (22. 3.)
účast na akci Policie ČR a Města Boskovice „Kdo je vidět, vyhrává“ (26. 3.)
pokračování v literární soutěži Já spisovatel aneb Zkusme napsat knihu
vyhlášení celoškolní soutěže „Hledáme ilustrátora“
RR - Velikonoce, Den učitelů

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: celostátní setkání zástupců „stonožkových škol“ Praha (hnutí Na
vlastních nohou), organizace okresních kol Pythagoriády 6. ročník, organizace okresních kol
matematické olympiády 6. - 8. ročník, zapojení do celostátní matematické soutěže
„KLOKAN“ (zájemci 2. stupně), výchovný koncert manželů Kocůrkových (4. - 5. ročník, 7. 9. ročník), účast v recitační soutěži „O lysické sluníčko“, okresní kolo v recitaci Adamov,
beseda sexuální výchova (8. A, B, 9. C), okresní kolo Olympiády v českém jazyce,
v zeměpise, krajské kolo v matematické olympiádě, okresní kolo Pythagoriády 6. ročník,
školní kolo biologické olympiády (kategorie C, D), halový turnaj v malé kopané Adamov,
beseda v městské knihovně „Pravěk“ (4. ročník), „Řecké pověsti“ (5. ročník), KLOKAN matematická soutěž (zájemci 6. - 9. ročníku), Lipka Brno „Mravencovo desatero“ (2. ročník),
„Společenstvo blanitých křídel“ (3. ročník), Zámecký skleník „Staré pověsti české“ (4. a 5.
ročník), pořad s J. Klímou „Raději nezačínat“ (9. ročník), Úřad práce Blansko a Muzeum
Blansko (8. ročník), zahájena výuka plavání 1., 2. a 5. ročníku, filmové představení „Katka“
(8. a 9. ročník), školní kolo pěvecké soutěže „RH FAKTOR“, Zdravá škola semilongitudinální sledování somatického vývoje žáků (2., 4., 6. a 8. ročník), v rámci projektu
Hra na město - návštěva MěÚ, beseda s ŘŠ (6. ročník), ŠD - Malované písničky (obrázky na
výstavku pořádanou ŠD Sušilova), Jaro - výtvarná soutěž, divadelní odpoledne, Velikonoční
dílny
pracoviště Sušilova: týden nepřetržitého čtení 6. - 9. ročníku v rámci Měsíce knihy (8. - 12.
3.), pořad „Na vlastní oči“ s J. Kroupou v Brně (8. - 9. ročník), halový turnaj v malé kopané
Adamov, okresní kolo Olympiády v zeměpise, v českém jazyce, okresní kolo v recitaci
Adamov, okresní kolo Pythagoriády 6. ročník, školní kolo v recitační soutěži (1. a 2. ročník),
zahájena výuka plavání 1., 2. a 5. ročníku, Úřad práce Blansko (8. ročník), zámecký skleník divadelní představení „Pražské pověsti“ (1. stupeň) ŠD - Malované písničky (výtvarné práce)
- organizace prezentace všech oddělení ŠD na veřejnosti, Velikonoční dílny - tvorba dekorací
s jarní tématikou, jarní turnaj v kopané, hry s plastovými víčky
pracoviště Slovákova: celorepubliková soutěž v AJ Cambridge Competition (9. F - 3. místo),
krajské kolo Olympiády v anglickém jazyce, finále okresního kola v halové kopané
(Adamov), okresní kolo v recitaci (Adamov), školní kolo v recitaci (1. ročník, 2. stupeň),
školní kolo pěvecké soutěže (1. - 5. ročník), školní kolo Supermlád, okresní soutěž
„Kunštátská laťka“ - skok do výšky, okresní kolo Olympiády v českém jazyce, v zeměpise,
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beseda v městské knihovně „Josef Lada“ (2. F), „Velikonoce“ (2. F), „Jak se dělá kniha“ (4.
D), „Za písmenky do knihovny“ (1. E, F), velikonoční dílna s maminkami (3. D), beseda
s archeologem (6. ročník), schůzka školního parlamentu, divadlo Radost Brno „Malované na
skle“ (9. ročník), ekologická akce Enerson, zahájení plavecké výuky 1., 2. a 5. ročník, ŠD beseda s pracovnicí knihovny na téma „Detektivky“, Malované písničky (obrázky na
výstavku pořádanou ŠD Sušilova), metodická návštěva studentek SPgŠ, Čteme dětem literární odpoledne s knihovnicemi Městské knihovny Boskovice, Velikonoční odpoledne dílny

DUBEN
-

-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
aktualizace údajů v programu Bakalář
pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou Mě Ú Boskovice (19. 4.)
okresní a krajská kola soutěží, olympiád
Dys-ko-hry (účast žáků všech pracovišť ve dvou kategoriích, organizátor PPP
Boskovice)
celoškolní a městské kolo soutěže RH FAKTOR (pracoviště Sušilova, Zámecký
skleník Boskovice)
ŠVP - projekt Děti odjinud - děti Evropy (příprava žáky 8. ročníku)
testování žáků 7. ročníku SCIO (český jazyk, matematika, obecné studijní
předpoklady), všechna pracoviště
vydání dalšího čísla Zpravodaje školy k 3. čtvrtletí
předporady na jednotlivých pracovištích
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 3. čtvrtletí - 12. 4. pracoviště
„Sušilova“
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků - 15. 4. v 15.00
návštěva partnerského města Levice - Slovensko ke Dni Země (21. - 22. 4.)
zahájení 1. kola přijímacího řízení na střední školy
ŠVP - celoškolní projekt Den Země (23. 4.), 1. stupeň „Zahrada a sad“, 2. stupeň
„Dělají šaty člověka, nebo ničí planetu?“, Svět recyklace Masarykovo nám. - žáci
všech pracovišť, ekologická soutěž ke Dni Země (žáci 8. a 9. ročníku, DDM
Boskovice), exkurze do hráze přehrady Vratíkov, VOŠ ekonomická a zdravotnická a
SŠ Boskovice - ukázka květinového záhonu z textilních růží ve tvaru Země Masarykovo náměstí
VP pro 7. - 9. ročník - nabídka, zájem
ukončení výtvarné soutěže Hledáme ilustrátora, literární soutěže Já spisovatel?
vybíjená 4. a 5. tříd (pracoviště Sušilova)
okresní turnaj v přehazované mladších a starších žákyň
Velikonoční prázdniny (1. - 2. 4., 5. 4. Velikonoční pondělí)
RR - Velikonoce, Den Země

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: návštěva v Levicích - partnerské město Boskovic (7 žáků 8.
ročníku), beseda se zástupcem Poslanecké sněmovny ČR (6. A), semilongitudinální sledování
somatického vývoje dětí 2., 4., 6. a 8. ročníku v rámci Zdravé školy (pokračování), účast a
organizace okresního kola MO žáků 6. - 8. ročníku, Pythagoriáda žáků 7. ročníku (školní
kolo), testování žáků 7. ročníku SCIO, Dys-ko-hry, beseda Sexuální výchova (8. A, B, 9. C),
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Zahájení turistické sezony aneb Vítání jara ve Western parku (kulturní program), účast ZO
krajské kolo, projekt Den Země - 1. stupeň po třídách, 2. stupeň dílny, Svět recyklace,
ekologická soutěž DDM Boskovice, schůzka TU 6. a 7. ročníku s VP, Mc Donald cup (4. a 5.
ročník), vybíjená (5. ročník) na pracovišti Sušilova, přehazovaná mladší a starší žákyně
(okresní soutěž), sbírka na adopci zvířete ze ZOO Brno, beseda s Policií ČR (5. A), Muzeum
Boskovicka (6. B), exkurze MŠ Lidická (9. B, C), návštěva divadelního představení pro
zájemce Městské divadlo Brno „Nahá múza“, německé interaktivní divadlo Sprechen Sie
Deutsch ? Brno (zájemci), ŠD - pěvecká soutěž - Zpívá celá družina, kuličkiáda Marble bank,
EKO odpoledne - dílny ke Dni Země, sportovní soutěž „O Švihadlového krále“
pracoviště Sušilova: návštěva Úřadu práce Blansko (8. C, D), testování žáků 7. ročníku
SCIO, beseda v městské knihovně „Tvoření slov“ (7. D), Dys-ko-hry, hudební pásmo „Od
baroka po současnost“ (1. - 7. ročník), výchovný program „Zločin kolem nás“ (8. a 9. ročník),
návštěva technického muzea Brno (7. ročník), divadelní představení „Ať žijí duchové“ (1., 2.
a 4. třída), sběr starého papíru, Mc Donald Cup (1. stupeň), projektový den ke Dni Země - 1.
stupeň po třídách, 2. stupeň dílny, Svět recyklace, ekologická soutěž DDM Boskovice,
exkurze do přehradní hráze Vratíkov, vybíjená (4. - 5. ročník) - organizace, německé
interaktivní divadlo Sprechen Sie Deutsch? Brno (zájemci), exkurze do Prahy - výstava
Příběh planety Země (6. ročník), přehazovaná mladší a starší žákyně (okresní soutěž),
vybíjená chlapci Blansko (5. C), projekt Děti odjinud - děti Evropy (8. C, D) - prezentace, ŠD
- turnaj ve florbalu, Den Země - ekoateliér (zpracování novinového papíru - motýli, brouci),
slet čarodějnic - malba
pracoviště Slovákova: krajské kolo DO, testování žáků 7. ročníku SCIO, Dys-ko-hry,
exkurze do ekologického střediska Jezírko „Společenstvo průsvitných křídel“ (3. D), schůzka
školního parlamentu, beseda žáků 4. ročníku se zubní lékařkou, sběr starého papíru,
projektový den ke Dni Země - 1. stupeň po třídách, 2. stupeň dílny, Svět recyklace,
ekologická soutěž DDM Boskovice, exkurze do přehradní hráze Vratíkov, Mc Donald Cup (1.
stupeň), vybíjená (4. - 5. ročník) na pracovišti Sušilova, přehazovaná mladší a starší žákyně
(okresní soutěž), okresní přebor žactva ve volejbalu (chlapci i dívky), ukončení literární
soutěže „Já spisovatel“ (hlavní organizátor soutěže), další vydání časopisu „Nový Slováček“,
netradiční hodina ruského jazyka (8. E), Den čarodějnic (4. D), ŠD - Den Země - celotýdenní
projekty zaměřeny na život u rybníka, na louce, ze života hmyzu, VII. slet čarodějnic příprava výzdoby, kostýmů, hry s padákem na školním hřišti

KVĚTEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou Mě Ú Boskovice (31. 5.)
předmětové schůzky vyučujících jednotlivých předmětů ze všech tří pracovišť k
druhému pololetí
pěvecká soutěž v Rawě Mazowiecke Polsko, z 8 zástupců bylo 5 odměněno
setkání učitelů Tv a 1. stupně s fotbalisty - projekt FC Boskovice
focení třídních kolektivů, pedagogických sborů
školní výlety (1. a 2. stupeň)
12. ODM žáků 1. ročníku Velké Opatovice
ŠD - celoměstská akce „Kdo si hraje, nezlobí“ - organizace ŠD nám. 9. května
(závody na kolech)
Komise pro výchovu a vzdělávání MěÚ Boskovice (13. 5.)
ŠVP - „Děti odjinud, děti Evropy“ - prezentace projektu
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-

ŠVP - příprava projektového dne Učitelé dětem (1. - 3. ročník)
stavební práce na pracovišti Sušilova - zateplení budovy
RR - květnové události

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Memoriál V. Kotrhonze (2. stupeň), pěvecká soutěž v Rawě
Mazowiecke Polsko - účast, beseda o správné výživě (6. B), okresní kolo Pythagoriády (7.
ročník), ŠVP - „Děti odjinud, děti Evropy“ - prezentace projektu v HTU, „Dravci Seiferos“ letové ukázky (1. a 2. stupeň), dopravní hřiště Blansko (4. ročník), soudní jednání Blansko (9.
A, B), návštěva oslavy v Praze k 20. výročí vzniku hnutí Na vlastních nohou - stadion Dukly
na Julisce (zájemci), anglické divadlo Flinstoneovi (6. ročník), školní výlety - Kutná Hora (9.
C), Buchlov (6. A, B), Orlické hory (7. A, B), Bongo Brno (4. A), Hluboká nad Vltavou (9.
A), Slavkov u Brna (9. B), zámek Rájec Jestřebí (3. A, B), beseda s městskou policií
Boskovice (2. a 3. ročník), exkurze přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně (zájemci 9.
ročníku), Poradenské centrum Brno (8. B), beseda v Muzeu Boskovicka (6. B), beseda
Sexuální výchova (9. C), krajské kolo ve volejbalu dívek (8. a 9. ročník)
ŠD - šperk pro maminku, velká módní přehlídka, organizace celoškolní celodružinové akce
„Kdo si hraje, nezlobí“ (závody na kolech)
pracoviště Sušilova: exkurze Osvětim (7. - 9. ročník), pěvecká soutěž v Rawě Mazowiecke
Polsko - účast, Memoriál V. Kotrhonze (2. stupeň), okresní kolo Pythagoriády (7. ročník),
prohlídka Židovského městečka Boskovice (7. ročník), exkurze Praha (7. - 9. ročník),
„Dravci Seiferos“ - letové ukázky (1. a 2. stupeň), dopravní hřiště Blansko (4. ročník),
divadelní představení Brno Polárka (1. stupeň), přírodovědná exkurze Jedovnice (6. ročník),
ODM žáků 1. ročníku Velké Opatovice, krajské kolo ve volejbalu dívek (8. a 9. ročník), ŠD projekt „Pro mámu“ - výroba drobných dárků a přáníček, příprava projektu „Do nitra Afriky“
- vědomostní kvizy, malba obrazu Africká krajina, zhotovení masek, hra v přírodě Africký
den
pracoviště Slovákova: okresní přebor ve volejbale (mixy 6. a 7. ročník), filmové představení
„Katka“ (8. a 9. ročník), Memoriál V. Kotrhonze - minifotbal (základní a okresní kola),
okresní finále Mc Donald Cupu (4. a 5. ročník), okresní kolo Pythagoriády (7. ročník),
vystoupení „Pro maminky“ (2. F), ŠVP - projekt Děti odjinud - děti Evropy (prezentace),
Pohár rozhlasu (mladší a starší žáci), návštěva oslavy v Praze k 20. výročí vzniku hnutí Na
vlastních nohou - stadion Dukly na Julisce (zájemci), dopravní hřiště Blansko (4. ročník),
pěvecká soutěž v Rawě Mazowiecke Polsko - účast, koncert manželé Kocůrkovi (1. a 2.
stupeň), krajské kolo ve volejbalu dívek (8. a 9. ročník), návštěva záchranné služby
Nemocnice Boskovice (9. F), schůzka školního parlamentu, anglické divadlo Brno „Mary
Poppins“ (6. ročník), sklárny Úsobrno (5. ročník), divadlo Radost Brno „Zvířátka a
loupežníci“ (1. ročník), exkurze - přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně (zájemci 9. ročníku),
ODM žáků 1. ročníku Velké Opatovice, přírodovědná exkurze Jedovnice (6. ročník), ŠD Přejeme maminkám (přáníčka, dárečky), týdenní projekty zaměřené na podmořský svět, život
na Zemi, vesmír, praxe studenta SPgŠ v 7. oddělení

ČERVEN:
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
focení třídních kolektivů, pedagogických sborů
školní vlastivědné výlety žáků 1. a 2. stupně
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-

8. konference žáků základních a středních škol na téma „Zpětný odběr elektrozařízení
z domácností“ Mě Ú Boskovice
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků - 10. 6. v 15.00
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 4. čtvrtletí - 24. 6. pracoviště
„Slovákova“
předmětové schůzky vyučujících jednotlivých předmětů ze všech tří pracovišť k
druhému pololetí
schůzky Sdružení rodičů a přátel školy
ŠVP - realizace projektu „Učitelé dětem“ (1. - 3. ročník)
Projekt knihovny Boskovice - rozvíjení čtenářských dovedností prvňáčků
vydání dalšího čísla Zpravodaje školy k 4. čtvrtletí
křest knihy „Láska číhá za rohem“
ukončení plaveckého výcviku
branný den, nácvik opuštění budovy, ochrana člověka za mimořádných situací (24. 6.)
posezení ve Westernovém městečku pro zaměstnance školy všech 3 pracovišť - 25. 6.
(FKSP)
třídnické práce od 24. 6.
přijetí nejlepších žáků u starosty města Boskovice
pokračování ve stavebních pracích na pracovišti Sušilova
slavnostní ukončení školního roku 2009/2010

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: MDD - Westernové městečko (1. stupeň), filmové představení
Mikulášovy patálie (2. stupeň), účast na 8. žákovské konferenci, beseda s městskou policií
Boskovice (4. a 5. ročník), předávání knih žákům 1. ročníku - kino Panorama (projekt
knihovny Boskovice), školní výlety - Bouzov (4. B, 5. ročník), Prachov, Prachovské skály (8.
ročník), přehrada Vratíkov (1. a 2. ročník), účast v soutěži „O pohár Heyrovského“,
zeměpisný pořad „ČR - Země známá, neznámá“ (8. a 9. ročník), historický pořad „Římané a
legionáři“ (3. - 7. ročník), anglické divadlo „Chlapec v pruhovaném pyžamu“ (8. a 9. ročník),
sběr hliníku, Brno - sportovní centrum u Olympie - Olympia park (odměna žákům 2. stupně
za sběr), filmové představení za sběr pro žáky 1. stupně „Jak vychovat draka“, udílení cen
„Ď“ 2010 - Praha, návštěva oslavy v Praze k 20. výročí vzniku hnutí Na vlastních nohou,
Památky Brna - exkurze (6. ročník), ŠD - běh do schodů, koncert ve školní družině, kreslení
na chodníku
pracoviště Sušilova: předávání knih žákům 1. ročníku - kino Panorama (projekt knihovny
Boskovice), účast na 8. žákovské konferenci, zeměpisný pořad „ČR - Země známá, neznámá“
(8. a 9. ročník), Zlatý slavíček - pěvecká soutěž (1. D, 2. D), beseda s kurátorem (8. C, 9. E),
školní výlety - Žďárské vrchy (9. E), Sloup (9. D), anglické divadlo „Chlapec v pruhovaném
pyžamu“ (8. a 9. ročník), cvičení v přírodě (1. stupeň), návštěva žáků ze ZŠ Skalice, projekt
hasičů „Výchova dětí v oblast požární ochrany obyvatelstva“ (2. D, 6. C, 6. F), ŠD - turnaj
v přehazované, Historie našeho města - vycházky k pamětihodnostem Boskovic (židovská
čtvrť, zámek, hrad), projekt „Do niter Afriky“ (masky, zvířata, boj kmenů o přežití)
pracoviště Slovákova: MDD - Westernové městečko (1. stupeň), návštěva zámku v
Boskovicích (2. F, 3. D), účast na 8. žákovské konferenci, předávání knih žákům 1. ročníku kino Panorama (projekt knihovny Boskovice), návštěva hasičské stanice (2. E, F a 6. ročník),
Memento - pořad R. Johna (4. a 5., 8. a 9. ročník), divadlo Radost „Malované na skle“ (4.
ročník), účast v soutěži „O pohár Heyrovského“, Muzeum Boskovicka „Slovotvorba“ (7. E, 6.
F, 9. F), „Judaismus“ (9. F), zeměpisný pořad „ČR - Země známá, neznámá“ (8. a 9. ročník),
exkurze do Lednicko-valtického areálu (8. ročník), filmové představení „Jak vycvičit draka“
(1. - 3. ročník), zábavné odpoledne spojené se spaním ve škole a rozdáváním vysvědčení
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„Tenkrát na západě“ (4. D, E), „Setkání se školními skřítky“ (2. E), školní výlety - Letovice
(5. D), přehrada Vratíkov (1. - 3. ročník), ZOO Lešná (4. ročník), výlet k Otylce (4. E), okolí
Boskovic (9. F), Letovice, Isarmo, Křetínka (9. G), Rožnov pod Radhoštěm (7. E), sportovní
den pro 1. - 2. ročník, pro 3. - 5. ročník, 6. - 7. ročník, 8. - 9. ročník, sběr hliníku, starého
papíru, atletický čtyřboj žáků 2. stupně, krajské finále v plážovém volejbalu (dívky 2. místo),
zapojení do projektu pelhřimovské agentury českých rekordů Dobrý den! (papoušek z vršků
PET lahví do internetové ZOO), ŠD - taneční show dětí z tanečního kroužku, koloběžkiáda,
tématické projekty - Moře, Děti dětem - zábavné odpoledne (soutěže, tvoření a plnění úkolů
dětmi), Jahodový týden, praxe studenta v 7. oddělení, Cesta kolem světa - společné rozloučení
se školním rokem

Část XII.
Environmentální výchova
Během školního roku 2009/2010 byly naplňovány dlouhodobé cíle:
• posilujeme pozici EVVO v ŠVP školy
• zvyšujeme ekologické vědomí žáků, pracovníků školy, rodičů a veřejnosti
• propagujeme zdravý životní styl
• žáci získávají poznatky, dovednosti a zkušenosti v oblasti přírodních faktů a jejich
zákonitostí
• vedeme žáky ke kritickému myšlení a k rozhodnutí, které jsou schopni obhájit
• pedagogové uplatňují postupy, metody a formy práce, které vedou k naplňování
výchovně vzdělávacích cílů EVVO
• škola spolupracuje v oblasti EVVO s různými subjekty
• pečujeme o žáky se zájmem o přírodu
• škola má vhodné prostorové a materiální podmínky pro EVVO
• provoz školy je šetrný k životnímu prostředí
• do EVVO se zapojuje co nejvíce pedagogů
Jednotlivá pracoviště pracovala podle ročních realizačních plánů.
•
•

•
•
•
•
•
•

škola se opět zaregistrovala do sítě M.R.K.E.V., každé pracoviště odebírá ekologický
časopis Bedrník
spolupracovali jsme s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání a
s jejími odloučenými pracovišti – Rychta Krásensko, Lesní škola Jezírko
a Rozmarýnek, s mateřskými a středními školami
zástupci všech tří budov se zúčastnili ekologické konference na téma „Sběr
elektroodpadů“ pořádané MÚ Boskovice
žáci se zúčastnili ekologického programu „Tonda obal“
aktivně jsme se zapojili do projektu Evropského týdne mobility a Dne bez aut - Nechte
auto doma, aneb využití hromadné dopravy
žáci se úspěšně zúčastnili ekologické soutěže ke Dni Země pořádané ve spolupráci
s DDM Boskovice
zapojili jsme se do literární a výtvarné soutěže ke Dni Země
na celé škole dobře funguje základní třídění odpadů (papír, pet láhve, tetra – pack,
nebezpečný odpad, vybité baterie, hliník)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

prvky environmentální výchovy se objevují ve výuce podle možností a témat
v rámci průřezového tématu environmentální výchova proběhly projekty Bezpečná
cesta do školy a Den Země na téma „Šaty dělají člověka nebo ničí planetu?“
proběhla řada besed, exkurzí, prožitkových výukových programů, vycházek a výletů
s ekologickým zaměřením
žáci se na školních vlastivědných putováních seznamovali s kulturními a přírodními
zajímavostmi
žáci se zúčastnili výtvarných soutěží s ekologickou tématikou (např. DDM Boskovice,
Svaz zahrádkářů apod.)
učitelé využívali k výuce přírodní učebnu na školním pozemku a ekologickou učebnu
podle možností se žáci podíleli na úklidu okolí školy, učili se vytvářet estetické
prostředí kolem sebe
žáci měli možnost výběru obědu ze dvou jídel a nákupu „zdravých svačinek“
ve školních družinách děti pečovaly o květiny, třídily odpady, chodily na přírodovědné
vycházky s didaktickými prvky, věnovaly se výtvarným a pracovním aktivitám a
seznamovaly se se zásadami zdravého životního stylu
koordinátoři EVVO se zúčastnili dalšího vzdělávání v oblasti EVVO, ekologické
konference

Pracoviště nám. 9. května
• exkurze (údolí Říčky, Rudické propadání) pod odborným vedením pracovníků
z ekologického centra Rychta Krásensko
• sbírka na zvířátko ze ZOO Brno a adopce piraně velké
• umístění nových nádob na tříděný odpad, elektroodpad a sběr starých baterií
• výukový program planeta Země 3000 – ČR – země známá, neznámá
• péče o akvárium
• účast v soutěži „Dřevo – materiál budoucnosti“
• sběr hliníku, vyhlášení nejlepších tříd
• sběr starého papíru
• ekologická a výtvarná soutěž ke Dni Země
• projekt Náš životní styl – odpady – firma Ekokom
• zapojení do projektu Recyklohraní
• využívání venkovních učeben k výuce
Pracoviště Slovákova
• ekologická učebna – vytváření žákovských sbírek přírodnin a herbářů
• průběh a ukončení projektu „Environmentální výchova na Základní škole Boskovice,
okres Blansko, který byl podpořen v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora
EVVO ve školách v roce 2009
• školní ekologická soutěž pro žáky 5. tříd
• ekologická a výtvarná soutěž ke Dni Země
• výukový program planeta Země 3000 – „ČR – země známá, neznámá“
• exkurze Jedovnice – ve spolupráci s PdF MU Brno, katedra geografie
• exkurze do sklárny Moravia - Úsobrno
• účast na výukovém programu „Tonda obal na cestách“
• projekt Náš životní styl – odpady
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•
•
•
•
•

projekt Den Země a Evropský týden mobility
sbírka peněz „Kůň pro hipoterapii“, sbírka pro psí útulek, účast ve „Stonožce“
školní soutěž ve sběru hliníku a starého papíru
rozhlasové relace „Třídění odpadu“
příspěvky ve školním časopise Slováček a na webových stránkách školy

Pracoviště Sušilova
• umístění nových nádob na tříděný odpad
• exkurze „Dlouhé Stráně“
• návštěva Arboreta Šmelcovna
• zapojení do celoměstské akce „Barevný podzim“
• soutěž ve sběru papíru, sběr hliníku a pomerančové kůry
• účast v soutěži „Dřevo – materiál budoucnosti“
• přírodovědná soutěž „Klokan“
• výstava „Příběh planety Země“
• projekt „Afrika“ ve školní družině
• exkurze Jedovnice – chráněná území Moravského Krasu
• péče o záhony na školní zahradě
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Část XIII.
Přehledy klasifikace za 2. pololetí
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Přílohy
Rozpočet ZŠ Boskovice na rok 2009 - plnění k 31. 12. 2009
Komentář:
Rozpočet školy k 31. 12. 2009 skončil kladným hospodářským výsledkem 114 tis. Kč. Je v něm zahrnut
kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 274 tis. Kč a záporný hospodářský výsledek -160
tis. Kč v hlavní činnosti. Hospodaření se státními prostředky skončilo vyrovnaně.
Při hodnocení hospodaření je nutno konstatovat, že vzhledem k probíhajícímu zateplení budov Slovákova a
nám. 9. května bylo podstatně méně než v minulých letech investováno do běžné údržby a oprav. V ostatních
položkách jsme hospodařili na úrovni minulých let. Pozitivem byly úspory za energie, tyto však byly nižší než
škrty ze strany zřizovatele, které činily celkem 1.590 tis. Kč (30. 3. 2009 snížení příspěvku o 1.355 tis. Kč, 14.
9. 2009 snížení o dalších 200 tis. Kč, navíc byly odvody z odpisů navýšeny o 35 tis. Kč).
Posílením rozpočtu školy byla dotace z rozvojového programu školy „Podpora EVVO ve školách“ ve výši
103 tis. Kč.
Z fondu reprodukce majetku byly zakoupeny interaktivní tabule (celkem 4 ks) a myčka na nádobí pro
pracoviště Slovákova.
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Ukazatel

Město Boskovice
Plnění

Školné

Výnosy

Stravné
Převody
z fondů
Ostatní výnosy
Provozní
dotace

Výnosy celkem

%

Státní rozpočet
Rozp.

Plnění

%

Doplňková činnost
Rozpočet

Plnění

%

CELKEM
Rozpočet Plnění

110

117

106

110

117 106

3800

3836

101

3800

3836 101

5

8

160

5

8 160

650

624

96

1300

1378 106

650

754

116

10818 10820

100 42976

42976

100

15383 15405

100 42976

42976

100

650

754

116

906

100

20

69

345

53974 53976 100
59009 59135 100

Spotřeba mat.,
zboží

5638

5516

98

z toho:
potraviny

3800

3836

101

Spotřeba
energie

5700

5577

98

1900

2022

106

300

384

128

26

21

81 30718

30718

100

30744 30739 100

9

7

78 10101

10101

100

10110 10108 100

709

709

100

Služby celkem

Náklady

z toho: opravy
Mzdy a OON
Zák. poj. soc.,
zdr.
Ost. soc.
náklady
Odpisy HIM,
NHIM
Ostatní
náklady

Náklady
celkem
Hospodářský
výsledek

Investice celkem

906

542

542

100

6564

6491

3800

3836 101

307

128

5940

5884

100

104

104

2542

2668 105

100

104

104

400

488 122

709 100
2231 101

101

2200

200

191

96

200

-290

-160

99 42976

42976

0

0

100

360

480

290

274

133

191

96

59009 59021 100
0

7

114
7

401

510

401

510

401

510

401

510

z toho:
od zřizovatele
z vlastních zdrojů

99

709

2231

15673 15565

99

240

2200

Sponzorské dary

ostatní

%
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Rozpočet ZŠ Boskovice na rok 2010 - čerpání k 30. 6. 2010
Komentář:
Rozpočet školy k 30. 6. 2010 skončil kladným hospodářským výsledkem 273 tis. Kč, v tom
v hlavní činnosti + 66 tis. Kč, v doplňkové činnosti + 195 tis. Kč a v hospodaření se státními
prostředky + 12 tis. Kč. Z tohoto pohledu je hospodaření s přidělenými prostředky ve všech oblastech
přiměřené a dá se očekávat podobný výsledek i na konci kalendářního roku.
V předložené tabulce není uveden rozpočet státních prostředků, ale pouze jeho čerpání. Důvodem
jsou plánovaná rozpočtová opatření krajského úřadu (školy na ně byly v průběhu července
upozorněny), rozpočet na konci roku pak musí u státních prostředků skončit jako vyrovnaný.
Nejvýznamnějším výdajem byl v 1. pololetí roku 2010 nákup nových školních lavic a židlí
v celkové hodnotě 697 tis. Kč.
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Ukazatel

Město Boskovice
Plnění

Školné

%

Státní rozpočet
Rozp.

Doplňková činnost

Plnění % Rozpočet Plnění

CELKEM

% Rozpočet Plnění

180

113

63

180

113

3800

2362

62

3800

2362

500

391

78

1200

824

11435

5727

50

20452

11435

26179

15915

8593

54

20452

700

16615

29478

Spotřeba mat.,
zboží

5380

3571

66

321

20

5400

3892

z toho:
potraviny

3800

2362

62

3800

2362

Spotřeba
energie

5500

2351

43

2200

930

42

600

96

16

26

9

35

9

3

33

Výnosy

Stravné
Převody z
fondů
Ostatní výnosy
Provozní
dotace

Výnosy celkem

Služby celkem

Náklady

z toho: opravy
Mzdy a OON
Zák. poj. soc.,
zdr.
Ost. soc.
náklady
Odpisy HIM,
NHIM
Ostatní
náklady

Náklady
celkem
Hospodářský
výsledek

433 62

433 62
0

270

194 72

5770

2545

110

44 40

2310

1117

110

44 40

710

140

14645

26

14654

4995

9

4998

143

292
2900
200

1464

8527

-300

66

292

50

199 100

16215

Sponzorské dary
Investice celkem

700

53

44
20440

400

238 60

12

300

195

2900

1464

200

243

16615

29205

0

273

5

5

2000

2000

2000

2000

z toho:
od zřizovatele
z vlastních zdrojů
ostatní

%

