Základní škola Boskovice, okres Blansko

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2010/2011
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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 2010/2011.

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 Ţáček
zástupce ředitele školy – odloučené pracoviště Slovákova - Mgr. Blanka Bohatcová
Celková kapacita školy: Základní škola 1940 ţáků
Školní druţina 270 ţáků
Školní jídelna 1602 ţáků
Ve školním roce 2010/2011 měla základní škola devět ročníků. První stupeň byl tvořen
prvním aţ pátým ročníkem, druhý stupeň šestým aţ devátým ročníkem. Součástí školy bylo
osm oddělení školní druţiny a 3 samostatné školní jídelny.
b) Počty
Školní rok
2010/11
1.stupeň
2.stupeň

Celkem

Počet tříd
Celkový počet Počet ţáků na
ţáků
jednu třídu
celkem
z toho
spec. vyrov.
27
602
22,3
23
523
22,7
50
1125
22,5

c) Malotřídní a neúplné školy: d) Celkový počet ţáků v 1. ročníku: 132
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e) Školská rada
Školská rada se schází pod vedením předsedy Mgr. Čestmíra Sekaniny. Devítičlenná
školská rada se ve školním roce sešla 1x - 11. 10. 2010. Na zasedání mimo jiné projednala
výroční zprávu školy za předchozí školní rok.
f) Vzdělávací programy
Název zvoleného
vzdělávacího
programu
Základní škola
ŠVP Škola mnoha
moţností

Číslo jednací

V ročníku

16847/96-2
ZŠ-ŠVP-19/2007

5. ročník
1.- 4., 6. - 9. ročník

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

Počet
1014

Počet strávníků
ţáci a děti škol. prac. ostatní*
918
96

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

15
13,5

h) ŠD, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
8

počet dětí v ŠD
240

počet vychovatelů ŠD
fyz.
9
přepoč.
7,7

Školní druţina 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 moţností 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. Čtvrtým rokem pracovala ŠD podle
vytvořeného školního vzdělávacího programu Škola mnoha moţností - Čas dětství, čas
dobrých příkladů.
Činnost ŠD byla organizována v 8 odděleních školní druţiny - 3 oddělení na pracovišti
nám. 9. května, 2 oddělení na pracovišti Sušilova a 3 oddělení na pracovišti Slovákova.
Součástí ŠD bylo 13 zájmových útvarů:
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 ŠD při ZŠ nám: 9. května: Šikulky, Sportovky, Počítače (2x), Míčovky
 ŠD při ZŠ Sušilova: Šachy, Šikovné ruce
 ŠD při ZŠ Slovákova: Sportovní hry, Šikulové, Kutílek, Sportovní hry pro kluky a pro
holky (2x), Školička hry na flétnu
Práce ŠD byla po celý školní rok prezentována na veřejnosti a na webových stránkách
školy.
Pokračovala spolupráce se SPgŠ Boskovice na všech 3 odloučených pracovištích ŠD metodické návštěvy, praxe studentů a studentek.
Celoškolní celodruţinové akce:
Husí slavnosti – „Naše husa chodí bosa“ – výstava v Muzeu Boskovicka, Drakiáda ve
spolupráci s DDM Boskovice, Vánoční jarmark v Boskovicích – výroba ozdob a zdobení
stromečku, Karneval na ledě ve spolupráci s DDM Boskovice, Jarní výstavka „Zaťukalo jaro“
na náměstí v Boskovicích, Kdo si hraje, nezlobí – závody na kolech
Nejzdařilejší akce na jednotlivých pracovištích ŠD, které zpestřily činnost:
ŠD nám. 9. května:
„O nejlepší papírovou vlaštovku“, Vv soutěţ – malování přejatých slov, „Kamarád
z prázdnin“, účast na Dni bez aut, „Dráček Druţináček“, turnaj v pexesu, Strašidelné
odpoledne – „Nebojte se bát“, „Rýmování, šprýmování“, beseda se zubní lékařkou, Mikuláš
v ŠD, vánoční besídky a dílny, Golemova ruka (soutěţ v páce), turnaj v piškvorkách,
O nejhezčího sněhuláka, Psí závody, závody na saních, bobech a pekáčích v parku u lázní,
výroba Valentýnek, turnaj ve skládání puzzle, ve stolním fotbálku, soutěţ „Zpívá celá
druţina“, divadelní odpoledne – pohádky hrané i loutkové, Velikonoční dílny, ekologické
odpoledne – poznávání zvířat, rostlin, recyklace odpadu, Dárek pro maminku, běh do schodů,
turnaj v kuţelkách, kreslení na chodníku, Tonda obal – účast, Koncert ve školní druţině
ŠD Sušilova: podzimní turnaj v kopané, Piráti z Caribiku – bojová hra o statečnosti, odvaze
a důvtipu, podzimní turnaj v kopané, Jak se budí princezny – blok výtvarných a rukodělných
aktivit, čtení a dramatizace pohádek, vánoční dílny, Čertovská diskotéka, Dinosauři – tvoření
obřího pravěkého zvířete, malby, zajímavosti, šachový turnaj, Olympiáda – sportovní
odpoledne ve spolupráci se studentkami SPgŠ, Talentmánie, Kolo, koloběţky – dopravní
soutěţ v terénu, Velikonoční dílny, Za sedmizubým hřebenem – cesta okolo hradu s plněním
úkolů, Srdíčkový den pro maminky, ekoateliér „V mořských hlubinách“, turnaj
v přehazované, Poznáváme své město
ŠD Slovákova:
Zahájení projektu „Pozorovatelé hmyzu“, Záchranářská akademie v rámci Dne mobility,
projekty s podzimní tematikou, „Rej duchů“, návštěva literární čajovny, tvorba Kníţky
o podzimu, Mikulášská nadílka, divadelní představení „Červená Karkulka“, Čertovské hraní –
soutěţe a hry na sněhu, vánoční besídky, My tři králové jdeme k vám – odpoledne se
studentkami SPgŠ, tematické projekty – Kde zvířátka přezimují, Hosté u jednoho stromu,
Šaškoviny, návštěva školní knihovny, výstavka prací krouţku Šikulky v městské knihovně,
Velikonoční dílny, Den Země, 8. slet čarodějnic spojený s táborákem, projekty: Jak se ţije
v Africe, Máme rádi zvířata, Cesta za dinosaury, ukázka výcviku loveckého psa, výroba dárků
pro maminky, zábavné odpoledne ke Dni dětí, Tonda obal, Jahodový týden, Proč se červen
červená?
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Část II.
Údaje o pracovnících školy
1. Odborná a pedagogická způsobilost
(fyzický počet/přepočtený počet)
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně a pedagogicky způsobilých

81
81

78,6
78,6

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2010/11 nastoupili na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/11
nastoupili na školu: 5
4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/11
odešli ze školy: 5
5. Věkové sloţení pedagogických pracovníků:
Učitelé
Věk
do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Muţi
2
10
3
0
0
15
0

Ţeny
11
32
21
0
2
66
7

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně řídících pracovníků
školy:
NÁZEV KURZU, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ , STUDIA

POČET ÚČASTNÍKŮ

Po celý školní rok 2010/2011 - studium, kurzy
Studium k výkonu specializovaných činností – Koordinátor školního vzdělávacího programu
(ukončeno v prosinci 2010 obhajobou závěrečné práce)
2
Výchovné poradenství: kvalifikační studium (4 semestry) – studium ukončeno závěrečnou
zkouškou a obhajobou závěrečné práce
1
Projekt „Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JmK“ – kabinet Jazyk a jazyková
komunikace při SSŠ Brno – metodička
1
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Projekt „Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JmK“ – kabinet Matematika a její aplikace
při SSŠ Brno – metodička
1
Kurz anglického jazyka – stupeň pokročilý B1 - lektorka Bc. Š. Makovičková
2
Kurz anglického jazyka – stupeň středně pokročilý A2 – Bc. Š. Makovičková
1
Kurz anglického jazyka pro úplné začátečníky – A0 – Mgr. V. Vyskočilová
1
Jednodenní, vícedenní
Metodologická podpora v oblasti práce se ţáky – letní škola projektu
2
TĚLOPRAHA
1
English Across The Curriculum With Project
1
Virtuální komunikace - „Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JmK“
2
4. metodická konference kabinetu Jazyk a jazyková komunikace
1
Seminář k organizaci soutěţí ve školním roce 2010/11
1
3. metodická konference „Hodnocení a sebehodnocení v Tv“
1
Platové předpisy ve školství
1
4. metodická konference kabinetu Speciální pedagogika – „Třídnická hodina jako nástroj“
2
Setkání speciálních pedagogů a dyslektických asistentů
3
Začínáme s učením na míru
1
4. metodická konference kabinetu Matematika a její aplikace – „Umíme aplikovat
matematiku?“
5
5. metodická konference kabinetu Matematika a její aplikace – „Můţeme a umíme zlepšit
zájem ţáků o matematiku?“
3
English Interactions
1
Konference příjmu potravy a prostředí školy
1
Školení k projektu „EU peníze školám“
2
Aktivační Aj – storytelling
1
Poezie ve škole i mimo ni I.
1
Metodický seminář „Zdravé zuby“ pro pracovníky 1. stupně ZŠ
1
Kritéria školní zralosti, odklad školní docházky
2
Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně
1
Vision 7
3
Ahoj kamarádi, máme vás rádi – ekologická výchova
1
Aktivní učení v matematice – Slovní úlohy – ţádný problém
1
O počasí s hudbou a pohybem
2
Výuka jazykových dovedností na ZŠ
1
Evoluční změny v anglické gramatice
1
Výuka cizích jazyků s ADHD a ţáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí
1
Metodická konference kabinetu Cizí jazyky „Čtenářské strategie v cizích jazycích“
3
Finanční gramotnost v občanské výchově a jiných předmětech
1
„Učit se německy, zaţít Vídeň“ – čtyřdenní jazykový kurz německého jazyka
1
7. Romský asistent: ne
Další asistent: ano (asistenti pedagoga) – 3 (1,01 úvazku)
8. Počet nepedagogických pracovníků základní školy (fyzický/přepočtený): 36/32,4
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Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
(2. pololetí)
1. Celkové hodnocení a klasifikace ţáků:
Ročník

Počet
ţáků
1.
131
2.
125
3.
127
4.
97
5.
125
605
Celkem I. stupeň
6.
123
7.
129
8.
144
9.
126
522
Celkem II. stupeň

Prospělo Neprospělo
vyznamenání
130
120
117
1
70
1
81
518
2
58
4
40
6
47
6
49
194
16

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

Počet
28
6

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 510 (2. pololetí)
4. Údaje o přijímacím řízení na střední školy:

8. A
8. C
Gymnázium ( K )
0
SOŠ a ISŠ ( M )
0
SOU (maturita, L )
0
SOU ( H )
2
Celkem
2

9. A

9. B

9. C

7
13
1
2
23

6
13
3
4
26

1
12
0
7
20

9. D 9. E 9. F
5
12
0
0
17

2
10
2
5
19

8
6
3
4
21

Celkem
29
66
9
24
128

9

5. Počet absolventů ZŠ:
Ročník
9. ročník
niţší ročník
Celkem

Počet ţáků
126
2
128

% celkového počtu všech
ţáků
11,4%

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 ţádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu
podle § 18
písm. c) - zamítnutí ţádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
písm. e) - přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
písm. e) - přestup ţáka podle § 49 odst. 1
písm. l) - povolení individuálního vzdělávání ţáka podle § 41
Počet ţáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2010/2011: 131
Počet ţáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2011/2012: 121

Počet
1
1
129
59
1

Počet
odvolání
-
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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 ţáků školy. Organizovány jsou i společné akce - například pronájem bazénu,
štafety, soutěţe.



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

b) Účast školy v soutěţích a olympiádách
Vzhledem k velikosti školy se okresních soutěţí a olympiád a také většiny sportovních
soutěţí účastní ţáci jednotlivých pracovišť samostatně. V následujícím přehledu jsou uvedeny
nejvýznamnější úspěchy ţáků odloučených pracovišť.
Pracoviště nám. 9. května
Městské soutěţe:
Vv soutěţ ke „Dni bez aut“ 1. místo
2. místo

A. Vítovská
ţáci 3. A
D. Plchová
Z. Bártová
F. Pohl

5. B
3. A
5. B
5. B

Ekologická soutěţ ke „Dni Země“
5. místo
9. B
6. místo
9. A
Výtvarná soutěţ ke „Dni Země“
1. místo
Z. Bártová
5. B
2. místo
S. Smékalová, N. Matušková, K. Štěpánková, K. Rybová – všechny 9. A
Vv soutěţ „Zahrádka v květech očima dětí“
8. B a 9. A
M. Paděrová, O. Bárta, M. Klepač, G. Bušinová, M. Holub, K. Rybová, A. Přikrylová,
M. Ušelová, L. Michovská
Okresní soutěţe:
Matematická olympiáda

9. ročník

Matematická olympiáda

6. ročník

Matematická olympiáda

8. ročník

3. místo
7. místo
1. místo
6. místo
9. místo
7. místo
10. místo

M. Lipoldová
L. Václavík
M. Schlor
E. Dokoupilová
D. Grenar
J. Hubený
I. Kočková
J. Filip
D. Trčková

9. A
9. B
6. A
6. A
6. A
8. A
8. B
8. B
8. A
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Pythagoriáda

8. ročník

Klokan
Pythagoriáda

5. ročník

Olympiáda v Aj
Zeměpisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Stolní tenis

6. místo
8. místo
1. místo
3. místo
2. místo
4. místo
3. místo
4. místo
9. místo
2. místo
4. místo

Přespolní běh

Přehazovaná mladších ţákyň
Přehazovaná starších ţákyň
Pohár krále Jiřího – lehká atletika
Běh na 600 m

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

D. Trčková
D. Němec
M. Schlor
L. Václavík
J. Feruga
J. Patloka
M. Schlor
T. Valterová
P. Ščudla
V. Zemánková
B. Pelíšková
L. Minařík
D. Dejmek
A. Šafářová
D. Pavlů
D. Štercová
A. Andrlíková
mladší ţákyně
starší ţákyně

3. místo
Z. Vorlová
6. místo
J. Hlaváček
Hod míčkem
7. místo
K. Grenarová
Olympiáda ţáků 1. ročníku Velké Opatovice – 2. místo v celkovém pořadí škol
Běh na 50 m
1. místo
K. Hlaváčková
V. Bohatec
4. místo
V. Pečinková
5. místo
P. Filip
Skok daleký
1. místo
V. Pečinková
Běh na 400 m
1. místo
V. Bohatec
3. místo
K. Stříţ
9. místo
K. Bednaříková
Atletický čtyřboj
1. místo
V. Bohatec
DYS – KO – HRY
2. místo
mladší ţáci
3. místo
starší ţáci
„SAPERE“ – soutěţ o zdravé výţivě
účast ţáků 2. stupně
Regionální soutěţe:
„Zelené podnikání“
1. místo
(soutěţ zaměřená na ekologii a finanční gramotnost)

P. Nečas
J. Filip
R. Šmíd
A. Odehnal
Silový čtyřboj
3. místo
D. Pavlů
3. místo
starší chlapci
D. Pavlů (7. B), R. Pavlíček (8. A), F. Zemach (8. B), D. Zemánek (9. B)
Matematická olympiáda 9. ročník
účast
M. Lipoldová
„Basiclingua“
účast
T. Veselá
Soutěţ v Aj
K. Marková

8. A
8. A
6. A
9. B
5. B
5. B
6. A
7. A
9. A
7. A
7. A
9. B
9. B
6. A
7. B
8. A
7. A

4. A
5. A
5. B
1. B
1. A
1. A
1. A
1. A
1. A
1. A
1. B
1. A

9. A
8. B
7. B
6. A
7. B

9. A
8. A
9. A
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Celostátní soutěţe:
„Zelené podnikání“
5. místo
(soutěţ zaměřená na ekologii a finanční gramotnost)

P. Ščudla
9. A
J. Filip
8. B
R. Šmíd
7. B
A. Odehnal
6. A
Vv soutěţ „Vymyslete nové pohádkové bytosti“
K. Antonínová
1. B
L. Oujeský
1. B
Vv soutěţ „Zahrádka v květech očima dětí“
M. Ferugová
3. C
Literární a Vv soutěţ Památníku Terezín „Tady se to nemůţe stát“
9. A, B
P. Nečas, P. Ščudla, D. Burger, M. Lipoldová, K. Rybová, A. Přikrylová, M. Učňová,
G. Tůmová, N. Vondálová
Pracoviště Sušilova
Městské soutěţe:
RH FAKTOR

1. místo
1. místo
Vv soutěţ ke „Dni bez aut“ 2. místo
„Najdi seznam“ – internetová soutěţ

J. Valnohová kategorie 10 – 13 let 6. C
V. Valnohová kategorie 13 – 15 let 8. C
S. Baroš
1. D
3 druţstva v 1. desítce z 2 400 kolektivů

Okresní soutěţe:
Dřevo, materiál budoucnosti
2. místo
M. Novotná, R. Kovářová, A. Buchtová, F. Kočvara, M. Černý
9. D
Chemická olympiáda
2. místo
M. Novotná
9. D
Olympiáda v Aj
3. místo
M. Novotná
9. D
Dějepisná olympiáda
11. místo
M. Novotná
9. D
Zeměpisná olympiáda
6. místo
Z. Valentová
7. C
Recitační soutěţ „Lysické sluníčko“
2. místo
Z. Vavříková
1. C
Vánoční turnaj ve florbalu
4. místo
druţstvo 4. a 5. tříd
Šachový turnaj školních druţstev
1. místo
mladší ţáci
1. místo
starší ţáci
Pohár krále Jiřího – lehká atletika
Skok daleký
1. místo
R. Hlaváček
5. C
Běh na 50 m
2. místo
R. Hlaváček
5. C
Hod míčkem
3. místo
T. Hlaváčková
5. C
Olympiáda ţáků 1. ročníku Velké Opatovice
Skok daleký
1. místo
M. Pros
1. D
Běh na 400 m
10. místo
N. Dvořáková
1. C
Atletický čtyřboj
3. místo
M. Pros
1. D
8. místo
D. Kříţ
1. C
Hod míčkem
5. místo
I. Hofírková
1. C
Skok z místa
6. místo
D. Kříţ
1. C
O pohár rozhlasu
5. místo v kategorii 6. a 7. tříd
Skok daleký
2. místo
V. Kejík
7. C
Běh na 60 m
3. místo
V. Kejík
7. C
Štafeta chlapci 7. ročník
1. místo
Preventan cup Blansko
5. místo
vybíjená 4. a 5. ročníku
Kopaná „Memoriál V. Kotrhonze“
1. místo
starší ţáci
Kopaná „O pohár města Adamova“
1. místo
starší ţáci
DYS – KO – HRY
1. místo
1. stupeň
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M. Konečná, V. Štěpán, T. Pavelka, R. Malach, A. Vlachová
Přehazovaná
4. místo
mladší ţákyně
4. místo
starší ţákyně
Regionální soutěţe:
Florbal – turnaj

4. místo

starší ţáci 8. a 9. ročníku

1. místo
3. místo

Tomáš Prokeš
Anna Nešporová
Josef Synek

2. E
1. E
4. D

Výtvarná soutěţ ke „Dni Země“

1. místo
3. místo

Tomáš Horváth
kolektiv třídy

6. D
6. E

Ekologická soutěţ ke „Dni Země“

3. místo
4. místo

třída
třída

9. F
9. E

Pěvecká soutěţ „RH faktor“

1. místo
2. místo

Barbora Janků
Barbora Girgleová
Monika Chlupová

8. F
5. E
9. F

7. místo
11. místo
10. místo
13. místo
2. místo
7. místo
2. místo
14. místo
2. místo
3. místo

F. Dvořáček
D. Prchalová
P. Korčák
P. Korčák
M. Chladil
T. Müllerová
F. Dvořáček
T. Přibylová
J. Andrlíková
J. Pospíšil
T. Horváth
ţáci 8. a 9. ročníku
L. Osouch
F. Dvořáček

8. E
8. E
9. E
9. E
6. E
8. E
8. E
9. F
9. F
6. D
6. D

E. Pospíšil
J. Přichystal
A. Tomášková
H. Marková
1. místo
druţstvo 2. a 3. tříd
1. místo
L. Vorlický
1. a 3. místo P. Papoušek
3. místo
J. Fleischlinger

1. E
1. F
1. F
1. F

Pracoviště Slovákova
Městské soutěţe:
Výtvarná soutěţ ke „Dni bez aut“

Okresní soutěţe:
Pythagoriáda

8. ročník

Olympiáda v českém jazyce
Olympiáda v anglickém jazyce
Zeměpisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Recitační soutěţ
Stolní tenis
Halová kopaná
Šachy

2. místo
1. místo
1. místo
Olympiáda ţáků 1. ročníku Velké Opatovice
Maratón
2. místo
Atletický čtyřboj
2. místo
Vv soutěţ
2. místo
Pohár krále Jiřího – lehká atletika
Běh a skok daleký
Běh
Hod

5. E
8. E

3. F
3. E
3. F
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Minivolejbal

1. místo
2. místo
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
1. místo
2. místo
2. místo

M. Stloukalová
3. F
D. Dufková
3. E
ţáci 3. F
druţstvo 4. a 5. tříd
A. Husovská
5. E
K. Pešová
5. D
ţáci
5. D, E
druţstvo starších ţákyň
S. Stloukalová
9. E
V. Ošlejšková
9. F
ţákyně 8. F, 9. E, F
druţstvo starších ţáků
druţstvo starších ţáků
starší ţákyně
starší ţáci
ţáci a ţákyně 6. a 7. tříd

Regionální soutěţe:
Divadelní soutěţ “Kandrdásek“
Dějepisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Přebor škol v šachu

3. místo
12. místo
účast
6. místo

Volejbalová liga 6. a 7. tříd
Volejbalový přebor
Volejbal
Volejbalová liga 7. tříd
Pláţový volejbal

5. místo
1. místo
1. místo
5. místo
5. místo

J. Andrlíková
F. Dvořáček
M. Chladil
L. Osouch
F. Dvořáček
ţáci 6. D, E, 7. D, E
ţákyně 8. E, F, 9. F
starší ţákyně
mladší ţáci
Z. Zrůstková
J. Ryšavá
N. Kraváčková
M. Hrdá
J. Filip
T. Veselý

Skok
Běh 50m a 400m
Štafeta
Skok a běh
Hod
Štafeta
O pohár rozhlasu
Běh
Vrh koulí a skok
Štafeta
Minikopaná „Memoriál V. Kotrhonze“
Malá kopaná
Volejbal

6. místo
5. místo
Celostátní soutěţe:
„Zátopkova štafeta“
10. místo
5 km
3. místo
Maratón
9. místo
Volejbalová kvalifikace do celorepublikového finále
2. místo

9. F
9. F
6. E
5. E
8. E

9. F
8. E
9. F
9. F
9. F
9. E

1. stupeň
2. stupeň
starší ţákyně

c) Spolupráce s dalšími subjekty


DDM Boskovice

Spolupracujeme při pořádání sportovních a kulturních akcí. Kaţdoročně je to napříkad
spolupořadatelství při akci „Běh pro zdraví“, při ekologické soutěţi „Den Země“, „Drakiádě“
a „Karnevalu na ledě“. Školní druţina na pracovišti nám. 9. května ve spolupráci s DDM
zorganizovala soutěţ v jízdě na kole „Kdo si hraje, nezlobí“.
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KZMB Boskovice, Muzeum Boskovice

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


Úřad práce Blansko

Spolupráce s touto organizací pomáhá našim nejstarším ţákům při výběru budoucího
zaměstnání. Proběhly návštěvy ţáků 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 ţáci, kterým byla nařízena ústavní výchova, ale vzdělávat by se měli
v běţné základní škole.
Vycházející ţáci pravidelně navštěvují dny otevřených dveří zejména boskovických
středních škol. Studentky SpGŠ celoročně vykonávají pedagogickou praxi ve školní druţině a
od letošního roku i na 1. stupni na všech pracovištích školy.


Policie ČR

Pravidelně pořádáme besedy, především s tematikou patologických jevů ve společnosti,
protidrogové prevence a dopravní výchovy.
Kaţdoročně 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 ţivotě ve městě
Ţivot školy a především úspěchy ţáků jsou prezentovány v oblastních periodikách, kam
přispívají učitelé školy i samotní ţáci. V rámci výuky ţáci pravidelně navštěvují výstavy
pořádané muzeem a městskou knihovnou.
Ţáci školy vydávají školní časopisy – Časopis lol (nám. 9. května), Pod lavicí (Sušilova),
Nový Slováček (Slovákova).
Pravidelnou akcí je Den otevřených dveří a další propagační akce před zápisem ţáků do
prvních tříd.
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I v letošním roce proběhla na MěÚ Boskovice ekologická konference na téma „Ekologicky
nejpříznivější provoz školy“, na které ţáci základních a středních škol prezentovali své
příspěvky.
Patnáct vybraných ţáků bylo v červnu vybráno jako nejlepší ţáci školy a byli v červnu
přijati a odměněni starostou Boskovic.
Na ţivotě ve městě se škola podílí také pořádáním akcí pro rodiče a veřejnost. Ve školním
roce proběhlo několik těchto akcí, např. kulturní vystoupení ţáků pro rodiče v rámci třídních
schůzek.
V městském skleníku pořádáme i další akce s účastí veřejnosti – např. tradiční „Ţákovský
ples“ pracoviště Sušilova a dubnová přehlídka a soutěţ RH FAKTOR.
Pracoviště nám. 9. května zorganizovalo 1. ročník soutěţe „Zelená má talent“.
e) Spolupráce školy s pedagogickými centry a vysokými školami
Pedagogičtí pracovníci školy se v rámci dalšího vzdělávání účastní akcí pořádaných těmito
subjekty.
Dobrá spolupráce je s PdF MU Brno, katedrou geografie, se kterou se naši ţáci 6. tříd
v rámci ekologické výchovy účastní dvoudenní exkurze na pracovišti fakulty v Jedovnicích.
Exkurze se letos zúčastnili ţáci 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 .
f) Zapojení školy do projektů
Škola se tradičně účastní projektů, jejichţ cílem je výchova dětí k zodpovědnému chování
a způsobu ţivota přiměřenému jejich věku. Jedná se o projekty, které navazují na „Zdravou
školu“ v součinnosti se „Zdravým městem“.
Byla zahájena realizace projektu „EU peníze školám“. Projekt je zaměřen především na
tvorbu digitálních výukových materiálů. V první fázi realizace projektu jsme vybavili školu
výpočetní technikou a především jsme do 30 tříd umístili interaktivní tabule. Nyní jiţ máme
interaktivní tabule v 39 třídách.
Škola podala ţádost do projektu VIP Kariéra – III (IPPP Praha s vyuţitím strukturálních
fondů) – je reálný předpoklad, ţe i v dalším školním roce bude na škole působit školní
psycholog na plný úvazek.
Projektové vyučování je součástí školního vzdělávacího programu.
g)

Mezinárodní spolupráce

Škola dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Andreja Kmeťa v Levicích. Na jaře nás navštívili
její ţáci i s vedením školy. Jak bývá při těchto pobytech obvyklé, slovenští ţáci byli
ubytováni v českých rodinách.
V dubnu naši školu navštívila delegace téměř 40 pedagogů z chorvatského Daruvaru.
Jednalo se o pedagogy ze škol s českým vyučovacím jazykem.
Naši ţáci se také zúčastnili akcí pořádaných partnerskými městy Boskovic – např.
pěvecká soutěţ v polském městě Rawa Mazowiecka v květnu.
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h) Péče o talentované ţáky
Péči o talentované ţáky máme zapracovanou v našem školním vzdělávacím programu. Při
přípravě talentovaných ţáků na soutěţe je preferována individuální příprava, učitelé ji
provádějí nad rámec svých pracovních povinností.
i) Péče o zaostávající a problémové ţáky
V případě problémových ţáků škola spolupracuje se sociálním odborem MěÚ Boskovice
i Policií ČR. Problémy jsou vţdy řešeny ve spolupráci se zákonnými zástupci problémových
ţáků. Pravidelně jsou pořádány besedy s kurátorem pro ţáky 8. a 9. tříd k problematice
sociálně patologických jevů a kriminality mládeţe.
Na škole jsou zřízeny dyslektické a logopedické krouţky, které pomáhají ţákům
s vývojovými vadami. V případě zaostávajících ţáků spolupracujeme s PPP Boskovice.
j) LVVZ
Ţáci 7. tříd se kaţdoročně 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).
k) Krouţky při ZŠ
nám. 9. května:

Název krouţku
Počítače
Sportovní
Individuální péče v M a Č
Míčové hry
Šikulky
Anglické hraní pro prvňáčky
Anglické hraní
Dyslektický

Počet krouţků
2
1
1
1
1
1
1
5

Počet ţáků

Slovákova:
Název krouţku
Dyslektický
Pohybové aktivity
Odbíjená
Mladí novináři
ŠD - Šikulkové
ŠD - Školička hry na zob. flétnu
ŠD – Klub správných holek
ŠD - Sportovní hry
ŠD - Kutílek

Počet krouţků
3
1
3
1
1
1
1
2
1

Počet ţáků

23
12
1
15
12
10
18
25

10
14
36
7
13
9
8
34
14
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Sušilova:
Název krouţku
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 krouţků
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2

Počet ţáků
11
13
12
16
12
19
16
20
10
24
9
30

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

Část VII.
Zhodnocení a závěr
Základní škola Boskovice vytváří dobré podmínky pro poskytování základního vzdělání
ţákům. Škola má dobré prostorové podmínky pro další rozvoj. Relativně dobré je i vybavení
materiální. Po dokončení výměny oken a zateplení budov v minulých letech a modernizaci
sportovišť se aktuálně snaţíme o vylepšení učeben (nový nábytek) a technického vybavení
školy (výpočetní technika, interaktivní tabule).
Na škole působí kvalitní a stabilní pedagogický sbor, nemáme větší problémy
s aprobovaností. Velkým přínosem bylo pro školu zřízení funkce školního psychologa, se
kterým počítáme i v příštích letech. Pokles ţáků a tříd ve škole se jiţ zastavil, výhled do
příštích let počítá s mírným nárůstem.
Školní vzdělávací program „Škola mnoha moţností“ prošel ověřovací fází, v následujícím
školním roce budeme pracovat na jeho inovaci a vylepšení.
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Část VIII.
Hodnocení Minimálního preventivního programu 2010/2011
Úkolem programu je řešit problematiku sociálně patologických jevů – sníţením rizik
jejich vzniku a následných důsledků. Základním principem preventivní strategie zůstává
osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého ţivotního stylu.
1. Realizace minimálních preventivních programů:

-

-

-

-

A. Způsob zapracování témat prevence sociálně patologických jevů do vzdělávacího
procesu:
v rámci předmětů výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis, tělesná
výchova …
další vyuţití v třídnických hodinách
prvky preventivního programu a sociálně - patologických jevů jsou zapracovány do
učebních plánů jednotlivých předmětů a ročníků
výsledky jsou vyhodnocovány zpracovateli MPP a konzultovány s pedagogickým sborem
(individuálně i v rámci pedagogických porad ...)
pedagogičtí pracovníci obdrţeli 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, Hra na město )
B. Specializované programy v rámci MPP:
na naší škole nemáme vymezenou ţádnou rizikovou skupinu ţáků, z tohoto důvodu se
věnujeme všem ţákům prostřednictvím programů a projektů ( např. Zdravá škola…)
pro děti se specifickými vývojovými poruchami - dyslektické a logopedické krouţky,
individuální přístup
C. Systém poradenské péče:
úzká spolupráce s PPP Vyškov - pracoviště Blansko, Boskovice a OPPP Blansko
pravidelná spolupráce se SVP Help me!, Brno ( pravidelná setkání s kurátorem
a konzultační činnost o výchovně problémových ţácích )
spolupráce s PČR
spolupráce s oddělením sociálně právní ochrany dětí, kurátorem pro mládeţ - Poradenské
centrum Brno (Sládkova 45)
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 k pravidelným sportovním aktivitám
dětí, organizuje sportovní soutěţe pro děti
činnost ASPV (asociace sportů pro všechny) – soutěţe pro děti
Centrum volného času – Luţánky – různé programy pro děti a mládeţ
podpora zdravého ţivotního stylu (propagace zdravé výţivy, školní posilovna, hřiště,
tělocvičny, vyuţití městských lázní a sportovního areálu Slovákova a Sušilova)
mezitřídní soutěţe ( v různých sportech i výtvarných soutěţích)
besedy s osobnostmi (Klíma, Kroupa, Douda, Presl, Dočekal…)
besedy s policích na různá tématy – šikana, kyberšikana, trestná činnost mladistvých
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-

-

besedy s PČR a kurátorem
besedy s lékaři, programy sexuální výchovy
exkurze (památník Lidice, Praha)
další akce - karneval na ledě, Stonoţkový týden, expedice Kvakoš , dále celoškolní
republiková soutěţ Štafety Emila Zátopka a 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,
Pozor, koza nekouří … )
E. Formy spolupráce s rodiči:
informační občasník školy – přenáší rodičům nejaktuálnější informace a kontaktní adresy,
na které se mohou obracet, webové stránky školy
na úrovni spolupráce se SRPŠ
pomoc zájemců z řad rodičů při pořádání větších sportovních akcí
sponzorské dary jako ceny pro vítěze nebo účastníky akcí
adaptační dny – pro nové kolektivy ţáků 1. tříd, 3. tříd a 6.tříd (i výjezdy mimo školu)

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických
jevů:
- v rámci školy provádíme v metodických sdruţeních a předmětových komisích
- systematické vzdělávání školních metodiků – Mgr.Anna Součková, Mgr. Zdeněk Ţáček,
Mgr. Světlana Hrdličková a výchovných poradců Mgr. Marcela Kramlová, Mgr. Jaroslava
Nahodilová, PhDr. Dana Fidlerová
- vyuţití seminářů pořádaných OPPP
- vyuţití 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 ţivotě člověka, Kyberšikana
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 :

-

ŠVP v rámci RVP
Zdravý ţivotní styl ve škole – cílem je výchova k odpovědnému chování a způsobu
ţivota
Ekologický program – jako posílení environmentální výchovy s cílem zlepšení
ţivotního prostředí

-
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5. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole :
ano ne
návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin,
heroin
kouření
záškoláctví
šikana, kyberšikana
gambling
kriminalita majetkové povahy, drobné krádeţe
rasizmus
úmyslné poškození majetku
nevhodné pouţívání mobilních telefonů
neomluvené hodiny

-

nevhodné chování

ano -

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

věk

celkem
případů

-

ne
ne
-

12,13,14
13,14,15
12
12,13,14,15
12,13,14,15
10,13,14,15
10,12,13,14,
15
9,10,12,13,1
4,15

8
9
1
6
6
10
11
16
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Část IX.
Přehled o výsledcích přijímacího řízení
I.

Pracoviště nám. 9. května

Název školy a oboru
Gymnázium Boskovice
Osmileté
Čtyřleté
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
Oděvní technik
Ekonomika a podnikání
Kuchař-číšník
SOŠ a SOU André Citroëna
Informační technologie
Mechanik strojů a zařízení
Mechanik elektrotechnik
Opravář zemědělských strojů
Mechanik opravář motorových vozidel
SOŠ a SOU - MŠP Letovice
Stavebnictví
OA a SZdŠ Blansko
Zdravotnický asistent
Ekonomické lyceum
SPŠ Jedovnice
Strojírenství
SOŠ a SOU Blansko
Mechanik seřizovač
Mechanik elektrotechnik
SOŠ Fortika, Lomnice u Tišnova
Hotelnictví
SŠ potravinářská a sluţeb, Brno
Kuchař - číšník
SPŠ stavební Brno, Kudelova
Stavebnictví
ISŠ automobilní Brno
Dopravní prostředky
SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova

přijatých
(maturitní obory)

přijatých
(učební obory)

celkem

9
13
0

0
0
0

9
13
0
4

2
2
0

0
0
0

0

11
2
1
1
4
0

0
0
0
0
3

0
1
0
0
0

0
0
0
1
1

3

1
1

0
4

3
1

0
0

2

0

2
2
1
1

0
0

1

0

1
1
0

1
1

1

0
1

1

0
1
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Laboratorní asistent
SZŠ Prostějov
Zdravotnický asistent
VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová
Technické lyceum
S lesnická škola Hranice
SPŠ stavební Praha
Stavebnictví
Celkem z 9. tříd
Celkem z 8. tříd
Celkem z 5.tříd

1

0

1

0

1
1

0
0

1
43
0
9

0
6
1
0

1
1
1
1
49
1
9
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II. Pracoviště Sušilova
Název školy a oboru
Gymnázium Boskovice
osmileté
čtyřleté – všeobecné
Gymnázium Jevíčko
VOŠ ek. a zdrav., SŠ Boskovice
Informační technologie
Ekonomika a podnikání
Oděvní technik
SOU André Citroëna
Silniční doprava
Informační technologie
Opravář zemědělských strojů
Mechanik- elektronik
Automechanik
Autoelektrikář
Mechanik CNC strojů
SOU Letovice – MŠP
Nábytkářství
Truhlář
SPgŠ Boskovice
Pedagogické lyceum
SPŠ technická Brno
Počítačové řízení CNC a NC strojů
SPŠ strojní
Strojírenství – počítačová grafika
SPŠ stavební
Pozemní stavitelství
SOŠ Lomnice
Kadeřnice
SPŠ oděvní Prostějov
Designe interieru
SOU sluţeb a obchodu Charbulova
Pekař
SOŠ ochrany osob a majetku
Sociálně právní činnost
Policejní akademie Holešov
Sociálně právní činnost
SŠ lesnická Hranice na Moravě
Lesnictví
Fortika Lomnice
Hotelnictví
SZŠ Brno Jaselská
Sociální činnost
Celkem z 9. tříd
Celkem z 5. tříd

přijatých
(maturitní obory)

přijatých
(učební obory)

celkem

3
5
1

3
5
1

1
3
2

1
3
2

1
1

3
1
1

1
1
1
1
3
1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

2

2
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2
29
3

2
38
3

9
0
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III.

Pracoviště Slovákova

Název školy a oboru
Gymnázium Boskovice
Gymnázium - osmileté
Gymnázium (všeobecné) - čtyřleté
Gymnázium Jevíčko
Gymnázium Rájec-Jestřebí
Gymnázium Brno
VOŠ ekon.a zdrav. a SŠ Boskovice
Obchodní akademie
Ekonomika a podnikání
Informační technologie
Hotelnictví
SOU André Citroëna, Boskovice
Mechanik opravář motorových vozidel
Mechanik strojů a zařízení
Autotronik
Obráběč kovů
Opravář zemědělských strojů
SOU Letovice – MŠP
Truhlář
SPgŠ Boskovice
Pedagogické lyceum
Předškolní a mimoškolní pedagogika
SŠ inf.technologií a soc.péče Brno
Soc.činnost-sociálně spr. činnost
SZŠ a VOŠ Brno
Laboratorní asistent
SOŠ a SOU Lomnice
Kuchař-číšník
OAa SZŠ Blansko
Zdravotní asistent
SPŠ Elektrotechnická, Brno
Mechanik-elektrotechnik
ISŠ polygrafická, Brno
Reprodukční grafik pro města
Celkem z 5. tříd
Celkem z 9. tříd

přijatých
(maturitní obory)

přijatých
(učební obory)

celkem

7
5
2
2
1

0
0
0
0
0

7
5
2
2
1

1
2
2
1

0
0
0
0

1
2
2
1

0
1
3
0
0

3
0
0
1
2

3
1
3
1
2

0

2

2

4
1

0
0

4
1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

2

0

2

1

0

1

1
7
31

0
0
9

1
7
40
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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 ţáky s vývojovými poruchami učení a chování
Péče o problémové ţáky
Péče o integrované ţáky
Hodnocení sekce TU
Spolupráce s PPP Boskovice
Další vzdělávání

ad 1/ Přijímací řízení:
Přijímacího řízení se zúčastnilo 126 ţáků z 9. ročníku a 2 ţáci z 8. ročníku. Na pracovišti
nám. 9. května bylo přijato 50 ţáků, na pracovišti Sušilova 38 ţáků, na pracovišti Slovákova
40 ţáků 9. ročníků.
Umístění ţáků 9. ročníků:
VIII.A
VIII.C
Gymnázium ( K ) 0
SOŠ a ISŠ ( M )
0
SOU (maturita, L ) 0
SOU ( H )
2
Celkem
2

IX.A IX.B IX.C IX.D

IX.E

IX.F Celkem

7
13
1
2
23

2
10
2
5
19

8
6
3
4
21

6
13
3
4
26

1
12
0
7
20

5
12
0
0
17

29
66
9
24
128

Maturitu můţe získat 104 ţáků, coţ je 81,25 %.
Výuční list můţe získat 24 ţáků, coţ je 18,75 %.
Pracoviště nám.9.května navštěvovalo k 30. 4. 2010 celkem 459 ţáků, pracoviště
Slovákova 375 ţáků a pracoviště Sušilova 293 ţáků. Celkem tedy 1127 ţáků.
Na osmileté studium na gymnáziu v Boskovicích bylo z 5. ročníku přijato 19 ţáků, tj.
15,2%.
Pracoviště nám. 9. května navštěvuje 51 ţáků pátých tříd, přijato 9, pracoviště Slovákova
navštěvuje 46 ţáků pátých tříd, přijato 7 ţáků, pracoviště Sušilova 28 ţáků, přijati 3 ţáci.
ad 2/ Volba povolání ve školním roce 2010 - 2011 :


Ţáci 9. ročníku měli moţnost si vyhledávat v počítačové pracovně informace o
gymnáziích, středních odborných školách, středních odborných učilištích,
o přijímacím řízení a přijímacích zkouškách.
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Ţáci si půjčovali materiály, video kazety a CD s informacemi o školách, o obsahu
oboru a o uplatnění zvolené profese na trhu práce. K nahlédnutí byly i informace na
internetu.



Ţáci 9. a 8. ročníků vyplňovali dotazník volby povolání – přesný název škol, adresu a
obor s kódem.



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



Informativní schůzky pro ţáky 9. ročníku, rodiče, TU, ŘŠ, VP se zástupci G, SOŠ
SOU proběhly 11.11. 2010 /pracoviště 9. května, pracoviště Sušilova/ a 10.11. 2010
/pracoviště Slovákova/. Přítomna byla většina ţáků a jejich rodičů, 15 zástupců
státních škol a 1 zástupce soukromé školy. Další schůzky rodičů a ţáků s výchovnou
poradkyní proběhly na pracovišti Slovákova v září a v lednu.



Ţáci obdrţeli Atlasy škol pro jihomoravský kraj od ÚP Blansko.



Výchovnou poradkyní byli ţáci pravidelně informováni o školách, nabídce škol,
o dnech otevřených dveří a o přijímacích řízeních na G, SOŠ a SOU.



Dny otevřených dveří navštívené se školou:
SOŠ a SOU A Citroëna Boskovice 5.11.2010
Gymnázium Boskovice
5.11.2010
SPgŠ Boskovice
5.11.2010
VOŠ ekon. a zdrav.a SŠ Boskovice 5.11.2010
individuálně: OA a SZdŠ Blansko 12.11.2010

Dnů otevřených dveří se zúčastnili ţáci 8. a 9. ročníků ( pracoviště 9. května a Sušilova ) a
ţáci 9. tříd (pracoviště Slovákova).


Dne 5.11.2010 navštívili ţáci 8. a 9.ročníků Burzu středních škol v Boskovicích a dne
26. a 27.11.2010 Veletrh SŠ a SOU v Brně. Individuálně ţáci mohli navštívit
12.11.2010 Burzu středních škol v Blansku.



V únoru 2011 proběhl pro ţáky 9. ročníků na naší škole workshop od VOŠ
ekonomické a zdravotnické a SŠ Boskovice „Historie a praktická ukázka
nealkoholických míchaných nápojů“. Akce přispěla k orientaci ve volbě profese.



3.3.2011 uspořádala VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice pro ţáky
8. a 9.ročníků zdařilou akci -15.veletrh fiktivních firem se zahraniční účastí
obchodních partnerů z Rakouska.



Dne 26.4.2011 a 3.5. 2011 ţáci 8. ročníků navštívili spolu s vyučujícími Vko a TU
Úřad práce Blansko, kde si ve výchovném programu k volbě povolání vybírali
budoucí profesi / počítačový program, databáze profesí /. Jejich předběţný zájem je
zpracován v počítači / pracoviště 9. května /.
Ţáci 8. ročníků z pracoviště Sušilova navštívili Úřad práce v Blansku 31.3.2011.
Ţáci 9. ročníků pracoviště Slovákova navštívili společně s třídními učiteli Úřad práce
v Blansku 3.11.2010
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Dne 20.4.2011 navštívili ţáci 8. ročníku s třídními učiteli zajímavý Festival hotelnictví
ve skleníku v Boskovicích

ad 3/ Péče o ţáky s vývojovými poruchami učení:
Na pracovišti ZŠ nám.9.května pracovalo 5 dyslektických krouţků, ve kterých 27 ţákům
pomáhaly dyslektické asistentky: Dobroslava Kejíková, Marie Hloţková, Dana Slezáková,
Jana Svobodová a Jana Šafránková. Individuální péče byla věnována ţákům
s diagnostikovanými SPU v 7. ročníku Svatavou Klimkovou (5 ţáků) a Dobroslavou
Kejíkovou v 5. ročníku (6 ţáků).
Na pracovišti Sušilova pracovaly 2 dyslektické krouţky v počtu 10 ţáků. Vedly je
dyslektické asistentky Pavlína Palánová a Ludmila Slámová.
Na pracovišti Slovákova pracovalo 5 dyslektických asistentek – Jana Svobodová, Věra
Legnerová, Alena Dvořáčková, Miroslava Vávrová a Gabriela Staňková.
ad 4/ Péče o problémové ţáky ve VP
Pracoviště nám.9. května:
Ve školním roce 2010/2011 se uskutečnily dvě výchovné komise. Dále se konalo 23
pohovorů s rodiči a několik telefonických hovorů s rodiči ţáků, kteří porušovali školní řád.
Proběhlo 17 individuálních pohovorů s ţáky školy o výchovných problémech
/chování, rvačky, podezření na šikanu/, rodinných problémech, ničení školního majetku o
přípravě ţáků na vyučování. S ţáky jsme řešili i jejich chování a přestupky mimo školu a
informovali jsme rodiče o moţném postihu. Tyto nahlášené přestupky řešila Policie ČR.
U 6 ţáků byly zjištěny neomluvené absence /celkem v počtu 83 hodin/, všechny byly
řešeny při jednáních s rodiči.
VP spolupracovala s Mgr.Votroubkovou, vedoucí OSPOD, se soc.pracovnicemi,
s poručicí Raboňovou z Kriminální policie ČR, s Městskou policií, s Policií ČR a střediskem
Help me v Brně.
Pracoviště Sušilova:
Na pracovišti Sušilova se konaly čtyři výchovné komise. Výchovná poradkyně se
zúčastnila 3 komisí na OSPOD při MěÚ v Boskovicích.
Konalo se 20 pohovorů s rodiči ţáků i ţáky samotnými.
Pracoviště Slovákova:
Na pracovišti Slovákova řešila výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli,
ostatními vyučujícími a rodiči porušování školního řádu – nevhodné chování ve vyučování a o
přestávkách, poškození majetku školy, nedostatečná příprava na vyučování, krádeţe,
konflikty se spoluţáky (nešlo o opakované a agresivní incidenty). Řešili jsme 4 případy
krádeţí.
Záškoláctví bylo řešeno čtyřikrát, vţdy byl počet neomluvených hodin niţších neţ 10.
K řešení problémů ţáků jsme zvali rodiče, s rodiči jsme projednávali i případy zvýšené
absence ţáků.
Proběhlo 22 individuálních jednání s rodiči o problémech souvisejících s přípravou na
vyučování a chováním ve škole. Výchovná poradkyně spolupracovala s vedoucí oddělení
sociálně právní ochrany dětí Mgr. A. Votroubkovou, kurátorem pro mládeţ panem Kvapilem
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a byla přizvána k jednání výchovné komise OSPOD. Spolupracovali jsme s Policií ČR a
Městskou policií při řešení přestupků spáchaných mimo školu. Městská policie nás
informovala o kouření ţáků školy na veřejných prostranstvích, následně jsme informovali
rodiče těchto ţáků.
O spolupráci jsme byli poţádáni Okresním soudem v Blansku.
Spolupracovali jsme s Dětským domovem v Boskovicích.
Hledali jsme řešení situace i ve spolupráci se střediskem Help me v Brně.
ad 5/ Péče o integrované ţáky:
Integrovaným ţákům je věnována individuální péče. Jednalo se celkem o 9 ţáků
(nejvíce vývojové poruch učení – 3 ţáci, dále vývojové poruchy chování a různé druhy
tělesného postiţení). Ţáci pracovali se zvláštními pomůckami i podle individuálních
vzdělávacích plánů. Se třemi ţákyněmi pracovaly asistentky pedagoga.
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 ve školské legislativě.
Kníţky poslouţily jako studijní materiál pro učitele a vzdělávání pedagogů.
ad 7/ Spolupráce s OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice:
Výchovným poradkyním jsou průběţně TU nebo rodiči ţáků dodávány zprávy
z vyšetření v PPP Vyškov, pracoviště Boskovice a Blansko. Zprávy evidujeme v Kartotéce
vyšetřených ţáků. Někteří ţáci navštěvují PPP za účelem nápravy čtení, řeči, chodí na terapii
do skupinek a KUPOZ.
PPP Boskovice zajistila metodickou návštěvu s konzultací pro VP a TU dětí
vyšetřených v PPP Boskovice a integrovaných.
ad 8/ Další vzdělávání :
Výchovné poradkyně absolvovaly semináře a školení:
-

8.10.2010
22.11.2010
19.1.2011

-

31.5.2011

Setkání pedagogů a asistentů pedagoga v OPPP Boskovice
Schůzka výchovných poradců v OPPP v Boskovicích
Seminář - Třídnická hodina jako nástroj - s akreditací MŠMT ČR
č. 25 688/2008-25-551
Schůzka výchovných poradců v OPPP v Boskovicích
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Část XI.
Akce školy ve školním roce 2010/11
ZÁŘÍ
1. 9. 2010 slavnostní zahájení školního roku 2010/2011, porada pedagogických
pracovníků na jednotlivých pracovištích
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- ŠVP - tvorba tematických a časových plánů jednotlivých předmětů vedená garanty
předmětů
- schůzky metodických zařízení na jednotlivých pracovištích
- předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP –
problematika tematických a časových plánů
- další vzdělávání pedagogických pracovníků
- pravidelná kontrola BOZP
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní druţině
- plenární zasedání rodičů (SR, SRPDŠ) a pedagogických pracovníků na jednotlivých
pracovištích 20., 21. a 22. 9., třídní schůzky nových třídních kolektivů či nových
třídních učitelů, vydání Zpravodaje školy
- slavnostní otevření víceúčelového hřiště na ZŠ Sušilova
- školní psycholoţka Mgr. Martina Dršková – představení psycholoţky na jednotlivých
pracovištích, spolupráce s výchovnými poradkyněmi, pedagogy, ţáky a rodiči –
stanovení pravidel, generální souhlas s činností školního psychologa
- školní automaty na mléko a ovoce, projekt Ovoce do škol, Mléko do škol
- ŠVP - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010 (16. 9. – 22. 9.)
Téma projektu: Prodluţ si ţivot a buď aktivní – 1. stupeň „Den s integrovaným
záchranným systémem“ v rámci celoevropského Dne bez aut 2010 na Masarykově
náměstí (1. a 2. ročník Bezpečná cesta do školy)
2. stupeň – Jízda zručnosti na kole - štafeta, organizace na kaţdém pracovišti
individuálně
- setkání s ministrem školství p. Dobešem - aula Gymnázia Boskovice
- účast zástupců učitelů a zaměstnanců školy na akci školských odborů v Praze
- Muzeum Boskovicka - setkání s učiteli (nabídka výstav a spolupráce)
- aktualizace údajů v programu Bakalář na školní rok 2010/11
- RR Den české státnosti, Evropský den jazyků
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěţe:
pracoviště nám. 9. května: exkurze Brno – Moravský kras známý i neznámý, Špilberk –
ţalář národů (9. A, B), literárně historická exkurze Praha (8. A, 3 dny), Suchý, Velenov –
výlet nových třídních kolektivů 6. A, B s TU a školní psycholoţkou, Muzeum Boskovicka
(5. A), dopravní hřiště MŠ Lidická (1. A, B), Zátopkova štafeta, humanitární pomoc na Haiti
– přednáška a workshop (7. B), ŠD – zapojení do projektu Den bez aut, soutěţ „O nejlepší
papírovou vlaštovku“, Evropský den jazyků – VV soutěţ - malování přejatých slov, VV
soutěţ „Kamarád z prázdnin“, Husí slavnosti – „Naše husa chodí bosa“ – výstavka v Muzeu
Boskovicka
pracoviště Sušilova: sportovní program ke slavnostnímu otevření víceúčelového hřiště –
turnaj v malé kopané, v přehazované – 8. a 9. ročník), Zátopkova štafeta, beseda s městskou
policií a jízdy zručnosti (1. stupeň), ŠD – podzimní turnaj v kopané, Husí slavnosti – „Naše
husa chodí bosa“ – výstavka v Muzeu Boskovicka
-
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pracoviště Slovákova: Zátopkova štafeta – organizace pro všechna 3 pracoviště (maratón 42
km – 2. stupeň, štafetový běh na 5 km 1. a 2. stupeň), divadlo Radost Brno a Moravské
muzeum (3. ročník), návštěva otevřené radniční věţe v Boskovicích (8. F), humanitární
pomoc na Haiti – přednáška a workshop (8. a 9. ročník), soutěţ k Evropskému dni jazyků –
ukončení, vydání dalšího čísla časopisu Nový Slováček, vernisáţ výstavy Kostelík – ztichlá
minulost – kulturní program a moderování (8. F a 9. E, připomenutí Evropského dne jazyků
v rámci Čj (8. E, F – indoevropské jazyky, 9. E, F – slovenština), vyhodnocení soutěţe Zdravé
zuby – předání cen vítězům (3. F, 5. E), ŠD – seznamovací hry v jednotlivých odděleních,
zahájení projektu Pozorovatelé hmyzu (8. oddělení), sportovní hry a soutěţe na hřišti,
Záchranářská akademie v rámci Dne mobility, Husí slavnosti – „Naše husa chodí bosa“ –
výstavka v Muzeu Boskovicka

ŘÍJEN
velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
zasedání školské rady (11. 10.)
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
Zátopkova štafeta - maratón 42 km (2. stupeň všech pracovišť)
zahájení plaveckého výcviku – 3. a 4. ročník
školní psycholoţka Mgr. Martina Dršková – představení psycholoţky ţákům
jednotlivých ročníků
- ŠVP – schůzka týmu (projekty v novém školním roce, úpravy a doplňky do ŠVP, malá
CD, tematické a časové plány, osnovy pro volitelné předměty)
- ŠVP - projekt Náš ţivotní styl – odpady, „Tonda obal“ (4. a 7. ročník)
- setkání pedagogů a asistentů pedagogů v PPP Boskovice
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní druţině
- ŠD – výstava prací ţáků školních druţin „Naše husa chodí bosa“
- pedagogická rada – vlastní hodnocení školy (25. 10.)
- RR – Den vzniku samostatného československého státu (28. 10.)
- Podzimní prázdniny (27. – 29. 10.)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěţe:
pracoviště nám. 9. května: návštěva dopravního hřiště MŠ Lidická (1. B), přespolní běh
Lysice (ţáci 2. stupně), divadelní představení „Romeo a Julie“ divadlo Polárka Brno (8. B),
exkurze Údolí Říčky (6. A, B), literárně historická exkurze Praha (8. B, 3 dny), sběr starého
papíru, dopravní hřiště Blansko (4. A, B), projekt Film a škola „Ostře sledované vlaky“ (8. a
9. ročník), Zátopkova štafeta, návštěva Muzea Boskovicka (2. B), beseda o dospívání (6. A,
B), zjištění volby profese ţáků 9. ročníku, Zdravá škola – Semilongitudinální sledování
somatického vývoje dětí (3., 5., 7. a 9. ročník), stolní tenis Blansko (okresní soutěţ),
poradenské centrum Brno (8. A), beseda s hasiči SDH Mazurie Boskovice (2. a 6. ročník),
„Halloween“ (9. A, B), sociometrie 6. ročníků (školní psycholoţka), internetová soutěţ „Hraj
zdravě pro páťáky“ (5. A), „Tonda obal“ (4. a 7. ročník), ŠD – Vv soutěţ Dráček Druţináček,
celoměstská akce ve spolupráci s DDM Boskovice: „Drakiáda“, Turnaj v pexesu, Nebojte se
bát – strašidelné odpoledne v ŠD
pracoviště Sušilova: beseda s městskou policií (4. C), beseda „Čas proměn“ pro děvčata 6.
ročníku, přírodovědný program F, Př (9. ročník), „Tonda obal“ (7. ročník), okresní soutěţ
„Dřevo, materiál budoucnosti“ v Letovicích (9. D), sociometrie 6. ročníků (školní
psycholoţka), sběr starého papíru, Zátopkova štafeta, dopravní hřiště Blansko (4. C), projekt
Film a škola „Ostře sledované vlaky“ (8. a 9. ročník), ŠD – Piráti z Caribiku – bojová hra o
-
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statečnosti, odvaze a důvtipu v prostorách celé školy ve spolupráci se SPgŠ, podzimní turnaj
v kopané – zápasy mezi odděleními
pracoviště Slovákova: návštěva radniční věţe v Boskovicích (6. D, E, 7. E, 8. E), výstava
VV prací ţáků na téma „ Naše husa chodí bosa“, výchovný koncert ţesťového kvarteta Klára
(1. a 2. stupeň), beseda s městskou policií (1., 2. ročník a 6. D), návštěva dopravního hřiště
MŠ Lidická (1. E, F), dopravní hřiště Blansko (4. D), Muzeum Boskovicka - Kulturní a
přírodní dědictví (3. E), „Husa v pohádkách“ (1. ročník), „Husa v mytologii“ (7. E), beseda s
hasiči DHS Mazurie (2. a 6. ročník), beseda k sexuální výchově (dívky 6. ročník), divadlo
Radost Brno „Malované na skle“ (9. F), program ţákyň na regionální zahrádkářské výstavě
(9. E), sběr starého papíru ve spolupráci s ţákovským parlamentem, Zátopkova štafeta, ŠD –
celoměstská výstava v Muzeu Boskovicka - „Naše husa chodí bosa“, projekty v jednotlivých
odděleních s podzimní tematikou Pan Podzim, Putování za šípkovým keřem, Kníţka o
podzimu, podzimní tvoření z přírodnin – výstavka ve vestibulu ŠD, celodruţinové odpoledne
– „Rej duchů“

LISTOPAD
-

-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích – 4. 11.
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí - 8. 11. - pracoviště
Sušilova
předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
(zhodnocení práce za 1. pololetí)
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
setkání metodiků prevence v OPPP Boskovice
burza středních škol v Boskovicích a Dny otevřených dveří boskovických středních
škol – 5. 11.
setkání zákonných zástupců ţáků se zástupci středních škol, učilišť na jednotlivých
pracovištích (10. 11. – pracoviště Slovákova, 11. 11. – pracoviště nám. 9. května a
Sušilova)
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků - pracoviště nám. 9. května a
Sušilova - 11. 11.
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků 1. – 8. ročníku: pracoviště
Slovákova – 11. 11., 9. ročník - 10. 11.
schůzka výboru SRPŠ - Slovákova
florbal – mladší a starší ţáci (okresní soutěţ)
schůzka výchovných poradkyň se školní psycholoţkou, schůzka výchovných
poradkyň na PPP Boskovice, schůzka výchovných poradkyň – 3 pracoviště
VP - předběţný zájem ţáků 8. ročníku o budoucí profesi, odevzdání vyplněných
přihlášek na SŠ s uměleckým zaměřením
výchovně vzdělávací program Keltové (projekt FABER) – nám. 9. května (4. – 9.
ročník), Sušilova (6. – 9. ročník), Slovákova (6. ročník)
pasování prvňáčků do cechu ţákovského – kino Panorama – pracoviště nám. 9. května
(4. 11.)
pasování prvňáčků - kino Panorama - pracoviště Slovákova (16. 11.)
vernisáţ a vyhlášení vítězných dětských výtvarných prací k akci „Den bez aut“ –
Muzeum Boskovicka
Dějepisná olympiáda (školní kolo – 3 pracoviště)
setkání ţáků 6. ročníku se školní psycholoţkou
praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní druţině
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- začátek fyzické a dokladové inventarizace školy
- pravidelná kontrola BOZP
- 17. 11. státní svátek
- RR – Den boje za svobodu a demokracii
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěţe:
pracoviště nám. 9. května: Stonoţkový týden (15. – 19. 11.), poţární ochrana a ochrana
obyvatelstva pod vedením instruktorů výchovy dětí PO (2. a 6. ročník), exkurze v Porta Coeli
a Mezinárodní výstava minerálů v Tišnově (9. ročník), setkání pěveckých sborů Olešnice,
burza učebnic 1. a 2. stupně, cizích jazyků, Vodnická pohádka – Zámecký skleník (1. a 2.
ročník), Moravské zemské muzeum Brno – Sámova říše a Velká Morava (7. ročník), sexuální
výchova Brno – CVČ Luţánky (8. A), Muzeum Boskovicka „Pravěk“ (3. B, 6. B), výroba
keramiky (2. – 8. ročník), anglické divadlo „Flinstoneovi“ (6. ročník), 25. 11. – večerní
divadelní představení – rodinný muzikál Mary Poppins (6. – 9. ročník – výběr), zapojení do
celostátní soutěţe „Zelené podnikání“ (6. – 9. ročník), schůzka ţákovské samosprávy,
pedagogická praxe studentky VŠ, ŠD – „Rýmování, šprýmování“ – recitační přehlídka,
čarování s listy, Zuby, zoubky, zoubečky – beseda se zubní lékařkou
pracoviště Sušilova: běh do schodů (1. stupeň), okresní finále v odbíjené smíšených druţstev
(pedagogičtí pracovníci), poţární ochrana a ochrana obyvatelstva pod vedením instruktorů
výchovy dětí PO (2. a 6. ročník), soutěţ ve šplhu (1. stupeň), dotazník profesní orientace – 9.
ročník, ŠD – Jak se budí princezny – blok výtvarných a rukodělných aktivit, čtení a
dramatizace pohádek, Princeznička na bále – tanec, hry a soutěţe v kostýmech princezen
pracoviště Slovákova: Muzeum Boskovicka – „Judaismus“, „Ţidovská svatba“ (9. E),
„Slovotvorba“ (6. E, 9. E, F), „Malá Haná“ (9. E, F), Úřad práce Blansko (9. E, F), divadlo
Radost Brno „Aucassin a Nicoletta“ (8. E), „Rychlé šípy“ (6. E), schůzka školního
parlamentu, vydání dalšího čísla časopisu Nový Slováček, sběr recyklovaného odpadu,
okresní finále v odbíjené smíšených druţstev (pedagogičtí pracovníci), předvánoční tvoření –
rodiče dětem (4. D), návštěva školní psycholoţky v 7. ročníku, školní kolo Olympiády z
českého jazyka (8. a 9. ročník), pedagogická praxe studentek VŠ, rozhlasová relace o
významu fotovoltaických článků na budově školy, ŠD – podzimní tematické projekty,
Lísteček mi na dlaň spad, přípravy na Mikulášskou nadílku, návštěva literární čajovny - ŠD
Šikulové, tvorba Kníţky o podzimu (6. oddělení)

PROSINEC
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
(zhodnocení práce za 1. pololetí)
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní druţině
fyzická a dokladová inventarizace školy - ukončení
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (6. 12.)
jednodenní protestní stávka části zaměstnanců školy (8. 12.)
školní kolo Olympiády v českém jazyce (8. a 9. ročník)
setkání ţáků 6. a 8. ročníků se školní psycholoţkou (Vrstevnický program)
celoškolní „Vánoční turnaj v přehazované“ – dívky 2. stupně
návštěva 13. Vánočního jarmarku v Boskovicích, zdobení vánočních stromečků všechna oddělení ŠD
vánoční besídky jednotlivých tříd
společný 3 denní zájezd pedagogických pracovníků na Šerlich v Orlických horách
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-

(17. - 19. 12.)
Vánoční koncert v Sokolovně Boskovice (účast pěveckého sboru školy „Notička“)
společné posezení zaměstnanců školy ke konci kalendářního roku – Hradní restaurace
(ZŠ 1), Transmark (ZŠ 2), Makkabi (ZŠ 3)
- Vánoční prázdniny pro ţáky (23. – 31. 12.), nástup do školy 3. 1.
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěţe:
pracoviště nám. 9. května: Anthropos Brno „Co znamená pravěk“ (6. B), Advent 2010 pro
1. ročník (9. A, B), Mikulášská nadílka (9. ročník), Poradenské centrum Brno (8. B), filmové
představení „Kuky se vrací“ (1. stupeň), burza učebnic 1. stupně, sběr hliníku, Vánoční Praha
(odměna za sběr papíru pro ţáky 2. stupně), exkurze JE Dukovany (9. ročník), sexuální
výchova Brno (8. B), Muzeum Boskovicka: „Stromy jako domy“ (3. C), filmové představení
„Legenda o sovích stráţcích“ (odměna za sběr papíru pro ţáky 1. stupně), beseda se zubní
lékařkou (3. ročník), projekt Film a škola: „Čapkovy povídky“ (8. a 9. ročník), pohádka
„Mrazík“ a vánoční koledy na chodbě školy (6. B a pěvecký sbor školy), vánoční besídky ve
třídách (1. a 2. stupeň), ŠD – Mikuláš ve školní druţině, výroba ozdob a zdobení stromečku –
Vánoční jarmark v Boskovicích, vánoční dílny, společná vánoční besídka všech oddělení
spojená s nadělováním dárků
pracoviště Sušilova: Vánoční koncert – dechový orchestr „Klára“ (1. a 2. stupeň), Mikuláš
naděloval (organizace ţáci 9. ročníku), Poţární ochrana, ochrana obyvatelstva (2. D, 6. C),
Adventní pásmo ţáků 6. C pro 1. stupeň, okresní šachový turnaj v Jedovnicích, městská
knihovna - Vánoční zvyky (3. D), vánoční turnaj v malé kopané (1. stupeň), Muzeum
Boskovicka: „Stromy jako domy“ (1. C, D), filmové představení Harry Potter a relikvie smrti
(2. stupeň), projekt Film a škola: „Čapkovy povídky“ (8. a 9. ročník), Technické muzeum
Brno (7. ročník), florbalový turnaj v Jedovnicích (starší ţáci), florbal – smíšené druţstvo (1.
stupeň), vánoční dílny ve třídách (1. a 2. stupeň), ŠD – Čas adventu – vánoční dílny, chvilky
s koledami a vánočními zvyky, zdobení stromečku na Vánočním jarmarku v Boskovicích,
Čertovská diskotéka – zábavné odpoledne v kostýmech, tanec, hry, soutěţe ve spolupráci se
studentkami SPgŠ
pracoviště Slovákova: projekt Vánoce (1. a 2. ročník), knihovna Boskovice „Vánoční zvyky
a tradice“ (2. E, F, 3. E), setkání v Dětském domově v Boskovicích: „Adventní zpívání“,
Mikulášská překáţková dráha (1. ročník), návštěva Mikuláše ve třídách 1. stupně (program
připravili ţáci 9. E, F), mikulášský turnaj ve vybíjené (2. a 5. ročník), vánoční plavání
v lázních (6. D), okresní šachový turnaj v Jedovnicích, Muzeum Boskovicka: „Stromy jako
domy“ (3. E, 1. F), „Krása, která hřeje“ (8. E), divadlo Radost Brno: „Broučci“ (1. E, F),
„Beatles – Ţlutá ponorka“ (9. E, F), „Hraní o Červené Karkulce“ (2. E, F), výchovný koncert
cimbálové muziky Réva (1. a 2. stupeň), vánoční besídky ve třídách (1. a 2. stupeň), vánoční
dílna s maminkami (1. E), vánoční besídka rodičů s dětmi (3. E, F), předvánoční koledování,
Všehodílna p. Matuškové (3. E), filmové představení „Legenda o sovích stráţcích“ (3. – 6.
ročník), okresní kolo „Přebor v šachu“ v Jedovnicích, okresní kolo ve florbalu (starší dívky),
bruslení (6. ročník, 3. E), bowling (5. ročník), ŠD – Mikulášská nadílka pro všechna oddělení
ve spolupráci se studentkami SPgŠ, divadelní představení „Červená Karkulka“ pro děti ŠD,
výroba ozdob a zdobení stromečku – Vánoční jarmark v Boskovicích, Čertovské hraní –
soutěţe, hry na sněhu, vánoční besídky spojené s nadělováním dárků

LEDEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
(zhodnocení práce za 1. pololetí)
praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní druţině
další vzdělávání pedagogických pracovníků
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pravidelná kontrola BOZP
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
provozní porada všech zaměstnanců školy - 3. 1. - pracoviště Slovákova
Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (24. 1.)
zpracování výstupních hodnocení ţáků 5. a 9. ročníku
vyplnění zápisových lístků ţáků 9. ročníku
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků – 13. 1.
Vítání nového roku 2011 - kulturní vystoupení ţáků školy pro handicapované děti Zámecký skleník (20. 1.)
- ŠVP - zjištění zájmu ţáků 1. ročníku o zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky na
všech odloučených pracovištích
- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí - 24. 1. - pracoviště
„Zelená“
- setkání speciálních pedagogů a dyslektických asistentek v PPP Boskovice
- hodnocení ţáků pracujících podle individuálních vzdělávacích programů
- ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení (výpisu) ţákům (31. 1.)
- ukončení inventarizace za rok 2010
- pololetní prázdniny (4. 2.)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěţe:
pracoviště nám. 9. května: setkání ţáků 6. ročníku se školní psycholoţkou (Vrstevnický
program), Muzeum Boskovicka: „Keltové na Starém Hradisku“ (6. B), historická procházka
Boskovicemi (5. A), okresní kolo Matematické olympiády ţáků 9. ročníku, Pythagoriády ţáků
5. ročníku, školní kolo Chemické olympiády, Olympiády v anglickém jazyce, Zeměpisné
olympiády, BASICLINGUA – soutěţ v anglickém jazyce, soutěţ „Zelené podnikání“ –
školní kolo (zástupci 6. – 9. ročníku, jedná se o finanční gramotnost, podnikání a ekologii),
školní turnaj ve florbalu (6. a 7. ročník), beseda o myslivosti (3. B), městská knihovna
„Václav Čtvrtek“ (3. B), exkurze do kostela sv. Jakuba (3. B), divadelní představení
v zámeckém skleníku „Včelí medvídci“ – (1. ročník), návštěva budoucích prvňáčků z MŠ
Lidická, Na Dolech, MŠ Valchov, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
(26. 1.), Divadlo Polárka Brno - divadelní představení „Z jedné a druhé kapsy“ (9. ročník),
filmové představení „Sammyho dobrodruţství“ (1. stupeň), slavnostní předání vysvědčení
prvňáčkům ţáky 9. ročníku, zapojení do celostátní soutěţe „SAPERE – vědět, jak ţít“
(vybraní zájemci 2. stupně), účast ve 4. ročníku internetového kurzu zdravého ţivotního stylu
„Hravě ţij zdravě“ (5. A), ŠD – celodruţinové akce: Golemova ruka (soutěţ v páce), O
nejhezčího sněhuláka – výtvarná přehlídka, turnaj v piškvorkách (i v prostorové variantě), Psí
závody – soutěţ v rychlosti namotávání vodítka na kostičku v době Dne otevřených dveří pro
budoucí prvňáčky
pracoviště Sušilova: krajské kolo ve florbalu (starší chlapci), turnaj ve florbalu (starší ţáci
Jedovnice), příprava Ţákovského plesu, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich
rodiče (13. 1.), IQ park Liberec (8. a 9. ročník), filmové představení „Legenda o sovích
stráţcích“ (1. stupeň), ŠD – Dinosauři (tvoření obřího pravěkého zvířete, malby, zajímavosti,
hry), DOD – přivítání dětí z MŠ, šachový turnaj – souboje ve dvou kategoriích, Olympiáda –
sportovní odpoledne v tělocvičně školy ve spolupráci se SPgŠ
pracoviště Slovákova: návštěva školní psycholoţky ve třídách 8. E – „Temperament
člověka“, 6. D, E – setkání se ţáky, environmentální program „Nekup to!“ – Lipka Brno (7.
ročník), návštěva budoucích prvňáčků z MŠ Na Dolech, Bílkova, Den otevřených dveří pro
budoucí prvňáčky a jejich rodiče (12. 1.), vernisáţ obrazů bývalé ţákyně ve školní galerii,
volejbalová liga 7. tříd – Brno, bruslení ţáků na zimním stadionu 3. E, 5. E), LVK ţáků 7.
ročníku - Orlické hory Šerlich (16. - 22. 1.), schůzka školního parlamentu, schůzka výboru
-
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SRPŠ, krajský přebor v šachu ZŠ, školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, filmové
představení „Legenda o sovích stráţcích“ (1. a 2. ročník), ŠD – My tři králové jdeme k Vám –
celodruţinové odpoledne se studentkami SPgŠ v tělocvičně (cesta do Betléma, sportovní
soutěţe, koledování), zimní království – Panáček sněhuláček (Vv tvoření), Daleko na
severu… tematické projekty v odděleních – seznámení se ţivotem na severním pólu,
v Grónsku, po stopách ledového muţe, sportovní olympiáda v tělocvičně školy, výroba dárků
k zápisu prvňáčků

ÚNOR
velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
zápis dětí do 1. tříd Základní školy Boskovice na všech pracovištích (8. 2.)
pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (21. 2.)
ŠVP - zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky, zahájení činnosti (pracoviště
Sušilova, nám. 9. května)
- vyplnění přihlášek ţáků 5. a 9. ročníku na SŠ a G třídními učiteli, vyplnění zápisových
lístků třídními učiteli, odevzdání dokumentů k přijímacím zkouškám rodičům ţáků 5.
a 9. ročníku
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní druţině
- školní, okresní a krajská kola olympiád, soutěţí (organizace, účast)
- ŠVP – schůzka týmu (projekty v 2. pololetí školního roku, úpravy a doplňky do ŠVP,
anotace a osnovy pro volitelné předměty)
- testování ţáků 7. ročníku: KALIBRO – český jazyk, matematika a anglický jazyk
- 4. Valentýnský ples v sále sokolovny Boskovice – organizátor pracoviště Sušilova
- celoměstská druţinová akce ve spolupráci s DDM - Karneval na ledě (17. 2.)
- pěvecká soutěţe „RH FAKTOR“ - školní kola na jednotlivých pracovištích
- pololetní prázdniny (4. 2.)
- schůzka PPP Boskovice a vyučujících (hodnocení práce ţáků s IVP)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěţe:
pracoviště nám. 9. května: příprava LVK ţáků 7. ročníku - Jeseníky, Karlov pod Pradědem chata Roháč (5. - 12. 3.), historie míchaných nealkoholických nápojů (ukázky pro 9. ročník),
bruslení (1. A s 9. A, 1. B s 9. B, 6. A), Expedice Anthropos, Brno „Co znamená pravěk“ (6.
A), silový čtyřboj – krajské kolo (chlapci), Olympiáda v německém jazyce – okresní kolo,
recitační soutěţ ţáků 4., 5. ročníku a 2. stupně – školní kolo, Pythagoriáda – školní kolo ţáků
6., 7. a 8. ročníku, Malování na sněhu (1. A, B a MŠ Lidická), BASICLINGUA – soutěţ
v anglickém jazyce, Dějepisná olympiáda – okresní kolo, soutěţ „Zelené podnikání“ – okresní
kolo (zástupci 6. – 9. ročníku, jedná se o finanční gramotnost, podnikání a ekologii), „RH
FAKTOR“ – školní kolo pěvecké soutěţe, školní kolo Biologické olympiády, divadlo
Polárka, Brno: „Dobrodruţství malého Vikinga“ (5. A), beseda se zdravotní sestrou zubní
lékařky (1. A. B), Jezírko – ekologický program ve středisku Lipka (3. a 4. ročník), schůzka
TU 9. ročníku s rodiči ţáků (zápisové lístky, přihlášky na střední školy), UMPRUM a
Wannieck galery Brno (7. A), městská knihovna (3. B), Muzeum Boskovicka - interaktivní
program „Kulturní a přírodní dědictví Boskovicka“ – Městská architektura (6. A),
ŠD – Závody na saních, bobech a pekáčích v parku u lázní, výroba valentýnek, Karneval na
ledě ve spolupráci s DDM Boskovice, turnaj ve skládání puzzle
pracoviště Sušilova: LVK ţáků 7. ročníku - Jeseníky, Karlov pod Pradědem - chata Roháč
(5. - 12. 2.), příprava a uskutečnění 4. Valentýnského plesu v sále sokolovny Boskovice, „RH
FAKTOR“ – školní kolo pěvecké soutěţe, Dějepisná olympiáda – okresní kolo, Chemická
olympiáda – okresní kolo, historie míchaných nealkoholických nápojů (ukázky pro 9. ročník),
-

37

školní kolo Olympiády v anglickém jazyce (8. a 9. ročník), městská knihovna (8. C, D),
diagnostika třídního kolektivu 7. F školní psycholoţkou, pořad „Drogy nebo aktivita?“ PhDr. I. Douda (8. a 9. ročník), školní kolo v recitaci (3. - 5. ročník), Brno - výstava
terakotové armády (6. ročník), ŠD – Talentmánie – přehlídka talentů v oblastech zpěvu, hry
na hudební nástroj, tance, akrobatických prvků, Karneval – maškarní rej, hry a soutěţe
pracoviště Slovákova: filmové představení „Kuky se vrací“ (6. a 7. ročník), „Agora“ (8. a 9.
ročník), divadlo Radost, Brno: „Gulliverovy cesty“ (6. D), „Jak to dělají andělé aneb Stvoření
světa“ (8. E), dějepisná olympiáda – okresní kolo, výtvarná soutěţ ţáků 2. ročníku „Zima
očima dětí“ a výstava prací v pavilonu 1. a 2. tříd, historie míchaných nealkoholických nápojů
(ukázky pro 9. ročník), školní kolo pěvecké soutěţe „Supermlád“ (2. stupeň), Brno – výstava
terakotové armády (7. D, E), „Před dubem, za dubem“ - ekologický program v divadle
Rozmarýnek (2. ročník), školní kolo recitační soutěţe (1. a 2. ročník, 2. stupeň), soutěţ
mladých divadelníků Kandrdásek (ţákyně 9. F), ŠD – tematické projekty v jednotlivých
odděleních – Kde zvířátka přezimují (7. oddělení), Hosté u jednoho stromu (8. oddělení),
Šaškoviny (6. oddělení), Valentýn – přáníčka, výroba karnevalových masek, doplňků a
dekorace prostor ŠD, Karneval spojený s tombolou a přehlídkou talentů

BŘEZEN
velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady na jednotlivých pracovištích
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (6. 4.)
ŠVP - projekt Hra na město – instituce (Výchova demokratického občana 6. ročník) zahájení
- celoškolní kolo pěvecké soutěţe „RH FAKTOR“ – účast ze všech pracovišť
- účast na 15. boskovickém veletrhu fiktivních firem - Vyšší odborná škola ekonomická
a zdravotnická a Střední škola (8. a 9. ročník)
- schůzka koordinátorů DYS-KO-HER ve spolupráci s PPP Boskovice
- jarní prázdniny pro ţáky (14. - 18. 3.)
- zahájení plaveckého výcviku
- přehlídka recitace a výrazného přednesu ţáků „Světem na křídlech poezie“¨- Zámecký
skleník
- okresní kolo v recitaci „Setkání s poezií v Adamově“
- okresní kolo Olympiády v českém jazyce (8. a 9. ročník)
- akce policie ČR, Města Boskovice a Městské policie Boskovice - „Kdo je vidět,
vyhrává“
- ŠVP - „Děti odjinud, děti Evropy“ - prezentace projektu jednotlivými třídami 8.
ročníku
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěţe:
pracoviště nám. 9. května: soutěţ „Zelené podnikání“ – krajské a celorepublikové kolo
(zástupci 6. – 9. ročníku, jedná se o finanční gramotnost, podnikání a ekologii), vyhlášení
celoškolní soutěţe „Zelená má talent, „Pozor, koza nekouří“ – Zámecký skleník (3. – 5.
ročník), LVK ţáků 7. ročníku - Jeseníky, Karlov pod Pradědem - chata Roháč (5. - 12. 3.),
exkurze VOŠ a SŠ Boskovice – preparace oka (8. ročník), halová kopaná – starší ţáci
Adamov, návštěva MěÚ Boskovice – projekt Hra na město (6. A), recitační soutěţ „O lysické
sluníčko“ – účast, Zeměpisná olympiáda – okresní kolo, anglické divadlo „MAKE LOVE,
NOT WAR“ (9. ročník), divadlo Polárka, Brno – „Romeo a Julie“ (8. A), pěvecká soutěţ
„Zlatý slavíček“ (2. ročník), matematická soutěţ „Klokan“ - školní kolo (vybraní ţáci), „Jak
na učení“ - aktivita se školní psycholoţkou a ţáky 8. ročníku, krajské kolo Matematické
-
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olympiády (ţákyně 9. ročníku), okresní kolo Pythagoriády ţáků 8. ročníku, vycházka
s interaktivním programem „Boskovická náměstí“ (6. A), beseda v městské knihovně (2. C),
RR – Den učitelů, Vv soutěţ: Zahrada v květech očima dětí, Malujeme po síti (ČRO 2 Praha):
Báje, pohádky a pověsti, celostátní soutěţ Památníku Terezín: „Tady se to nemůţe stát“
(literární a výtvarná část – 9. A, B), ŠD – turnaj ve stolním fotbálku, Zpívá celá druţina,
výroba dekorací na jarní výstavku „Zaťukalo jaro“, Divadelní odpoledne – pohádky hrané i
loutkové (na dvorečku)
pracoviště Sušilova: recitační soutěţ (1. a 2. ročník), sběr hliníku, pomerančové kůry, halová
kopaná – starší ţáci Adamov, Zeměpisná olympiáda – okresní kolo, sociometrie – zpětná
vazba (7. F), návštěva knihovny Boskovice: „Není čtvrtek jako Čtvrtek“, zasedání školního
parlamentu, beseda k projektu „Moje volba, moje povolání“ (8. C), beseda s městskou policií
a archivářkou Boskovic p. Wetterovou v rámci projektu Hra na město (6. C), Vv soutěţ:
Zahrada v květech očima dětí, hudební dílna „O počasí s hudbou a pohybem“ (1. ročník), RR
– Den učitelů, návštěva Úřadu práce Blansko (8. ročník), beseda v městské knihovně (2. D),
ŠD – Kolo, koloběţky – dopravní soutěţ v terénu, Jarní dílny – tvorba výrobků pro výzdobu
školy, celodruţinová akce - výroba dekorací na jarní výstavku „Zaťukalo jaro“,
pracoviště Slovákova: beseda na téma „Seznamujeme se s knihovnou“ (1. ročník), krajské
kolo volejbalové ligy (7. ročník), halová kopaná ţáků 6. – 9. ročníku (základní kolo), bruslení
(6. D), Zeměpisná olympiáda – okresní kolo, vzdělávací program „Výţiva nebo obţiva“ (7.
ročník), recitační soutěţ „O lysické sluníčko“ – účast, RR – „Sčítání lidu 2011“, beseda
„Prevence rakoviny děloţního čípku“ – (dívky 8. a 9. ročník), zahájení plaveckého výcviku
(1., 2. a 5. ročník), školní parlament – příprava a organizace sběrové akce, beseda na téma
„Kyberšikana“ (5. – 7. ročník), projekt ke Dni učitelů „Děti učitelům anebo Děti učí děti“,
návštěva knihovny Boskovice: „Není čtvrtek jako Čtvrtek“ (3. E), výukový program „Dravci
a sovy“, zahájení intenzivního kurzu Aj pro ţáky, sběr starého papíru, ŠD – Kníţka, brána do
světa – Muzeum Boskovicka (beseda a výstava Ponorka Victoria - 7. oddělení), návštěva
školní knihovny (8. oddělení), výstavka prací krouţku Šikulky v Městské knihovně - Letem
světem poezie, tematické projekty – „Zaťukalo jaro“, dílny ve spolupráci se SPgŠ, výroba
dekorací na jarní výstavku na náměstí v Boskovicích

DUBEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady na jednotlivých pracovištích
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 3. čtvrtletí - 11. 4. - pracoviště
Sušilova
vydání dalšího čísla Zpravodaje školy k 3. čtvrtletí
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků – 14. 4.
schůzka s rodiči budoucích prvňáčků – 19. 4.
Ekologická soutěţ ke Dni Země v DDM Boskovice (8. a 9. ročník)
celoškolní projekt Den Země – téma Zima odchází, jaro přichází (akce MěÚ
Boskovice) – Svět recyklace, Lesní pedagogika
ŠVP – volitelné předměty pro budoucí školní rok - anotace, volba
okresní kolo v přehazované, organizace Sušilova (6. – 9. ročník)
okresní a krajská kola soutěţí a olympiád
DYS – KO – HRY ve spolupráci s OPPP Boskovice
RH – FAKTOR 4. ročník pěvecké soutěţe - Sokolovna Boskovice
Velikonoční prázdniny
přijímací řízení na střední školy
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návštěva českých učitelů z Chorvatska – prohlídka jednotlivých pracovišť, návštěva
vyučovacích hodin, besedy s vyučujícími, předávání informací o školství
- „Dny biopotravin“ – projekt SPgŠ Boskovice – účast ţáků 2. stupně v rámci Vko a
Vkz, Tv
- zasíťování jednotlivých pracovišť, montáţ interaktivních tabulí instalace nových PC
- RR - Velikonoce
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěţe:
pracoviště nám. 9. května: loutkové divadlo „O kouzelné kuličce“ - Zámecký skleník (1. a 2.
ročník), divadlo Polárka Brno – „Bitva u Lipan“ (7. A, B), okresní kolo matematických
olympiád ţáků 6., 7. a 8. ročníku – organizace oblasti Boskovicka a účast ţáků, prezentace
projektu ŠVP „Hra na město“ (6. A), sběr starého papíru, anglické divadlo Brno – „Sen noci
svatojánské“ (8. ročník), „Zkrocení zlé ţeny“ (9. ročník), beseda o Haiti (9. B), návštěva
Úřadu práce a muzea v Blansku (8. B), 1. předkolo celoškolní soutěţe „Zelená má talent“,
pěvecký sbor Notička – vystoupení na Jarním koncertu v Zámeckém skleníku, Zdravá škola –
Semilongitudinální měření ţáků 3., 5., 7. a 9. ročníku, prezentace projektu ŠVP „Děti Evropy,
děti odjinud“ na třídních schůzkách rodičů ţáky tříd 8. A a 8. B, výstava učebnic ANSA Zlín,
ŠD – „Smysly nejsou nesmysly“ (lidské smysly a jejich význam), Velikonoční dílny, výroba
dárkových předmětů, Ekologické odpoledne (poznávání zvířat, rostlin, recyklace odpadu)
pracoviště Sušilova: městská knihovna „Planeta záhad“ (8. D), sběr starého papíru, okresní
turnaj v přehazované - organizace, beseda „Šikana, kriminalita, drogy a terorismus“ (8. a 9.
ročník), anglické divadlo „Romeo a Julie“ (7. – 9. ročník), prezentace projektu ŠVP „Děti
Evropy, děti odjinud“ na třídních schůzkách rodičů ţáky třídy 8. C, RH – FAKTOR – 2 první
místa ve dvou kategoriích, akce školního parlamentu – soutěţ o nejlepší velikonoční výzdobu
tříd, ŠD – Hody, hody, doprovody – dílny, velikonoční dekorace, zdobení kraslic voskem,
„Dny biopotravin“ – exkurze na SPgŠ
pracoviště Slovákova: Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda – krajské kolo, krajská
recitační přehlídka v Brně (ţákyně 9. F), loutkové divadlo „O kouzelné kuličce“ – Zámecký
skleník (2. ročník), beseda s Policií ČR: „Kyberšikana“ (8. a 9. ročník), návštěva K – centra
Brno: „Záţitky na dluh“ (8. E, F), městská knihovna: „Planeta záhad“, „Velikonoce“ (1. F),
výchovný koncert skupiny Marbo – Zámecký skleník (1. a 2. stupeň), Velikonoční tvoření s
maminkami (1. E), prezentace projektu ŠVP Děti odjinud, děti Evropy na třídních schůzkách,
projekt „O pěti malovaných velikonočních vajíčkách“ (2. ročník), Rozmarýnek Brno „Špetka domácí ekologie“ (9. ročník), školní kolo ve stolním tenisu (6. ročník), RH –
FAKTOR – jedno 1. místo a dvě 2. místa ve dvou kategoriích, ŠD – Velikonoční tvoření –
„Dejte vejce malovaný“ (dekorace z proutí, přírodnin), Den Země – projekty v jednotlivých
odděleních, Velikonoční olympiáda (7. oddělení), 8. slet čarodějnic spojený s táborákem,
výroba dárkových předmětů
-

KVĚTEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady na jednotlivých pracovištích
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (30. 5.)
předmětové schůzky vyučujících jednotlivých předmětů ze všech tří pracovišť
k druhému pololetí
ŠVP – volitelné předměty pro budoucí školní rok - anotace, volba
Školní vlastivědné výlety (1. a 2. stupeň)
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návštěva ţáků a učitelů ze Slovenska - města Levice - sportovní program na Baldovci,
pobyt v rodinách spoluţáků z Boskovic, účast ve 2 vyučovacích hodinách, prohlídky
Boskovic
- poznávací zájezd do Anglie (12. – 17. 5.) – 43 ţáků z pracoviště Sušilova a Slovákova
- kvalifikace a finále minikopané „Memoriál V. Kotrhonze“ – organizátor ZŠ
Slovákova
- provozní porada všech zaměstnanců školy (23. 5.)
- školení pro uţivatele interaktivních tabulí
- XIII. ODM ve Velkých Opatovicích pro ţáky 1. ročníku
- Pohár krále Jiřího z Kunštátu - atletický víceboj pro ţáky 1. stupně
- celodruţinová akce pro všechna oddělení ŠD „Kdo si hraje, nezlobí“ – závody na
kolech, organizátor ŠD „Zelená“
- výchovný koncert pro 8. a 9. ročník: „Vývoj české rockové hudby“,
- focení třídních a pedagogických kolektivů
- setkání metodiků prevence v OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice
- schůzka výchovných poradců v OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice
- praxe studentek ze SPgŠ Boskovice ve ŠD
- zasíťování jednotlivých pracovišť, montáţ interaktivních tabulí instalace nových PC
- RR – květnové dny a jejich události
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěţe:
pracoviště nám. 9. května: Jak zvládat učení (školní psycholoţka a 7. A a 7. B), návštěva
Úřadu práce a muzea Blansko (8. A), Wannieck Gallery (6. B), exkurze do Prahy (8. A),
divadlo Polárka Brno – „Starořecké báje a pověsti“ (6. A, B), návštěva Knihovny Boskovice
(1. A, B, 2. A), sbírka na ZOO Brno, okrskové kolo turnaje Mc Donalds Cup, Pohár krále
Jiřího - atletický víceboj pro ţáky 1. stupně, Zdravá škola – Semilongitudinální měření ţáků
3., 5., 7. a 9. ročníku, prezentace projektu ŠVP „Děti odjinud, děti Evropy“ ţákům 7. a 9.
ročníku třídami 8. A, B, beseda s Policií ČR – šikana, kyberšikana (2. stupeň), další předkolo
a generálka celoškolní soutěţe „Zelená má talent“, dopravní hřiště Blansko (4. A, B), anglické
divadlo „Breaking The Wall“ (6. ročník), účast na soudním jednání v Blansku (9. B), malá
kopaná Memoriál V. Kotrhonze, XIII. ODM ve Velkých Opatovicích pro ţáky 1. ročníku,
projekt „Film a škola“ – Němá barikáda (8. a 9. ročník), Ţidé v Boskovicích (5. A), školní
výlety: jiţní Čechy (9. A), Pernštejn (6. A), Mikulov (7. A, B), Kunštát (3. A, B, C), ŠD –
Dárek pro maminku (výroba dárečků a přání), běh do schodů – soutěţe v letním kině, turnaj
v kuţelkách, „Kdo si hraje, nezlobí“ – závody na kolech (organizace celodruţinové akce)
pracoviště Sušilova: zájezd do Prahy (7. F), příprava a realizace poznávacího zájezdu do
Anglie (43 dětí), pobyt, exkurze do Prahy – vybraní zájemci 2. stupně, okrskové kolo turnaje
Mc Donalds Cup, Zlatý slavíček (1. a 2. ročník), týdenní projekt „Nepřetrţité čtení“, Jak
zvládat učení (školní psycholoţka a 7. C), Pohár rozhlasu – atletická soutěţ v Blansku –
mladší a starší ţáci, dopravní hřiště (4. C), Sexuální výchova – R. Uzel (8. a 9. ročník),
návštěva Knihovny Boskovice (1. C, D), exkurze do Terezína (8. a 9. ročník), beseda
s kurátorem (7. ročník), malá kopaná Memoriál V. Kotrhonze, ŠD – Za sedmizubým
hřebenem – cesta okolo hradu s plněním úkolů, Srdíčkový den pro maminky, ekoateliér - „V
mořských hlubinách“, „Hledáme paní vychovatelku“ - pátrací hra k MDD
pracoviště Slovákova: návštěva ekologického střediska Rozmarýnek (3. ročník), příprava a
realizace poznávacího zájezdu do Anglie (43 dětí), účast na soudním jednání v Blansku (9. F),
výstavka výrobků z Lega (1. a 2. ročník), vyhodnocení VV soutěţe ţáků 1. ročníku u
příleţitosti XIII. ODM ve Velkých Opatovicích, návštěva knihovny v Boskovicích (1. C, D),
školní výlety: obec Zderaz, Proseč, Polička, Toulovcovy Maštale, Záchranná stanice
ohroţených ţivočichů Pasíčka (7. E), Praha a sklárny Úsobrno (5. ročník)
-
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prezentace projektu ŠVP Děti odjinud, děti Evropy ţákům 7. a 9. ročníku třídou 8. E, školní
výlet (5. D, E, 7. E), Pohár rozhlasu (starší ţáci), vzdělávací program „Václav Čtvrtek“(2. E,
F) návštěva Knihovny Boskovice, dopravní hřiště Blansko (4. D), beseda se školní
psycholoţkou, K – centrum Brno „Záţitky na dluh“ (9. ročník), minivolejbal trojic (6. D, E),
exkurze – Terezín (8. a 9. ročník), vyšlo poslední číslo časopisu „Slováček“, minivolejbal
mladších ţáků a ţákyň (okresní kolo), volejbal starších ţáků (okresní kolo), volejbal starších
ţákyň (okresní, krajské a republikové kolo), „Den s Kubbem“ – skandinávská sportovní hra
(dívky 7. ročník), Pohár krále Jiřího - atletický víceboj pro ţáky 1. stupně, ŠD - projekty: Jak
se ţije v Africe (6. oddělení), Máme rádi zvířata (7. oddělení), beseda a ukázka výcviku
loveckého psa (7. oddělení), Cesta za dinosaury, Afrika (8. oddělení), Přání maminkám –
výroba dárečků ke Dni matek

ČERVEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady na jednotlivých pracovištích
předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
(zhodnocení práce za 2. pololetí školního roku 2010-11)
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
instalace interaktivních tabulí do jednotlivých tříd
vydání dalšího čísla Zpravodaje školy k závěru školního roku
školní vlastivědné výlety (1. a 2. stupeň)
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků – 9. 6.
schůzky třídních důvěrníků jednotlivých tříd na jednotlivých pracovištích
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 4. čtvrtletí - 23. 6. - pracoviště
Slovákova
ŠVP – projekt „Učitelé dětem“ – Koňská show ve Westernovém městečku Boskovice
(2. – 5. ročník)
ŠVP – projekt Rodinná zahraniční dovolená (9. ročník)
ekologická akce „Tonda obal“ – školní druţina a vybrané třídy jednotlivých ročníků
9. ţákovská konference „Ekologicky nejpříznivější provoz školy“ - MěÚ Boskovice
(vybraní zástupci ţáků jednotlivých pracovišť)
Planeta Země 3000 – Čína – země draka, Sokolovna Boskovice (ţáci 2. stupně)
50 let zaloţení letního kina – kulturní vystoupení ţáků školy v programu „Vivat
LETŇÁK“
posezení ve Westernovém městečku pro zaměstnance školy všech 3 pracovišť - 17. 6.
(FKSP)
branný den, nácvik opuštění budovy, ochrana člověka za mimořádných situací – 1. a 2.
stupeň (24. 6.)
besídka krouţku angličtiny pro rodiče (pracoviště nám. 9. května)
Kniha pro prvňáčka „Zmizelá škola“ – akce Knihovny Boskovice pro nejmladší
čtenáře
přijetí nejlepších ţáků školy u starosty města Boskovice (27. 6.)
setkání učitelů a studentů základní školy a SPgŠ – poděkování za poskytnutí praxe na
ZŠ
třídnické práce od 27. 6. (dokumenty, učebnice, úklid ve třídách, příprava programu na
konec školního roku…)
slavnostní ukončení školního roku 2010/2011 na jednotlivých pracovištích
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Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěţe:
pracoviště nám. 9. května: celoškolní kolo „Zelená má talent“ (finále) – vystoupení pro ţáky
celé školy, „Tři čarodějnice“ – vystoupení ţáků 9. ročníku pro 1. – 3. ročník na ZUŠ, Volba
povolání – testování ţáků 8. ročníku, školní výlety: Pec pod Sněţkou (9. B), Olomouc (5.
ročník), Baldovec (8. A), Svratouch (6. B, 8. B), ZOO Vyškov a Dinopark (5. ročník), okolí
Boskovic – organizátor DDM (1. a 2. ročník), účast na Udílení cen „Ď“ Praha 2011 (Národní
divadlo) v rámci hnutí Na vlastních nohou, exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně
(9. ročník), Kniha pro prvňáčka (1. ročník), sběr hliníku, odměna za sběr ţákům 2. stupně –
návštěva Brna, odměna za sběr ţákům 1. stupně – film Čertova nevěsta, účast na Poháru
Heyrovského, beseda se stráţníkem Městské policie (7. B), v rámci branného dne: „Branné
hrátky pro prvňáky“ (9. A s 1. A, 9. B s 1. B), ŠD – Kreslení na chodníku, Tonda obal,
Koncert ve školní druţině, slavnostní zakončení činností v ŠD
pracoviště Sušilova: beseda s kurátorem (8. ročník), focení třídních kolektivů, školní výlety:
Baldovec (8. ročník), Horka nad Moravou (9. D), Bongo Brno (2. – 5. ročník), Planeta Země
3000 – Čína – země draka – Sokolovna Boskovice (7. ročník), přírodovědná a zeměpisná
exkurze do Jedovnic (6. C), ukončení sběru léčivých bylin, prezentace ţáků 9. tříd ke konci
školního roku – kino Panorama, ŠD – turnaj v přehazované mezi odděleními, Poznáváme své
město – návštěvy historických objektů a zajímavostí města Boskovice – kvízy, kresby
pracoviště Slovákova: ukázka poţární techniky a práce hasičů (jednotka sboru dobrovolných
hasičů Vratíkov) – 1. stupeň v rámci ŠVP projekt „Učitelé dětem“ a účast i 2. stupně,
návštěva farmy ve Velenově (1. E, F), malá kopaná Adamov (8. a 9. ročník), školní výlety:
okolí Boskovic (1. a 2. ročník), Moravský kras (3. ročník), Ohrada Vísky (4. D), turistická
vycházka na Suchý (7. D), kulturní památky Brna (6. D, E), Praha (8. E), tvořivá dílna
s maminkami (1. F), divadlo Radost a Technické muzeum Brno (5. ročník), vernisáţ výstavy
VV prací s názvem „Dejte mi pastelku“ (5. ročník), beseda s lékařkou (5. ročník), sběr
hliníku, „Kniha pro prvňáčka“ (1. ročník), přírodovědná a zeměpisná exkurze do Jedovnic (6.
D, E), ekologické centrum Rozmarýnek Brno (5. D, E), krajské kolo pláţového volejbalu
Brno (9. ročník), sportovní den 1. a 2. tříd, 3. – 5. tříd, schůzka zástupců školního parlamentu,
sběrová akce na škole, předávání dopisů ţáků 9. ročníku budoucím šesťákům, spaní ve škole
- „Setkání se strašidly“ (3. ročník), filmové představení „Medvídek Pú“ (3. – 5. ročník), „V
peřině“ (1. a 2. ročník), spaní ve škole a předávání vysvědčení (1. E, F a 5. E), ŠD – Zábavné
odpoledne ke Dni dětí, keramická dílna – výroba dárků kamarádům, Cesta do světa pohádek –
hrajeme si divadlo, Proč se červen červená?, Jahodový týden, Tonda obal
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Část XII.
Environmentální výchova
Během školního roku 2010/2011 byly naplňovány dlouhodobé cíle:
 posilujeme pozici EVVO v ŠVP školy
 zvyšujeme ekologické vědomí ţáků, pracovníků školy, rodičů a veřejnosti
 propagujeme zdravý ţivotní styl
 ţáci získávají poznatky, dovednosti a zkušenosti v oblasti přírodních faktů a jejich
zákonitostí
 vedeme ţáky 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 ţáky se zájmem o přírodu
 škola má vhodné prostorové a materiální podmínky pro EVVO
 provoz školy je šetrný k ţivotnímu 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., odebírá ekologický časopis Bedrník
spolupracovali jsme s Lipkou Brno – 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 pořádané MÚ Boskovice
ţáci se zúčastnili ekologického programu „Tonda obal“
aktivně jsme se zapojili do projektu Evropského týdne mobility a Dne bez aut
ţáci se úspěšně zúčastnili ekologické soutěţe ke Dni Země pořádané ve spolupráci
s DDM Boskovice
zapojili jsme se do literární a výtvarné soutěţe ke Dni Země
na celé škole dobře funguje základní třídění odpadů (papír, pet láhve, tetra – pack,
nebezpečný odpad, vybité baterie, elektrospotřebiče, hliník)
prvky environmentální výchovy se objevují ve výuce podle moţností a témat
v rámci průřezového tématu environmentální výchova proběhly projekty Bezpečná
cesta do školy a Den Země
proběhla řada besed, exkurzí, proţitkových výukových programů, vycházek a výletů
s ekologickým zaměřením
ţáci se na školních vlastivědných putováních seznamovali s kulturními a přírodními
zajímavostmi
ţáci se zúčastnili výtvarných soutěţí s ekologickou tematikou (např. DDM Boskovice,
Svaz zahrádkářů apod.)
učitelé vyuţívali k výuce přírodní učebnu na školním pozemku a ekologickou učebnu
podle moţností se ţáci podíleli na úklidu okolí školy, učili se vytvářet estetické
prostředí kolem sebe
ţáci měli moţnost výběru oběda ze dvou jídel a nákupu „zdravých svačinek“
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ve školních druţinách 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 ţivotního stylu

Pracoviště nám. 9. května
 exkurze Údolí Říčky pod odborným vedením pracovníků z ekologického centra
Rychta Krásenko
 výstava Moravský kras
 sbírka na zvířátko ze ZOO Brno a adopce piraně velké
 umístění nových nádob na tříděný odpad
 výukový program Planeta Země 3000
 péče o akvárium
 sběr hliníku a starého papíru
 humanitární pomoc Haiti - přednáška a workshop
 ekologická a výtvarná soutěţ ke Dni Země
 projekt Náš ţivotní styl – odpady – firma Ekokom
 projekt Recyklohraní
 školní soutěţ ve sběru hliníku
 projekt Náš ţivotní styl – odpady, výukový program „Tonda Obal"
 projekt Den Země „Zima odchází, jaro přichází“
 ekologická a výtvarná soutěţ ke Dni Země
Pracoviště Slovákova
 exkurze Jedovnice – ve spolupráci s MU Brno, katedra geografie
 exkurze do sklárny Moravia – Úsobrno
 výukový program Planeta Země 3000
 výukový program K – centra Brno „Záţitky na dluh“
 „Záchranářská akademie“ v rámci Dne mobility a výtvarná soutěţ
 projekt Náš ţivotní styl – odpady, výukový program „Tonda Obal"
 projekt Den Země „Zima odchází, jaro přichází“
 ekologická a výtvarná soutěţ ke Dni Země
 humanitární pomoc Haiti - přednáška a workshop
 výukový projekt „Hasík“ a Den dětí s hasiči
 účast v projektu SPgŠ Boskovice „Dny biopotravin“
 účast v projektu „Kostelík - ztichlá minulost“
 projekty školní druţiny „Pozorovatelé hmyzu“, „Hosté u našeho stromu“, „Zima
očima dětí“
 školní soutěţ ve sběru hliníku a starého papíru
 ekologická učebna – vytváření ţákovských sbírek přírodnin a herbářů
 příspěvky ve školním časopise Slováček a na webových stránkách školy
 vernisáţ a výstava výtvarných prací ţáků „Dejte mi pastelku“ a obrazů Šárky
Ducháčkové s tematikou Boskovice a okolní krajina

45

Pracoviště Sušilova
● zahájení projektu „Ovoce a mléko do škol“
● projekt „Náš ţivotní styl – odpady“, výukový program „Tonda Obal“
● sběr starého papíru / podzimní, jarní/
● podzimní práce na školní zahradě
● podzimní tvoření v ŠD, výstavka prací u příleţitosti Husích slavností
● soutěţ ţáků 9. tříd „Dřevo – materiál budoucnosti“
● společensko vzdělávací program „Země pod palbou“ – astrologie, mineralogie,
paleontologie
● sběr pomerančové kůry
● exkurze do Anthroposu
● projektový týden „Stavebnictví a bydlení“
● jarní práce na školním pozemku
● soutěţ ve sběru hliníku
● festival hotelnictví a stolování
● exkurze do Technického muzea v Brně
● beseda „Planeta záhad“
● „Dny biopotravin“ na SPgŠ
● sběr léčivých bylin
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Část XIII.
Přehledy klasifikace za 2. pololetí
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Přílohy
Rozpočet ZŠ Boskovice na rok 2010 - plnění k 31. 12. 2010
Komentář:
Rozpočet školy k 31. 12. 2010 skončil kladným hospodářským výsledkem 802 tis. Kč. Je v něm zahrnut
kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 296 tis. Kč a kladný hospodářský výsledek ve výši
506 tis. Kč v hlavní činnosti. Hospodaření se státními prostředky skončilo vyrovnaně.
Kladný hospodářský výsledek byl dosaţen plánovanými úsporami ve všech oblastech provozu školy,
především v údrţbě, aby byly našetřeny finanční prostředky na akci plánovanou na rok 2011 – zasíťování
budov školy.
Nejvýznamnější investiční akcí roku 2010 bylo vybudování hřiště s umělým povrchem na pracovišti
Sušilova. Jednalo se o zakázku v hodnotě téměř 1,5 mil. Kč, financována byl z vlastních zdrojů - z fondu
reprodukce školy.
V oblasti provozních nákladů byl prioritou nákup stavitelných lavic a ţidlí na všechny 3 budovy školy
(celkem 700 tis. Kč).
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Ukazatel

Město Boskovice
Plnění

Školné

Výnosy

Stravné

Provozní
dotace

Výnosy celkem

3913 103

25
500

465

25
93

15915 16056 101 40160 40160 100

4600

4022

87

2660

2353

88

900

837

93

26

25

9

6

Náklady

2900
220

2866

67

-300

444

249

444 100

249 100

1374 115

51595

51623 100

56775

57125 101

20

101 505

6264

6601 105

3800

3913 103

270

361 138

4870

4383

90

110

141 128

3019

2743

91

110

141 128

1010

978

77

10

28952

28961 100

9881

9881 100

9890

9887 100

577

577 100

577

577 100

2900
83

83 100

96 40160 40160 100

506

1200

909 130

99

222 101

16215 15550

Sponzorské dary
Investice celkem

909 130

700

96 28926 28926 100

Ost.soc.
náklady

Hospodářský
výsledek

700

11435 11463 100 40160 40160 100

Spotřeba
energie

Náklady
celkem

%

3800

3913 103

Ostatní
náklady

Rozpočet Plnění

3913 103

3800

Odpisy
HIM,NHIM

%

3800

z toho:
potraviny

Zák.poj.
soc.,zdr.

Rozpočet Plnění

190 106

6056 104

Mzdy a OON

%

180

5800

z toho: opravy

Plnění

CELKEM

190 106

Spotřeba
mat,zboží

Služby celkem

Rozp.

Doplňková činnost

180

Převody z
fondů
Ostatní výnosy

%

Státní rozpočet

0

0

303
400

613 153

300

296

2866

305 101

56775

56323

0

802

5

99

99

5

2000

1607

80

2000

1607

80

2000

1607

80

2000

1607

80

z toho:
od zřizovatele
z vlastních zdrojů
ostatní
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Rozpočet ZŠ Boskovice na rok 2011 - čerpání k 30. 6. 2011
Komentář:
Rozpočet školy k 30. 6. 2011 skončil se záporným hospodářským výsledkem -196 tis. Kč, v tom
v hlavní činnosti -459 tis. Kč, v doplňkové činnosti + 263 tis. Kč. Hospodaření odpovídá
nerovnoměrnému čerpání nákladů v průběhu roku – zejména v oblasti energií je vţdy 1. pololetí
finančně náročnější neţ 2. pololetí. Je předpoklad, ţe rozpočet celoročně skončí s kladným
hospodářským výsledkem.
V předloţené tabulce není uveden rozpočet státních prostředků, ale pouze jeho čerpání. Důvodem
jsou kaţdoroční 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 byly v 1. pololetí roku 2011 nákupy výpočetní techniky (počítače,
notebooky) a 30 interaktivních tabulí v rámci projektu „EU peníze školám“ v hodnotě necelých 3 mil.
Kč. Oba nákupy prošly výběrovým řízení jako veřejná zakázka a byly schváleny Radou města
Boskovice.
Významnou investiční akcí bylo zasíťování budov školy. Na všech pracovištích byl přiveden
internet do všech tříd a kabinetů. Akce byla financována z vlastních zdrojů – celková výše zakázky
byla 1,4 mil. Kč.
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Ukazatel

Město Boskovice

Státní rozpočet

Doplňková činnost

Plnění % Rozp. Plnění % Rozpočet Plnění
Školné

CELKEM

% Rozpočet Plnění

180

113 63

180

3800

2339 62

3800

500

258 52

10542

5276 50

22966

15022

7986 53

22966

700

Spotřeba
mat,zboží

5500

3198 58

2366

20

z toho:
potraviny

3800

2339 62

Spotřeba
energie

4337

2266 52

2300

1277 56

800

381 48

26

12 46

14591

9

4 44

4980

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

700

526 75

1200
10542

526 75
0

0

15722

31478

5520
3800

834

270

210 78

4607

110

52 47

2410

110

52 47

910

1

26
9

145
2900

1454 50

250

234 94

2900
50

250

15322

8445

22966

400

263 66

-300

-459

0

300

263

15722

31674

0

-196

Sponzorské dary
Investice celkem

1395

1395

1395

1395

z toho:
od zřizovatele
z vlastních zdrojů
ostatní

%

