Základní škola Boskovice, okres Blansko

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2011/2012
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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 2011/2012.

Část I.
Základní charakteristika školy
a) Název a sídlo školy: Základní škola Boskovice, okres Blansko, nám. 9. května 8
Právní subjekt od 1. 1. 1995 - příspěvková organizace
IČO: 62072757
Zřizovatel školy: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 2/4, 680 01 Boskovice
Ředitel školy: RNDr. Vladimír Ochmanský
Vedení školy:
statutární zástupce ředitele školy – Mgr. Dagmar Oujezská
zástupce ředitele školy – odloučené pracoviště nám. 9. května – Mgr. Martin Staněk
zástupce ředitele školy – odloučené pracoviště Sušilova – Mgr. Zdeněk Žáček
zástupce ředitele školy – odloučené pracoviště Slovákova – Mgr. Blanka Bohatcová
Celková kapacita školy: Základní škola 1940 žáků
Školní družina 270 žáků
Školní jídelna 1602 žáků
Ve školním roce 2011/2012 měla základní škola devět ročníků. První stupeň byl tvořen
prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Součástí školy bylo
devět oddělení školní družiny a 3 samostatné školní jídelny.
b) Počty
Školní rok
2011/12
1. stupeň
2. stupeň

Celkem

Počet tříd
Celkový počet Počet žáků na
žáků
jednu třídu
celkem
z toho
spec. vyrov.
28
610
21,8
22
511
23,2
50
1121
22,4

c) Malotřídní a neúplné školy: –

d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 120
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e) Školská rada
V listopadu 2011, po skončení volebního období, proběhly volby do školské rady za
pedagogické pracovníky a školskou veřejnost. Současně došlo také ke jmenování členů za
zřizovatele. Devítičlenná školská rada tedy ve školním roce působila v různém složení.
Předsedou byl opětovně zvolen Mgr. Čestmír Sekanina.
Ve školním roce se sešla dvakrát. 11. 10. 2011 projednala a schválila výroční zprávu školy
a změny klasifikačního řádu školy. Na ustavujícím zasedání nově zvolené školské rady dne
11. 1. 2012 byly projednány především organizační záležitosti včetně volby předsedy.
f) Vzdělávací programy
Název zvoleného
vzdělávacího
programu
ŠVP Škola mnoha
možností

Číslo jednací

V ročníku

ZŠ-ŠVP-19/2007

1. – 9. ročník

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

Počet
982

Počet strávníků
žáci a děti škol. prac. ostatní*
891
91

* Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd…
Počet pracovníků školní jídelny k 31. 10. 2011:
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

15
13,4

h) ŠD, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
9

počet dětí v ŠD
270

počet vychovatelů ŠD
fyz.
9
přepoč.
8,2

Školní družina se cíleně zaměřuje na rozvoj dítěte, plynule navazuje na vyučovací proces.
Přáním a snahou vychovatelek je, aby svěřeným dětem poskytly bezpečí, vytvořily příjemné
prostředí a v rámci možností ponechaly dětem svobodnou volbu při výběru zaměstnání.
Výchovná, vzdělávací a zájmová činnost po celý rok směřovala především do oblastí Dítě a
zdraví, Dítě a jeho svět, Dítě a komunikace, Dítě a svět práce, Dítě a umění a kultura.
Vychovatelky ŠD se po celý školní rok řídily výchovnými a vzdělávacími postupy, které v ŠD
směřovaly k utváření a vštěpování klíčových kompetencí u dětí – kompetence k učení,
kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální,
kompetence občanské, kompetence pracovní. Pátým rokem pracovala ŠD podle vytvořeného
školního vzdělávacího programu Škola mnoha možností – Čas dětství, čas dobrých příkladů.
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Činnost ŠD byla organizována v 9 odděleních školní družiny – 3 oddělení na pracovišti
nám. 9. května, 3 oddělení na pracovišti Sušilova a 3 oddělení na pracovišti Slovákova (1
oddělení slavnostně otevřeno).
Součástí ŠD bylo 13 zájmových útvarů:
 ŠD při ZŠ nám: 9. května: Šikulky, Sportovky, Počítače (2x), Míčovky, Výtvarný
kroužek
 ŠD při ZŠ Sušilova: Šachy, Šikovné ruce, Tančírna
 ŠD při ZŠ Slovákova: Šikulky, Rukodělný kroužek, Kutílek, Sportovní hry pro kluky
a holky, Klub správných holek, Škola hry na zobcovou 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 celodružinové akce pro 9 oddělení ŠD základní školy a zájemce:
Drakiáda ve spolupráci s DDM Boskovice na Vinohrádkách, Vánoční jarmark v Boskovicích
– Masarykovo náměstí – výroba ozdob a zdobení stromečků, Karneval na ledě ve spolupráci
s DDM Boskovice, Kdo si hraje, nezlobí – závody na kolech, Ledové království paní Zimy –
výstava inspirovaná knihou v Městské knihovně v Boskovicích, turnaj ve vybíjené – hřiště
Slovákova
Nejzdařilejší akce na jednotlivých pracovištích ŠD, které zpestřily činnost:
ŠD nám. 9. května: Branou do podzimu – překážková dráha, odpoledne se školní
psycholožkou, „O nejlepšího pamatováka“ – turnaj v pexesu, „O nejlepší papírovou
vlaštovku“, Dráček Družináček – výtvarná soutěž, Nebojte se bát – dušičkové halloweenské
odpoledne, čarování s listy, recitační přehlídka „Rýmování, šprýmování“, Mikuláš ve školní
družině, soutěž ve skládání PUZZLE, soutěž v piškvorkách,“ Psí závody“, Ať žije den navíc –
29. 2., celodružinová hra „Židličkovaná“, Golemova ruka, Zpívá celá družina, módní
přehlídka, Hody, hody, doprovody – velikonočním odpoledne na téma „Jak se slaví
Velikonoce jinde na světě“, „Smysly nejsou nesmysly“ – zábavná vzdělávací akce, Den
Země, Tonda Obal – stimulace dětí ke třídění odpadů formou her, kvízů a hlavolamů, turnaj
v kuželkách, odpoledne na farmě „CH“, běh do schodů v letním kině, malujeme na chodník,
koncert v ŠD
ŠD Sušilova: návštěva hasičského domu s ukázkou techniky, turnaj v kopané a přehazované,
Barevný podzim – tvoření z přírodnin, šachový turnaj, Halloween v ŠD ve spolupráci se
studentkami SPgŠ, závody na opičí dráze v tělocvičně, Bojovka ve škole, Narozeninová párty,
turnaj ve florbalu, Čertovská diskotéka, vánoční dílny, besídky, K+M+B se studentkami
SPgŠ, šachový turnaj, karneval – masopustní veselí, návštěva městské knihovny „Březen –
měsíc knihy“, výstava „Lego technik“, švihadlová královna, výtvarný ateliér, Den Země,
Tonda Obal, závody na koloběžkách, Den Země – vycházka na rozhlednu pod hradem,
výroba dalekohledu, Slet čarodějnic, Filipojakubská noc – pálení čarodějnic na školní
zahradě, kuličkiáda, kadeřnická soutěž a módní přehlídka, sportovní soutěž ke Dni dětí
„Putování za skřítky“, projekt Austrálie, vodní hrátky, vycházky po historických památkách
Boskovic, dřevěné divadlo „Princezna na hrášku“
ŠD Slovákova: Den bez aut – soutěže, kvizy, Barvy podzimu – pozorování změn v přírodě,
„Cesta za dýňovým světýlkem“ – halloweenské odpoledne pro děti, „Ať žijí duchové“ –
výroba dekorací, strašidel z přírodnin, zdobení dýní, Adventní čas – tradice, výroba svícnů
z keramické hlíny, beseda v městské knihovně „Knížka je můj kamarád“, My tři králové
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jdeme k vám, Kouzlo zimy – výstavka prací dětí, Karneval ve školní družině, Valentýnky –
přáníčka, Masopust – seznamování s tradicemi, Zaťukalo jaro – tematické projekty, Jarní
jarmark – výroba jarních dekorací, tvořivé velikonoční dílny, Den Země, Tonda Obal
– stimulace dětí ke třídění odpadů formou her, kvízů a hlavolamů, tradiční slet čarodějnic
s táborákem, výstava v galerii školy „Maminkám“, projekty v jednotlivých odděleních ke Dni
matek, dřevěné divadlo „Honza a drak“

7

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

79
79

78,5
78,5

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2011/12 nastoupili na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2011/12
nastoupili na školu: 6
4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2011/12
odešli ze školy: 6
5. Věkové složení pedagogických pracovníků:
Učitelé
Věk
do 35 let
35 – 50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Muži
2
10
3
0
0
15
0

Ženy
9
32
22
0
1
64
8

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

POČET ÚČASTNÍKŮ

Po celý školní rok 2011/2012 – studium, kurzy
Projekt „Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JmK“ – kabinet Jazyk a jazyková
komunikace při SSŠ Brno – metodička
1
Projekt „Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JmK“ – kabinet Matematika a její aplikace
při SSŠ Brno – metodička
1
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Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé – lektor:
Joe Lee Hoffman
1
Jazykový kurz němčiny pro CZ učitele – projekt EdTWIN (projekt Jmk v rámci příhraniční
spolupráce s Rakouskem)
3
Jednodenní, vícedenní školení
Aktivní učení v M – rozvíjíme prostorovou představivost žáků?
1
Geometrie nejen s tužkou a papírem
2
Přípravná početní cvičení – Tvořivá škola
1
Umíme aplikovat M – 6. metodická konference metodického kabinetu při SSŠ Brno
„Matematika a její aplikace“
2
„Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JmK“ – závěrečná konference projektu
2
Klíč k výuce českého jazyka
1
Rozdílné úrovně ve výukové skupině cizího jazyka
1
Učení slovní zásoby v souvislostech (metodicko – didaktický seminář pro učitele Aj)
1
Vzdělávací program Expresss Way of Learning
1
E–learningové metody a jejich využití při výuce jazyků na ZŠ a SŠ
1
Burza nápadů - tentokrát pro učitele anglického jazyka (EU PŠ)
1
Anglicky všemi smysly – konference
1
Všichni žáci pracují – nakladatelství Fraus
1
Den s Nakladatelstvím Fraus aneb Zajímavé nápady do výuky
2
Testovací nástroje a jejich využití ve výuce cizích jazyků
2
Hospitace českých učitelů na základní a střední škole ve Vídni
2
Projekt PROFILES – informační schůzka
2
Projekt PROFILES – Profesní reflexně – orientované zaměření na badatelsky orientované
přírodovědné vzdělávání (IBSE)
1
S fotoaparátem do školy
2
S fotoaparátem za školu
2
Novinky z astronomie – astronomické soustředění pro učitele fyziky
2
Svět energie – vzdělávací program
1
Zeměpis v environmentální výchově
1
Tvorba DUMů v přírodovědných předmětech
1
PowerPoint 2010 pro začátečníky – MODUL – moderní učitel
25
PowerPoint 2010 pro pokročilé – MODUL – moderní učitel
25
Excel 2010 pro začátečníky – MODUL – moderní učitel
25
Základy práce s interaktivní tabulí ActiveBoard – MODUL – moderní učitel
28
Interaktivní tabule (EU PŠ)
18
Geometrie na IT pro vyučující matematiky – 1. stupeň (MODUL – moderní učitel)
25
Geometrie na IT pro vyučující matematiky – 2. stupeň (MODUL – moderní učitel)
19
Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou zvládat jeho!
1

9

Výuka tělesné výchovy a školská legislativa – bezpečné sportování a pohyby v přírodě
1
Ve zdravém těle zdravý duch
1
Normální je nekouřit
1
Podzimní hrátky s hudbou a pohybem
1
Tóny jara
1
Jak pracovat s dětmi v Hv
1
Efektivní komunikace s rodiči, dětmi a konkrétní spolupráce pedagoga s rodiči
1
Neefektivní přístup učitele
1
XII. regionální setkání Přátel angažovaného učení ve Velkých Němčicích
2
Bezpečně v kyberprostoru
1
Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS, prevence onkologických onemocnění
1
Setkání školních metodiků prevence
2
Setkání speciálních pedagogů a dyslektických asistentek
3
Odměňování pracovníků ve školství a kariérní systém
1
Aktuální stav školské legislativy – novela školského zákona
1
Novela zákoníku práce od 1. 1. 2012
1
Metodické školení – nová legislativa – metodické školení ředitelů a zástupců obecních škol
1
Identifikace nadaného žáka
2
Charakteristiky nadaných žáků
2
Výchova k bezpečí a organizační řád pro akce mimo školu
1
7. Romský asistent: ne
Další asistent:
ano (asistenti pedagoga) – 3 (1,01 úvazku)
8. Počet nepedagogických pracovníků základní školy (fyzický/přepočtený): 34/31,3
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Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
(2. pololetí)
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků:
Ročník

Počet
žáků
1.
119
2.
132
3.
135
4.
128
5.
105
619
Celkem I. stupeň
6.
121
7.
122
8.
126
9.
140
509
Celkem II. stupeň

Prospělo –
Neprospělo
vyznamenání
117
129
105
1
107
68
526
1
44
2
45
4
45
4
48
1
182
11

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

Počet
27
6

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 124 (2. pololetí)
4. Údaje o přijímacím řízení na střední školy:
VII. C VIII. C VIII. F

Gymnázium (K)
SOŠ a ISŠ (M)
SOU (maturita, L)
Konzervatoř (N)
SOU (H)
Celkem

0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
2
2

0
0
0
0
1
1

IX. A IX. B IX. C

5
11
1
0
3
20

4
13
0
0
7
24

1
13
2
0
9
25

IX. D

IX. E

IX. F

7
14
1
0
3
25

6
13
1
0
3
23

0
12
0
1
10
23

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

Počet žáků
140
4
144

% celkového počtu
všech žáků
–
–
12,8%

Celkem
23
76
5
1
39
144
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Část IV.
Údaje o výsledcích inspekce provedených ČŠI
Ve školním roce neproběhla inspekce ČŠI.

Část V.
Rozhodnutí ředitele
Rozhodnutí ředitele
dle zákona 561/2004 Sb. § 165 odst. 2
písm. a) - zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu
podle § 18
písm. c) - zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
písm. e) - přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
písm. e) - přestup žáka podle § 49 odst. 1
písm. l) - povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2011/2012: 121
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2012/2013: 128

Počet
–

Počet
odvolání
–

1
136
63
2

–
–
–
–
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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 žáků školy. Organizovány jsou i společné akce – například pronájem bazénu,
štafety, soutěže.



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

b) Účast školy v soutěžích a olympiádách
Vzhledem k velikosti školy se okresních soutěží a olympiád a také většiny sportovních
soutěží účastní žáci jednotlivých pracovišť samostatně. V následujícím přehledu jsou uvedeny
nejvýznamnější úspěchy žáků odloučených pracovišť.
Pracoviště nám. 9. května
Městské soutěže:
Přehazovaná
RH FAKTOR
Ekologická soutěž ke Dni Země
Výtvarná soutěž ke Dni Země
Okresní soutěže:
Matematická olympiáda

7. ročník

Matematická olympiáda

6. ročník
9. ročník

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

starší žákyně
mladší žákyně
V. Ertlová
H. Hrnčířová
chlapci
dívky

2. místo
8. místo
11. místo
8. místo
9. místo

M. Schlor
A. Němcová
Z. Bártová
P. Tureček
D. Trčková
P. Scheiner
J. Filip
J. Bárta
K. Krajíčková
L. Šejba
D. Trčková
D. Trčková
P. Scheiner
R. Ondráček
D. Grenar
J. Filip
M. Staněk

5. ročník
7. ročník
Klokan – matematická soutěž
„Finanční gramotnost“

10. místo
2. místo
4. místo
3. místo
5. místo

Olympiáda v českém jazyce 9. ročník
Zeměpisná olympiáda

2. místo
3. místo

Pythagoriáda

9. B
8. B
8. A
8. A
4. A

7. A
7. B
6. B
9. B
9. A
9. B
9. B
9. A
5. B
7. A
9. A
9. A
9. B
7. B
7. A
9. B
7. A
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9. místo
10. místo
Dějepisná olympiáda

účast

Přespolní běh

K. Grénarová
M. Hebelka
M. Špičáková
M. Holub
A. Šafářová
A. Horňová
starší žákyně
mladší žákyně
mladší žáci

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

J. Filip

9. B

D. Trčková
T. Jordánová
M. Staněk
K. Dvořáčková
O. Bárta
V. David
A. Němcová
P. Prudký
J. Filip
O. Bránský

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

1. místo
13. místo
6. místo
7. místo
9. místo
Halová kopaná
7. – 9. ročník
4. místo
Florbal
6. – 7. ročník
6. místo
mladší žáci
Přehazovaná
1. místo
starší žákyně
(D. Trčková, A. Štarmanová, D. Štercová – 9. A, Ž. Růžičková – 9. B,
K. Hrnčířová, L. Kratochvílová – 8. B, I. Chlupová, V. Zemánková – 8. A)
Přehazovaná
3. místo
mladší žákyně
DYS–KO–HRY
1. místo
starší žáci
4. místo
mladší žáci
ODM Olympiáda1. ročníků Velké Opatovice
9. místo
Běh na 50 m
5. místo
K. Vitoulová
1. A
11. místo
J. Opálková
1. B
15. místo
F. Mazáč
1. A
Skok daleký
6. místo
K. Vitoulová
1. A
Hod kriketovým míčkem
5. místo
T. Petrová
1. B
Běh na 400 m
10. místo
J. Opálková
1. B
15. místo
F. Mazáč
1. A
Čtyřboj
7. místo
K. Vitoulová
1. A
8. místo
T. Petrová
1. B
Literární soutěž „Boskovice – moje město“
ocenění
E. Aubrechtová (2. A), V. Suchánek (4. A), A. Klement (5. A),
E. Dokoupilová (7. A), A. Odehnalová (8. A)
ODM Olympiáda žáků 1. ročníků Velké Opatovice
– výtvarná soutěž
3. místo
L. Sedlák
1. B
Výtvarná soutěž „ Můj první školní den“
oceněn
M. Kaderka
1. A
Výtvarná soutěž „Ovoce na naší zahrádce“
oceněno
28 žáků 1. – 9. ročníku
Výtvarná soutěž „Auto roku 2011“
oceněny
1. A, 2. B
Zahrádkářská vědomostní soutěž
6. místo
M. Pospišilíková
4. C
Regionální soutěže:
Olympiáda v českém jazyce
18. místo
„Zelené podnikání“
(soutěž zaměřená na ekologii a finanční gramotnost)
1. místo

2. místo

4. místo
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„English Cup“ – soutěž v anglickém jazyce

účast

Celostátní soutěže:
„Zelené podnikání“
(soutěž zaměřená na ekologii a finanční gramotnost)
7. místo

Výtvarná a literární soutěž „Sv. Anežka Česká“
(pamětní list)
Zátopkova štafeta
Maratonský štafetový běh na 42 km
(účast všech 3 pracovišť)

R. Ondráček
J. Kotrhonz
T. Veselá
T. Tlustá

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

K. Dvořáčková
M. Staněk
T. Jordánová
O. Bárta
Z. Šperková
M. Pospišilíková

6. B
7. A
8. A
9. B
2. A
4. C

žáci 8. C
žáci 9. D
J. Valnohová
V. Valnohová

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

4. místo

Pracoviště Sušilova
Městské soutěže:
Ekologická soutěž ke Dni Země
RH Faktor
Okresní soutěže:
Dřevo, materiál budoucnosti
Chemická olympiáda

1. místo
3. místo
2. místo
3. místo
3. místo
6. místo
10. místo
úspěšní řešitelé

Olympiáda v českém jazyce

5. místo

A. Honzírek
I. Borková
D. Skácelová
Z. Valentová
J. Votoček
A. Honzírek
K. Pospíšilová
L. Valentová

Florbal – turnaj (vyhlášen MŠMT)
Florbal – turnaj „Orion Cup“ Jedovnice
Florbal – turnaj Velké Opatovice
Florbal – turnaj smíšených družstev
(Kunštát)
Kopaná halový turnaj
Preventan Cup – turnaj ve vybíjené
Malá kopaná Adamov
Coca Cola Cup
Přehazovaná

1. místo
2. místo
2. místo
3. místo

starší žáci
starší žáci
mladší žákyně
mladší a starší žákyně

5. místo
4. místo
semifinále
účast
1. místo
3. místo

starší žáci

Zeměpisná olympiáda
Dějepisná olympiáda

3. místo
9. místo
úspěšní řešitelé

5. C
starší žáci
starší žáci
mladší žákyně
starší žákyně
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Šachový turnaj

3. místo
5. místo

6. – 9. ročník
1. – 5. ročník

ODM Olympiáda žáků 1. ročníků Velké Opatovice
Čtyřboj
8. místo
F. Čejka
1. C
Pohár rozhlasu
Štafeta 4 x 60 m
1. místo
mladší žákyně
(L. Ferugová, A. Borková, K. Lorová, T. Hlaváčková)
Běh 60 m
1. místo
L. Ferugová
7. C
3. místo
mladší děvčata
Štafeta 4 x 60 m
2. místo
starší děvčata
Běh 60 m
4. místo
K. Janíková
9. D
Celostátní soutěže:
Najdi, co hledáš!
(internetová vědomostní soutěž pro 2. st. ZŠ)
Zátopkova štafeta
Maratonský štafetový běh na 42 km
(účast všech 3 pracovišť)

1. místo ve 3. kole

7. C

4. místo

Pracoviště Slovákova
Městské soutěže:
„Boskovice – moje město“

účast

Ekologická soutěž ke Dni Země
„Ovoce na naší zahrádce“ – výtvarná soutěž
„Památky očima mladých“ – výtvarná soutěž
Okresní soutěže:
Chemická olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Olympiáda v českém jazyce
Dějepisná olympiáda
Přírodovědná soutěž „Vejce 100x jinak“
McDonald´s Cup – kopaná
Přehazovaná
Halová kopaná turnaj
Stolní tenis

F. Dvořáček
9. E
K. Holubová
9. E
3. místo
P. Pitner
8. D
B. Staňková
8. D
V. Živná
8. D
účast
žáci I. a II. stupně
účast
žáci I. a II. stupně

úspěšní řešitelé
4. místo
účast
4. místo
1. místo
2. místo
1. místo
2. místo
účast
1. místo
3. místo

Pohár rozhlasu:
Umístění družstev
Hod kriketovým míčkem
Štafeta 4 x 60 m
Vrh koulí

2. místo
1. místo
1. místo
1. místo

F. Dvořáček
T. Zachovalová
M. Chladil
D. Prchalová
F. Dvořáček
V. Živná
B. Staňková
žáci 4. – 5. ročníku
starší dívky
starší žáci
T. Horváth
D. Henek
J. Héna
O. Staněk
mladší chlapci
T. Horvát
mladší žáci
R. Greplová

9. E
9. E
7. E
9. E
9. E
8. B
8. D

7. D
7. E
8. D
8. D

7. D
8. E
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Běh 600 m
Volejbal
Volejbal
Minivolejbal

2. místo
1. místo
2. místo
1. místo

Vv soutěž „Památky očima mladých“

3. místo

Regionální soutěže:
Dějepisná olympiáda
"English Cup"

3. místo
účast

Volejbal
Minivolejbal
Plážový volejbal

7. místo
3. místo
3. místo
4. místo
5. místo
7. místo

McDonald´s Cup – kopaná
Celostátní soutěže:
Zátopkova štafeta
Štafetový běh na 5 km
Maratonský štafetový běh na 42 km
(účast všech tří pracovišť)

8. místo

A. Husovská
starší žákyně
starší žáci
L. Hanousková
K. Pešová
L. Střížová
D. Koutná

6. E

F. Dvořáček
M. Slabá
V. Jurová
starší žákyně
mladší žákyně
O. Staněk
J. Pořízek
P. Šmída
D. Kolínský
J. Ryšavá
G. Janků
D. Prchalová
K. Pešová
mladší žáci

9. E
8. E
9. F

6. D
6. D
6. D
6. E

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

4. místo
4. místo

c) Spolupráce s dalšími subjekty


DDM Boskovice

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


KZMB Boskovice, Muzeum Boskovicka

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

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


Mateřské, základní a střední školy

V rámci přípravy na zápis spolupracujeme s mateřskými školami, pro které škola pořádá
nejrůznější akce a dny otevřených dveří. Dobrá spolupráce je i s malotřídními školami, např.
ve Skalici nad Svitavou a v Jabloňanech. Škola také spolupracuje s Mateřskou školou,
Základní školou a Praktickou školou Boskovice a s Dětským domovem Boskovice. Základní
školu navštěvují také žáci, kterým byla nařízena ústavní výchova, ale vzdělávat by se měli
v běžné základní škole.
Vycházející žáci pravidelně navštěvují dny otevřených dveří zejména boskovických
středních škol. Studentky SPgŠ celoročně vykonávají pedagogickou praxi ve školní družině a
na 1. stupni na všech pracovištích školy.


Policie ČR

Pravidelně pořádáme besedy, především s tematikou patologických jevů ve společnosti,
protidrogové prevence a dopravní výchovy.
Každoročně se zúčastňujeme akce ke „Dni bez aut“ a vytváříme vlastní program v rámci
projektových dnů.


Spolupráce s odborovými organizacemi

Na všech pracovištích školy působí ZO ČMOS. Na společných jednáních s ředitelem školy
jsou řešeny především otázky financování školy a personální. Spolupráce se řídí platnou
kolektivní smlouvou.
d) Účast na životě ve městě
Život školy a především úspěchy žáků jsou prezentovány v oblastních periodikách, kam
přispívají učitelé školy i samotní žáci. V rámci výuky žáci pravidelně navštěvují výstavy
pořádané muzeem a městskou knihovnou.
Žáci 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 žáků do
prvních tříd.
Patnáct žáků bylo v červnu vybráno jako nejlepší žáci školy a byli v červnu přijati a
odměněni starostou Boskovic.
Na životě ve městě se škola podílí také pořádáním akcí pro rodiče a veřejnost. Ve školním
roce proběhlo několik těchto akcí, např. kulturní vystoupení žáků pro rodiče v rámci třídních
schůzek a pasování prvňáčků v kinosále.
V Zámeckém skleníku pořádáme i další akce s účastí veřejnosti – např. tradiční „Žákovský
ples“ pracoviště Sušilova. Podrobněji rozvádíme v oddíle XI. této výroční zprávy (Akce
školy).

18

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 Pedagogickou fakultou MU Brno, katedrou geografie, se kterou se
naši žáci 6. tříd v rámci ekologické výchovy účastní dvoudenní exkurze na pracovišti fakulty
v Jedovnicích. Exkurze se letos zúčastnili žáci 6. tříd z pracovišť Sušilova a Slovákova.
V rámci projektu „Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JmK“ – kabinet Jazyk a
jazyková komunikace pracuje metodička z řad pedagogických pracovníků školy. Stejně tak
pracuje i jeden pedagog ve stejném projektu kabinetu Matematika a její aplikace.
f) Zapojení školy do projektů
Pokračovala 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 34 tříd umístili interaktivní tabule. Následně byly
vytvářeny a ověřovány tzv. digitální učební materiály.
Díky projektu VIP Kariéra – III na škole nadále působí školní psycholog na plný úvazek.
Na škole proběhlo několik seminářů dalšího vzdělávání v oblasti výpočetní techniky a
práce se softwarem v rámci projektu MODUL – moderní učitel.
g) Mezinárodní spolupráce
Škola dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Andreja Kmeťa v Levicích. V červnu navštívili naši
žáci s pedagogickým doprovodem partnerskou školu.
h) Péče o talentované žáky
Péči o talentované žáky máme zapracovanou v našem školním vzdělávacím programu. Při
přípravě talentovaných žáků na soutěže je preferována individuální příprava, učitelé ji
provádějí nad rámec svých pracovních povinností.
V listopadu proběhla ve spolupráci s PPP Boskovice depistáž nadaných žáků ve 4. třídách.
i) Péče o zaostávající a problémové žáky
V případě problémových žáků škola spolupracuje se sociálním odborem MěÚ Boskovice
a s Policií ČR. Problémy jsou vždy řešeny ve spolupráci se zákonnými zástupci
problémových žáků. Pravidelně jsou pořádány besedy s kurátorem pro žáky 8. a 9. tříd
k problematice sociálně patologických jevů a kriminality mládeže.
Na škole jsou zřízeny dyslektické a logopedické kroužky, které pomáhají žákům
s vývojovými vadami. V případě zaostávajících žáků spolupracujeme s PPP Boskovice.
j) LVVZ
Žáci 7. tříd se každoročně účastní výcvikových kurzů. Ve školním roce proběhly kurzy
v Karlově pod Pradědem v Jeseníkách (Sušilova, nám. 9. května) a na Šerlichu v Orlických
horách (Slovákova).
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k) Kroužky při ZŠ
nám. 9. května:

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

Počet kroužků
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1

Počet žáků

Počet kroužků
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3
2

Počet žáků

Počet kroužků
5
1
3
1
1
2
1
1

Počet žáků

22
12
1
17
12
23
13
31
12
16

Sušilova:
Název kroužku
Míčové hry – ml. dívky
Míčové hry – st. dívky
Míčové hry – 3. – 5. třída
Florbal – ml. chlapci
Florbal – st. chlapci
Florbal – dívky 6. – 8. třída
Kopaná – smíšené 3. – 5. třída
Anglické hraní pro prvňáčky
Anglické hraní (2. třída)
ŠD – šikovné ruce (výtvarný)
ŠD – klubíčko (všestranný)
ŠD – šachy
Dyslektický
Internet a hry

11
13
14
12
16
12
12
16
20
10
8
24
9
30

Slovákova:
Název kroužku
Dyslektický
Pohybové aktivity
Odbíjená
ŠD – Rukodělný
ŠD – Zobcová flétna
ŠD – Klub správných holek
ŠD – Sportovní hry
ŠD – Kutílek

15
19
28
8
12
16
20
16
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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
žákům. Škola má dobré prostorové podmínky pro další rozvoj. Dobré je i vybavení materiální.
Po dokončení výměny oken a zateplení budov v minulých letech a modernizaci sportovišť se
aktuálně snažíme 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 žáků a tříd ve škole se již zastavil, výhled do
příštích let počítá s mírným nárůstem.
Školní vzdělávací program „Škola mnoha možností“ prošel ověřovací fází, aktuálně
pracujeme na jeho inovaci a vylepšení. Novinkou bylo zřízení tříd s rozšířenou výukou
matematiky a přírodovědných předmětů pro žáky 2. stupně. V dubnu proběhly přijímací
zkoušky, 6. třída je zřízena od školního roku 2012/13, postupně budeme pokračovat i v
dalších ročnících.
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Část VIII.
Hodnocení Minimálního preventivního programu 2011/2012
Úkolem programu je řešit problematiku sociálně patologických jevů snížením rizik jejich
vzniku a následných důsledků. Základním principem preventivní strategie zůstává osvojování
základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu.
1. Realizace minimálních preventivních programů:
A. Způsob zapracování témat prevence sociálně patologických jevů do vzdělávacího
procesu:
- v rámci předmětů výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis, tělesná
výchova
- další využití 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 obdrželi metodický návod „Jak postupovat při řešení zjištěné
šikany“
- projektové dny (Den Země, Den lesa, Den bezpečnosti, Den zdraví, Den bez úrazů,
Bezpečná cesta do školy, Den Evropy, Hra na město, Den bez aut)
B. Specializované programy v rámci MPP:
- na naší škole nemáme vymezenou žádnou rizikovou skupinu žáků, z tohoto důvodu se
věnujeme všem žákům prostřednictvím programů a projektů
- pro děti se specifickými vývojovými poruchami – dyslektické kroužky, 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 žácích)
- školní psycholog
- spolupráce s Policií ČR
- spolupráce s oddělením sociálně právní ochrany dětí, kurátory pro mládež
- Poradenské centrum Brno (Sládkova 45)
- odborné konzultace v rámci dalšího uplatnění po ukončení ZŠ (pro 8. a 9. třídy),
vhodný výběr budoucího povolání, exkurze na Úřad práce Blansko a střední školy
D. Metody motivace:
- činnost ŠSK (školního sportovního klubu) motivuje k pravidelným sportovním
aktivitám dětí, organizuje sportovní soutěže pro děti
- činnost ASPV (asociace sportů pro všechny) – soutěže pro děti
- Centrum volného času Lužánky – různé programy pro děti a mládež
- podpora zdravého životního stylu (propagace zdravé výživy, školní posilovna, hřiště,
tělocvičny, využití městských lázní a sportovního areálu Slovákova a Sušilova)
- mezitřídní soutěže (v různých sportech i výtvarných soutěžích)
- besedy s osobnostmi
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-

besedy s policií na různá témata – šikana, kyberšikana, trestná činnost mladistvých
besedy s PČR a kurátorem
besedy s lékaři, programy sexuální výchovy
zájezdy (památník Lidice, Praha)
další akce – karneval na ledě, Stonožkový týden, expedice Kvakoš, dále celoškolní
republiková soutěž Štafety Emila Zátopka a Memoriál Vladimíra Kotrhonze
činnost AD centra (A – alkohol, D – drogy), školní klub, školní parlament
(projekt Zdravá škola, Kouření a já, První kontakt s návykovou látkou, Jak to vidím já,
Pozor, koza nekouří, Normální je nekouřit)

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 žáků 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 sdruženích a předmětových komisích
- systematické vzdělávání školních metodiků – Mgr. Anna Součková, Mgr. Zdeněk
Žáček, Mgr. Světlana Hrdličková a výchovných poradců Mgr. Marcela Kramlová,
Mgr. Jaroslava Nahodilová, PhDr. Dana Fidlerová
- využití seminářů pořádaných OPPP
- využití seminářů pořádaných SSŠ Brno
- další semináře: Agrese a agresivita, Sexuální reprodukční zdraví, Hry pro zvládání
agresivity a neklidu, Krizové situace ve výuce aneb vím, co udělám, Diskriminace
jako negativní jev v životě člověka, Kyberšikana
3. Které subjekty spolupracovaly:
- DDM Boskovice, Zdravé město Boskovice, Středisko zdraví Boskovice,
MÚ 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:
- projekty v rámci ŠVP pro ZV
- Zdravý životní styl ve škole – cílem je výchova k odpovědnému chování a způsobu
života
- Ekologický program – jako posílení environmentální výchovy s cílem zlepšení
životního prostředí

23

5. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole:
návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin,
kouření
záškoláctví
šikana (vyloučení jednotlivce z kolektivu)
gambling
kriminalita majetkové povahy, drobné krádeže
rasismus
úmyslné poškození majetku
nevhodné používání mobilních telefonů
neomluvené hodiny
nevhodné chování

ano
ano
ano

ne
ne
ne
-

věk
12,13
14,15
12,13,14,15,16
15
13,15,16
12
14,15,16

ano

-

9,12,13,14,15

ano
ano
ano
ano
ano
-

ne
-

celkem případů
4
6
11
1
5
1
5
23
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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
Soukromá SŠ podnikání a
managementu Boskovice
VOŠ ekonomická a zdravotnická
a SŠ Boskovice
Hotelnictví
Informační technologie
Obchodní akademie
Veterinářství
Ekonomika a podnikání
Kuchař – číšník
SOŠ a SOU André Citroëna
Informační technologie
Mechanik strojů a zařízení
Opravář zemědělských strojů
Obráběč kovů
Mechanik opravář motorových
vozidel
SOŠ a SOU – Letovice
Stavebnictví
Truhlář
OA a SZdŠ Blansko
Zdravotnický asistent
Ekonomické lyceum
SPŠ Jedovnice
Strojírenství
SOŠ a SOU Blansko
Elektrikář silnoproud
SOŠ Fortika Lomnice u Tišnova
Hotelnictví
SŠ potravinářská a služeb Brno
Kuchař – číšník
SPŠ stavební Brno, Kudelova
Stavebnictví

přijatých
(maturitní obory)

přijatých
(učební obory)

celkem
14

7
7
2

2
4

4
0

15
2
4
2
1
3
3
4
1
3

3
2
1
2
1
1
0
3
3
0
0
1
1
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ISŠ automobilní Brno
Dopravní prostředky
SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova
Asistent zubního technika
SŠDaM Prostějov
Užitá malba
ISŠ Moravská Třebová
Hotelnictví
Celkem z 9. tříd
Celkem z 8. tříd
Celkem z 5. tříd

0
1
1
1
1
1
1
34
0
7

10
0
0

44
0
7
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II. Pracoviště Sušilova
Název školy a oboru
Gymnázium Boskovice
osmileté
čtyřleté
Gymnázium Jevíčko
VOŠ ekonomická a zdravotnická
a SŠ Boskovice
Informační technologie
Ekonomika a podnikání
Informatika v ekonomii
Obchodní akademie
SOŠ a SOU André Citroëna
Automechanik
SOŠ pro tělesně postižené Brno
Provoz domácnosti
SZŠ Brno, Jaselská
Sociální činnost
ISŠ Brno
Asistent sociálních služeb
SOŠ a SOU – MŠP Letovice
Pozemní stavitelství
Truhlář
Elektrikář
SPgŠ Boskovice
Pedagogické lyceum
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Sociální činnosti
SPŠ Jedovnice
Strojírenství – počítačová grafika
SOU Brno, Jílová
Mechanik elektrotechnických zařízení
SOŠ a SOU Blansko
Kuchař – číšník
Obráběč CNC strojů
Elektrikář
SOU služeb a obchodu Brno
Cukrář
SZŠ Brno, Merhautova
Laboratorní asistent
Cyrilometodějské gymnázium Brno
Pedagogika
OA a SZdŠ Blansko
Ekonomické lyceum
Zdravotnický asistent
ISŠ Moravská Třebová
Kuchař – číšník

přijatých
(maturitní obory)

přijatých
(učební obory)

celkem
7

3
4
4
7
1
2
4
5
5
1
1
2
2
1
1
5
1
2
2
8
2
2
4
2
2
1
1
7
4
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
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Celkem z 9. tříd
Celkem z 8. a 7. tříd
Celkem z 5. tříd

36
0
3

14
4
0

50
4
3
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III. Pracoviště Slovákova
Název školy a oboru
Gymnázium Boskovice
osmileté
čtyřleté
Gymnázium Jevíčko
Gymnázium Brno, Botanická
VOŠ ekonomická a zdravotnická
a SŠ Boskovice
Obchodní akademie
Ekonomika a podnikání
Informační technologie
Hotelnictví
Kuchař – číšník
SOU André Citroëna Boskovice
Opravář zemědělských strojů
Mechanik opravář motor. vozidel
…Karosář
Informační technologie
SPgŠ Boskovice
Sociální činnost
Pedagogické lyceum
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Soukromá SŠ podnikání a
managementu Boskovice
Ekonomika a podnikání
SOŠ a SOU Blansko
Elektrikář – silnoproud
SOU a SOŠ Lomnice u Tišnova
Kadeřník
SOŠ Fortika Lomnice u Tišnova
Hotelnictví
OA a SŠ knihovnická Brno
Informační služby
OA a SZdŠ škola Blansko
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Zdravotní asistent
SŠ gastronomická Blansko
Cestovní ruch
Integrovaná SŠ polygrafická Brno
…Obalový design
…Reprodukční grafik pro média
SŠ polytechnická Brno
…Elektromontér pro zař. a přístroje
SPŠ stavební Brno, Kudelova
…Stavebnictví

přijatých
(maturitní obory)

přijatých
(učební obory)

celkem
7

3
4
1
1
10
2
3
3
1
1
8
1
4
1
2
5
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

29

SOŠ a SOU stavební Brno
Kominík
Konzervatoř Brno
…Zpěv
Celkem z 9. tříd
Celkem z 8. tříd
Celkem z 5. tříd

1
1
1
1
34
0
3

12
0
0

46
0
3
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Část X.
Výchovné poradenství – komplexní zpráva
Seznam oblastí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

ad 1) Přijímací řízení:
Přijímacího řízení se zúčastnilo 140 žáků z 9. ročníku, 3 žáci z 8. ročníku a 1 žák ze 7.
ročníku. Na pracovišti nám. 9. května bylo přijato 44 žáků, na pracovišti Sušilova 54 žáků, na
pracovišti Slovákova 46 vycházejících žáků.
Umístění žáků 9. ročníků:
VII.C VIII.C VIII.F
Gymnázium (K)
SOŠ a ISŠ (M)
SOU (maturita, L)
Konzervatoř (N)
SOU (H)
Celkem

0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
2
2

0
0
0
0
1
1

IX.A IX.B IX.C IX.D IX.E IX.F
5
4
1
7
6
0
11
13
13
14
13
12
1
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
1
3
7
9
3
3
10
20
24
25
25
23
23

Celkem

Maturitu může získat 105 žáků, což je 72,92 %.
Výuční list může získat 39 žáků, což je 27,08 %.
Pracoviště nám. 9. května navštěvovalo k 30. 4. 2012 celkem 456 žáků, pracoviště Slovákova
381 žáků a pracoviště Sušilova 296 žáků. Celkem tedy 1133 žáků.
Na osmileté studium na gymnáziu v Boskovicích bylo z 5. ročníku přijato: 13 žáků.
Pracoviště nám. 9. května navštěvuje 51 žáků pátých tříd, přijato 7 žáků, tj. 13,73 %.
Pracoviště Slovákova navštěvuje 29 žáků pátých tříd, přijati 3 žáci, tj. 10,34 % a pracoviště
Sušilova 28 žáků, přijati 3 žáci, tj. 10,71%.
ad 2) Volba povolání ve školním roce 2011/2012:


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

23
76
5
1
39
144
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Žáci si půjčovali DVD a CD s informacemi o školách, o obsahu oboru a o uplatnění
zvolené profese na trhu práce. Informace vyhledávali žáci na internetu, střední školy
nám zasílaly letáky a propagační materiály.



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



Rodiče a žáci byli informováni prostřednictvím nástěnky volby povolání, nástěnek
VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice a SOŠ a SOU André Citroëna
Boskovice, nástěnek ve třídách, videofilmů, letáků a internetu o možnostech volby a
výběru G, SOŠ a SOU.



Žáci obdrželi Atlasy škol pro Jihomoravský kraj od ÚP Blansko.



Dny otevřených dveří navštívené v rámci školní výuky:
SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice
Gymnázium Boskovice
SPgŠ Boskovice
VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice
individuální návštěvy žáků:
OA a SZdŠ Blansko

11. 11. 2011
11. 11. 2011
11. 11. 2011
11. 11. 2011

4. 11. 2011

 Žáci 8. a 9. ročníku navštívili Burzu škol v Boskovicích a s rodiči mohli navštívit
Veletrh SŠ a SOU v Brně od 3. – 7. 10. 2011


Informativní schůzky pro žáky 9. ročníku, rodiče, TU, ŘŠ, VP se zástupci G, SOŠ,
SOU proběhly 10. 11. 2011 (pracoviště 9. května a pracoviště Sušilova) a 9. 11. 2011
(na pracovišti Slovákova). Přítomna byla většina žáků a jejich rodičů, 15 zástupců
státních škol a 1 zástupce soukromé školy. Další schůzky rodičů a žáků s výchovnou
poradkyní proběhly na pracovišti Slovákova v září a v lednu. V lednu byli rodiče
seznámeni se změnami školského zákona v oblasti přijímacího řízení na SŠ platnými
od 1. 1. 2012.



Žáci 9. tříd vyplňovali přihlášku na SŠ „nanečisto“



15. 3. 2012 upořádala VOŠ ekonomická a zdravotnická SŠ v Boskovicích zdařilou
akci – 16. veletrh fiktivních firem se zahraniční účastí obchodních partnerů z
Rakouska. Zúčastnili jsme se s žáky 9. tříd.



Dne 24. 4. 2012 žáci 8. ročníků navštívili spolu s vyučujícími Vko a třídními učiteli
Úřad práce Blansko, kde si ve výchovném programu k volbě povolání vybírali
budoucí profesi (počítačový program, databáze profesí). Jejich předběžný zájem je
evidován v elektronické podobě (pracoviště 9. května).



Žáci z 8. ročníků z pracoviště Sušilova navštívili Úřad práce v Blansku 20. 3. 2012.



Žáci 9. ročníků pracoviště Slovákova navštívili společně s třídními učiteli Úřad práce
v Blansku 3. 11. 2011.
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Dne 10. 5. 2012 navštívili žáci 9. ročníků s vyučujícími Festival hotelnictví ve
skleníku v Boskovicích

ad 3) Péče o žáky s vývojovými poruchami učení:
Na pracovišti nám. 9. května byly zřízeny 4 dyslektické kroužky, na pracovišti Sušilova
pracovaly 2 dyslektické kroužky se 7 žáky a na pracovišti Slovákova pracovalo 6
dyslektických asistentek se 14 žáky.
ad 4) Péče o problémové žáky ve VP
Pracoviště nám. 9. května:
Ve školním roce 2011 – 2012 se uskutečnila jedna výchovná komise, dále se konalo 18
jednání s rodiči a několik telefonických hovorů s rodiči žáků, kteří porušovali školní řád.
Proběhlo 5 individuálních jednání s žáky školy o výchovných problémech (chování, rvačky,
podezření na šikanu), rodinných problémech, o přípravě žáků na vyučování a ničení školního
majetku. S žáky jsme řešili i jejich chování a přestupky mimo školu a informovali jsme rodiče
o možném postihu. Tyto nahlášené přestupky řešila Policie ČR.
U 4 žáků byly zjištěny neomluvené absence (celkem v počtu 64 hodin), všechny byly řešeny
při jednáních s rodiči.
VP spolupracovala s Mgr. Votroubkovou, vedoucí OSPODu, se sociálními pracovnicemi,
s kurátorem René Kvapilem, s poručicí Raboňovou z Kriminální policie ČR, s Městskou
policií a s Policií ČR.
Pracoviště Sušilova:
Proběhly 4 výchovné komise, dále se výchovná poradkyně zúčastnila 4 komisí na OSPOD při
MÚ v Boskovicích jako členka komise.
Konalo se 12 pohovorů s rodiči žáků i žáky samotnými.
Pracoviště Slovákova:
Výchovná poradkyně řešila ve spolupráci s třídními učiteli, ostatními vyučujícími a rodiči 65
různě závažných nežádoucích jevů a zátěžových situací žáků od 1. do 9. třídy. Řešili jsme
nevhodné chování žáků k sobě i vyučujícím, poškozování školního majetku, vulgární chování,
kouření žáků, alkohol ve škole. Záškoláctví jsme řešili u tří žáků.
Podle závažnosti situace jsme se obraceli na OSPOD Boskovice, Blansko a Brno.
Spolupracovali jsme s Mgr. A. Votroubkovou při řešení tíživé situace žáka, s kurátorem
mládeže panem Kvapilem a Ševčíkem jsme řešili závažné problémy žáků na výchovných
komisích.
Spolupracovali jsme s dětskou psychiatrickou léčebnou ve Velké Bíteši.
Městská policie nás informovala o kouření žáků školy na veřejných prostranstvích, následně
jsme informovali rodiče těchto žáků.
Spolupracovali jsme s Dětským domovem v Boskovicích.
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ad 5) Péče o integrované žáky:
Pracoviště nám. 9. května:
Individuální péče byla věnována 4 integrovaným žákům. Žáci pracovali se zvláštními
pomůckami i podle individuálních plánů. Na pracovišti pracovaly dvě asistentky pedagoga.
Pracoviště Sušilova:
Integrované byly 2 žákyně, se kterými pracovala asistentka pedagoga.
Pracoviště Slovákova:
Individuální péče byla věnována 3 integrovaným žákům.
Na základě doporučení PPP v Boskovicích a SPC Kociánka pracovalo 5 žáků podle
individuálního vzdělávacího plánu, který vyučující vypracovali pro doporučené předměty.
ad 6) Hodnocení sekce TU:
Sekce TU pracovala podle plánu práce a všechny úkoly byly splněny. TU byli pravidelně
seznamováni s novými publikacemi z oblasti psychologie, pedagogiky a výchovné práce, byli
informováni o nových vyhláškách, novele školského zákona a změnách ve školské legislativě.
Knížky z knihovny VP posloužily jako studijní materiál pro učitele a vzdělávání pedagogů.
ad 7) Spolupráce s OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice:
Výchovné poradkyni jsou průběžně TU nebo rodiči žáků dodávány zprávy z vyšetření v PPP
Vyškov, pracoviště Boskovice a Blansko. Zprávy evidujeme v Kartotéce vyšetřených žáků.
Někteří žáci navštěvují PPP za účelem nápravy čtení, řeči, chodí na terapii do skupinek.
PPP Boskovice zajišťuje telefonicky nebo osobně metodické konzultace pro VP a TU dětí
vyšetřených v PPP Boskovice a integrovaných. TU by více vyhovovaly návštěvy pracovníků
PPP ve škole při výchovném a vzdělávacím procesu.
ad 8) Další vzdělávání:
Ve školním roce 2011/2012 se v PPP Boskovice konaly schůzky
22. 9. 2011 pro výchovné poradce
seznámení s novelami vyhlášek v oblasti výchovného poradenství – Vyhláška 116
ze dne 15. 4. 2011, kterou se mění Vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních; Vyhláška
147 ze dne 25. 5. 2011, kterou se mění Vyhláška č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí,
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných
29. 11. 2011 pro speciální pedagogy a dyslektické asistentky
novinky v reedukaci, využití nových PC programů, rozbor kasuistik
3. 4. 2012 pro výchovné poradce
vyrovnávací a podpůrná opatření, IVP, trénink paměti
25. 10. 2011 návštěva SVP Help me!, kde bylo představeno sdružení Podané ruce,
centrum prevence a centrum I. E. S. (vzdělávací programy pro pomáhající profese).
24. 4. 2012 seminář „ Identifikace nadaného žáka“
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Část XI.
Akce školy ve školním roce 2011/12
ZÁŘÍ
-

-

1. 9. 2011 slavnostní zahájení školního roku 2011/2012, 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 a předmětových komisí na jednotlivých pracovištích
předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP,
problematika tematických a časových plánů
pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MÚ Boskovice (26. 9. 2011)
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
změny v programu Bakalář, v matrice školy
začátek praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
zahájení činnosti zájmových útvarů
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
ŠVP – projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník)
Den bez aut, Den s městskou policií – Masarykovo náměstí – v rámci Evropského
týdne mobility (22. 9. 2011)
aktualizace údajů v programu Bakalář na školní rok 2011/12
Zátopkova pětka, Zátopkova štafeta (organizace pracoviště Slovákova)
návštěva besedy Revitalizace židovských památek ČR (v rámci Dnů evropského
dědictví)
návštěva vernisáže výstavy Duchovní dědictví Boskovicka (17. 9. 2011)
rozhlasové relace ke Dni české státnosti, k Evropskému dni jazyků
organizace poznávacího zájezdu do Anglie
poznávací zájezd do Anglie pro zájemce z řad žáků (30. 9. – 5. 10.) – Londýn,
Brighton, Rochester, Hever Castle
naplňování projektu EU PŠ

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: exkurze Údolí Říčky – Údolí kostí (6. ročník), poznávací zájezd
žáků do Anglie, Zátopkova pětka, Zátopkova štafeta – účast, divadelní představení Kráska a
zvíře – Městské divadlo Brno, výstava „Pravěk Boskovické brázdy“ – Muzeum Boskovicka
(4. C), Zdravá škola – Semilongitudinální sledování somatického vývoje dětí (3., 5., 7. a 9.
ročník), ŠD – odpoledne se školní psycholožkou, Branou do podzimu – překážková dráha na
školním hřišti
pracoviště Sušilova: poznávací zájezd žáků do Anglie, Zátopkova pětka, Zátopkova štafeta –
účast, sběr starého papíru (19. – 23. 9.), ŠD – návštěva hasičského domu s ukázkou techniky,
výpravy do pohádek – ilustrace, turnaj v kopané a přehazované, Vv ateliér (kočky a kocouři,
čas sklizně, můj první den ve škole), odpoledne se školní psycholožkou
pracoviště Slovákova: poznávací zájezd žáků do Anglie, dopravní hřiště MŠ Lidická
(1. ročník), Zátopkova pětka, Zátopkova štafeta – účast, ŠD – Vzpomínky na prázdniny, Den
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bez aut – soutěže, kvízy, Barvy podzimu – pozorování změn v přírodě, Naše husa chodí bosa
– přípravy na výstavu dětských prací v Muzeu Boskovicka

ŘÍJEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
zahájení plaveckého výcviku žáků 3. a 4. ročníku (20 lekcí)
praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
ŠVP - projekt Náš životní styl – odpady, „Tonda Obal“ (4. a 7. ročník) – beseda na
ekologické téma
zasedání Školské rady (11. 10.)
návštěva partnerského města Levice, Slovensko (pedagogičtí pracovníci)
odevzdání výstupních hodnocení a přihlášek žáků, kteří se hlásí na SŠ s talentovými
přijímacími zkouškami
setkání výchovných poradkyň s řediteli SŠ (Letovice)
školení - práce na interaktivní tabuli (pro zájemce na pracovišti „Zelená“)
Drakiáda - celoměstská akce ve spolupráci s DDM Boskovice
podzimní prázdniny (26. – 27. 10.)
RR - Den vzniku samostatného československého státu (28. 10.)
poznávací zájezd do Anglie pro zájemce z řad žáků – (30. 9. – 5. 10.) – Londýn,
Brighton, Rochester, Hever Castle
naplňování projektu EU PŠ

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: literárně – historická exkurze do Prahy (3 dny, 8. A, 8. B), sběr
starého papíru – celoškolní akce, poznávací zájezd žáků do Anglie, Přírodovědný klokan –
školní kolo žáků 9. ročníku, zapojení žáků 5. ročníku do soutěže „Hravě žij zdravě“, dopravní
hřiště Blansko (4. ročník), beseda v městské knihovně „Čtvrtek není jen den v týdnu“
(2. ročník), filmové představení „Občanský průkaz“ v rámci projektu Film a škola (8. a 9.
ročník), přespolní běh – Lysice (okresní soutěž), soutěž ve stolním tenise (okresní kolo),
schůzka výchovné poradkyně s třídními učiteli 1. – 3. a 8. – 9. ročníku, zjištění profesního
zájmu žáků 9. ročníku, přírodovědná exkurze do okolí Boskovic (5. ročník), Zdravá škola –
Semilongitudinální sledování somatického vývoje dětí (3., 5., 7. a 9. ročník), adaptační
aktivity pod vedením školní psycholožky (6. ročník), ŠD – celoměstská akce ve spolupráci
s DDM Boskovice: „Drakiáda“, „O nejlepšího pamatováka“ – turnaj v pexesu, Dráček
Družináček – VV soutěž, „O nejlepší papírovou vlaštovku“
pracoviště Sušilova: dopravní hřiště Blansko (4. D), hudební pořad „Hrajeme si s pohádkou“
– 1. stupeň, „Muzikály, jak je znáte i neznáte“ – 2. stupeň (Divadlo Slunečnice, Zámecký
skleník), poznávací zájezd žáků do Anglie, běh do schodů v letním kině (1. stupeň), účast
v soutěži „Dřevo, materiál budoucnosti“ – Letovice, žáci 9. C, ukončení provozu školního
hřiště pro veřejnost, ŠD – Barevný podzim (tvoření z přírodnin), šachový turnaj, „Strom –
kamarád“ (přírodovědná činnost v letním kině (5. oddělení), Halloween v ŠD ve spolupráci se
studentkami SPgŠ, závody na opičí dráze v tělocvičně
pracoviště Slovákova: výstava dětských prací žáků 2. stupně a ŠD u příležitosti Husích
slavností, poznávací zájezd žáků do Anglie, beseda v městské knihovně „Čtvrtek není jen den
v týdnu“ (2. ročník), beseda s městskou policií (1. a 2. ročník), schůzka školního parlamentu,
sběr starého papíru – celoškolní akce, ekologický program „Společenstvo blanitých křídel“ (4.
ročník), vycházka ke krmelci (2. E), schůzka výboru SRPŠ, ukončení provozu školního hřiště
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pro veřejnost, vydání časopisu Nový Slováček č. 3, ŠD – „Cesta za dýňovým světýlkem“ –
Halloweenské odpoledne pro děti ŠD, Hrajeme si s podzimem – tvorba Knížky o listech, „Ať
žijí duchové“ – výroba dekorací, strašidel z přírodnin, zdobení dýní

LISTOPAD
-

-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MÚ Boskovice (7. 11.)
praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí – 7. 11. – pracoviště
nám. 9. května
pasování prvňáčků do cechu žákovského – kino Panorama – pracoviště nám. 9. května
(4. 11.)
pasování prvňáčků – kino Panorama – pracoviště Slovákova (8. 11.)
volby do školské rady – všechna pracoviště
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků – pracoviště nám. 9. května a
Sušilova – 10. 11., schůzka rodičů a žáků 9. ročníku se zástupci středních škol a
učilišť
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků 1. – 8. ročníku pracoviště
Slovákova – 10. 11., 9. ročník – 9. 11. se zástupci středních škol a učilišť
Burza středních škol okresu Blansko a DOD v Boskovicích
„Král železný a zlatý – Přemysl Otakar II.“ – výukový program (2. – 9. ročník),
projekt FABER
setkání speciálních pedagogů a dyslektických asistentek v PPP, pracoviště Boskovice
RR - státní svátek Den boje za svobodu a demokracii, Den studentstva
začátek fyzické a dokladové inventarizace školy
naplňování projektu EU PŠ

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: adaptační program pod vedením školní psycholožky (6. ročník),
knihovna Boskovice (2. A), anglické divadlo: „The Taming Of The Shrew, Blansko (8. A, B),
setkání pěveckých sborů v Olešnici „Zpíváme si pro radost“, Anthropos Brno (6. ročník),
MZM Brno – Velká Morava (7. B), zapojení do celostátní soutěže „Zelené podnikání“ (6. – 9.
ročník), okresní soutěž ve florbalu mladších a starších žáků, školní kolo Pythagoriády (6. – 8.
ročník), školní kolo Dějepisné olympiády, Zdravá škola – Semilongitudinální sledování
somatického vývoje dětí (3., 5., 7. a 9. ročník), výstava exotických trofejí – Zámek Boskovice
(4. A, C), bruslení (4. C), ŠD – Nebojte se bát (dušičkové halloweenské odpoledne), čarování
s listy (výtvarné tvoření), recitační přehlídka Rýmování, šprýmování, Advent ve ŠD – výroba
netradičních adventních kalendářů
pracoviště Sušilova: návštěva IQ parku a Aqua parku v Liberci (8. C, F), okresní soutěž ve
florbalu mladších a starších žáků, adaptační program pod vedením školní psycholožky (6. C,
7. C), slavnostní přivítání prvňáčků mezi čtenáře boskovické knihovny, předávání slabikářů
(1. C, 1. D), ŠD – Bojovka ve škole (4. oddělení), slavnostní otevření 6. oddělení,
Narozeninová párty (5. oddělení), turnaj ve florbalu, návštěva knihovny, vánoční výzdoba
pracoviště Slovákova: adaptační program pod vedením školní psycholožky (6. ročník),
Lipka Brno – ekologický program „Strom“ (2. E, F), „Jako prase v žitě“ (7. E), dopravní
hřiště Blansko (4. ročník), okresní soutěž ve florbalu mladších žáků, divadelní představení
„Tři čuníci“ – Radost Brno (1. a 2. ročník), „Čarodějná škola“ (3. E, F), návštěva IPS při ÚP
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Blansko (9. ročník), návštěva IQ parku a Aqua parku v Liberci, (8. D, E a 9. E), okresní
soutěž ve florbalu mladších žáků, školní kolo Dějepisné olympiády, ŠD – návštěva školní
psycholožky v jednotlivých odděleních, výstavka p. Kaštánka ve vestibulu ŠD, adventní čas
– seznamování se s tradicí, výroba svícnů z keramické hlíny, výroba vánočních ozdob na
stromeček – Vánoční jarmark Boskovice, příprava na Mikulášskou nadílku

PROSINEC
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
(zhodnocení práce za 1. pololetí)
fyzická a dokladová inventarizace školy – ukončení
praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
setkání výchovných poradců s představiteli středních škol na okrese Blansko
setkání speciálních pedagogů a DYS asistentů – PPP Boskovice
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
kontrola údajů v programu Bakalář
pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MÚ Boskovice (1. 12.)
14. Vánoční jarmark tradičních řemesel a výrobků v Boskovicích – návštěva třídními
kolektivy (9. 12.)
zdobení vánočních stromečků na Vánočním jarmarku v Boskovicích – všechna
oddělení ŠD
Vánoční turnaj v přehazované – žákyně 2. stupně všech pracovišť
návštěva Adventního zpívání v dětském domově v Boskovicích
Vánoční besídka jazykové školy Rolnička – ukázky z hodin anglického a španělského
jazyka
rozhlasová relace – Václav Havel, vyhlášení státního smutku
vánoční prázdniny pro žáky (23. – 31. 12.), nástup do školy 3. 1. 2012
naplňování projektu EU PŠ

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Mikulášský večírek pro žáky 2. stupně a absolventy školy
s programem a tombolou (Zámecký skleník), hnutí Na vlastních nohou – návštěva katedrály
sv. Víta v Praze – poděkování „stonožkovým“ dětem, učitelům a příslušníkům armády ČR,
zhlédnutí výstavy „Sv. Anežka Česká – genialita českého pedagoga“ ve Strahovském klášteře,
Mikulášská nadílka ve škole (žákovská samospráva), Mikuláš v 1. A (9. A), vánoční přání
žáků 9. B žákům 1. B, filmové představení „Tintinova dobrodružství“ (1. stupeň), Olympiáda
v českém jazyce – školní kolo (8. a 9. ročník), Projekt „Profiles“ (8. A, 9. A), beseda o AIDS
(8. ročník), anglické divadlo „Make Love, not War“ (Brno, 9. ročník), adaptační činnosti
s třídním kolektivem 6. B – školní psycholožka, výroba andílků – Všehodílna p. B.
Matuškové (2. B, 6. A, 7. A), okresní finále ve florbalu (6. a 7. ročník), návštěva dětí z MŠ
Lidická a Na Dolech v 1. třídách, Česká bible a Jiří Melantrich – výstava v Muzeu
Boskovicka (8. A), divadelní představení „Husovické Betlém“ divadlo Radost Brno (7.
ročník), výchovný hudební koncert Radima Zenkla (1. a 2. stupeň), exkurze jaderná elektrárna
Dukovany (9. ročník), exkurze do Skalice nad Svitavou a okolí Boskovic (4. C), bruslení (4.
C, 6. ročník), sběr hliníku, ŠD – Mikuláš ve školní družině, výroba vánočních ozdob na
stromeček (Vánoční jarmark v Boskovicích), vánoční dílny, vánoční rozjímání
pracoviště Sušilova: florbal mladší dívky – okresní finále ve Velkých Opatovicích, výchovný
program Islám, světový terorismus a kriminalita (9. ročník), beseda s ukázkami první pomoci
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se studentkami VOŠZ (9. ročník), exkurze jaderná elektrárna Dukovany (9. ročník), školní
kolo šachového turnaje, adaptační skupiny – školní psycholožka (6. C), „Deváťácký Mikuláš“
(1. stupeň 9. C, 2. stupeň 9. D), Olympiáda v českém jazyce – školní kolo (9. ročník), okresní
kolo šachového turnaje v Jedovnicích (mladší a starší žáci), anglické divadlo Zkrocení zlé
ženy (8. a 9. ročník), exkurze do Anthroposu (6. C, 7. C), vyhodnocení soutěže „O vánoční
výzdobu třídy“ (žákovský parlament), Muzeum Boskovicka (9. C), vánoční besídka pro
rodiče (1. C, 4. D), florbal: Kunštát – okresní finále smíšených družstev (5. C), vánoční turnaj
v malé kopané (1. – 4. ročník), ŠD – Čertovská diskotéka, výroba vánočních ozdob na
stromeček (Vánoční jarmark v Boskovicích), vánoční dílny, bruslení (6. oddělení), vánoční
besídka
pracoviště Slovákova: Mikulášská překážková dráha (1. E, F, 2. E, F), ekologický výukový
program „Jako prase v žitě“ (7. D), účast v okresním finále odbíjené smíšených družstev
pracovníků školství – Letovice, fotografování žáků 1. stupně, školní psycholožka ve třídách 9.
E, 8. D, E, výtvarná dílna (1. F), Vv dílna s p. B. Matuškovou (1. F), vánoční tvořivá dílna
s maminkami (1. E), vánoční tvoření s rodiči (2. E, F), Česká bible a Jiří Melantrich – výstava
v Muzeu Boskovicka (9. E, F), okresní finále ve florbalu (6. a 7. ročník), školní kolo
Olympiády v českém jazyce (8. a 9. ročník), předvánoční tvořivá dílna (5. D), divadelní
představení v anglickém jazyce „Zkrocení zlé ženy“ (9. a 8. ročník), Vánoční Vídeň a její
památky (zájemci), výukový program „Hvězda nad Betlémem“ (1. ročník), návštěva Domova
důchodců v Letovicích (2. E), závěr kalendářního roku – bruslení (6. F), bowling (8. D),
vánoční besídky, ŠD – Mikulášské odpoledne, výroba vánočních ozdob na stromeček
(Vánoční jarmark v Boskovicích)

LEDEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech 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 družině
1. zasedání nově zvolené Školské rady (11. 1.)
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků (12. 1.)
Vítání nového roku 2012 – kulturní vystoupení žáků školy pro handicapované děti Zámecký skleník (19. 1.)
pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MÚ Boskovice (16. 1.)
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí – 23. 1. – pracoviště
Sušilova
ŠVP – zjištění zájmu žáků 1. ročníku o zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky na
všech odloučených pracovištích
zahájení testování žáků 5. a 7. ročníku – Kalibro (Č, M – 5. ročník), (Č, M a Aj – 7.
ročník)
Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče na všech pracovištích
zápis dětí do 1. tříd Základní školy Boskovice na všech pracovištích (31. 1.)
uzavření absence za 1. pololetí
RR – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení (výpisu) žákům (31. 1.)
pololetní prázdniny (3. 2.)
naplňování projektu EU PŠ
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Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: návštěva dětí z MŠ Valchov v 1. třídách, hodina se školní
psycholožkou (7. A, B, 8. A, B, 9. A, B), Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich
rodiče (10. 1.), „ENGLISH CUP“ – výběr žáků 8. a 9. ročníku, okresní kolo Pythagoriády
žáků 6. – 8. ročníku (účast žáků, hlavní organizátor pro Boskovicko), okresní kolo
Matematické olympiády žáků 5. a 9. ročníku (účast žáků, hlavní organizátor pro Boskovicko),
výukový program „Gotika – život rytířů v době Lucemburků“ (6. – 8. ročník), Zeměpisná
olympiáda (školní kolo žáků 6. – 9. ročníku), soutěž „Zelené podnikání“ – školní kolo
(zástupci 6. – 9. ročníku, jedná se o finanční gramotnost, podnikání a ekologii), bruslení (4.
C), Tříkrálový koncert – vystoupení pěveckého sboru Notička v evangelickém kostele,
Zkrocení zlé ženy – návštěva divadelního představení (Městské divadlo Brno), bruslení žáků
1. A s 9. A, Muzeum Boskovicka – výstava České bible a Jiří Melantrich (6. A, B a 7. A)
spojeno s dílnou Vánoční příběh, ŠD – Ledové království paní Zimy – výstava inspirovaná
knihou v Městské knihovně Boskovice, soutěž ve skládání „PUZZLE“, Vv soutěž „O
nejhezčího sněhuláka“, turnaj v piškvorkách
pracoviště Sušilova: příprava žákovského plesu, florbal starší chlapci – okresní finále
v Jedovnicích, Hvězdárna a planetárium Brno (7. C, 8. ročník), Den otevřených dveří pro
budoucí prvňáčky a jejich rodiče (11. 1.), výukový program „Gotika – život rytířů v době
Lucemburků“ (6. a 7. ročník), hodina se školní psycholožkou (7. C, 8. C, F, 9. C, D), soutěž A
SCHOOL ENGLISH CUP (6. a 9. ročník), filmové představení „Saxana“ (1. stupeň), ŠD –
akce K+M+B ve spolupráci se studentkami SPgŠ, šachový turnaj, Ledové království paní
Zimy – výstava inspirovaná knihou v Městské knihovně Boskovice, výzdoba spojená se
zápisem do 1. tříd
pracoviště Slovákova: ekologický program „Společenstvo průsvitných křídel“ (3. E, F),
ekologický program „Hořká chuť čokolády“ Brno – (9. E, F), Olympiáda v anglickém jazyce
8. a 9. tříd (školní kolo), návštěva dětí z MŠ Na Dolech a Bílkova v 1. třídách, vernisáž
výstavy žáků 1. stupně „Kouzlo zimy“, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich
rodiče (18. 1.), LVK žáků 7. ročníku – Orlické hory, Šerlich (22. 1. – 28. 1.), „Gulliver
v Liliputově“ – divadlo Radost Brno (4. ročník), beseda „USA – národní parky a prérie“ (8. a
9. ročník), beseda s cestovatelem „O polárních krajích“ (8. ročník a ŠD), filmové představení
„Saxana“ (1. – 3. ročník), další číslo časopisu Nový Slováček (leden – únor 2012), ŠD – My
tři králové jdeme k vám, Ledové království paní Zimy – výstava inspirovaná knihou
v Městské knihovně Boskovice, Kouzlo zimy – výstavka prací dětí, výroba dárečků k zápisu
do 1. tříd, hrací koutky pro zpestření zápisu budoucích prvňáčků, vybavení 1. oddělení novým
nábytkem

ÚNOR
-

-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
dokončení testování žáků 5. a 7. ročníku – Kalibro (Č, M – 5. ročník), (Č, M a Aj – 7.
ročník)
školní, okresní a krajská kola olympiád, soutěží (organizace, účast)
5. Valentýnský studentský ples – pracoviště Sušilova (16. 2.)
pololetní prázdniny (3. 2.)
jarní prázdniny pro žáky (6. – 10. 2.)
vyplnění přihlášek žáků 5. a 9. ročníku na SŠ a G třídními učiteli, vyplnění zápisových
lístků třídními učiteli, odevzdání dokumentů k přijímacím zkouškám rodičům žáků 5.
a 9. ročníku
nadaní žáci – dotazníky, vytipování žáků 4. ročníku
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-

-

ŠVP – zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky, zahájení činnosti (pracoviště
Sušilova, nám. 9. května)
Karneval na ledě – celoměstská akce ŠD ve spolupráci s DDM a SPgŠ Boskovice
Kdo je vidět, vyhrává – akce Policie ČR před budovou základní školy „Zelená“
ŠVP – Hra na město – instituce (6. ročník)
zahájení přeinstalování PC ve třídách s interaktivní tabulí
naplňování projektu EU PŠ

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: příprava a realizace LVK žáků 7. ročníku – Jeseníky, Karlov pod
Pradědem – chata Roháč (18. – 25. 2.), „HAPPY FEET 2“ – filmové představení (1. stupeň),
projekt Film a škola: filmové představení Persepolis (8. a 9. ročník), bruslení (6. ročník),
Dějepisná olympiáda – okresního kola, školní kolo recitace (4. a 5. ročník, 2. stupeň), „Jak to
dělají andělé aneb Stvoření světa“ – divadlo Radost Brno (6. ročník), společné bruslení 1. B a
9. B, bruslení (4. C), „ENGLISH CUP“ (PdF MU Brno, 2 žáci), Poznáváme své emoce (7. B
a školní psycholožka), ŠVP – zahájení projektu Hra na město (6. ročník), výtvarná soutěž
ČSZ „Ovoce na naší zahrádce“ (1. – 9. ročník), ŠD – Psí závody, Karneval na ledě – stadion
Boskovice (hlavní organizátor), Ať žije den navíc! – oslava 29. 2. celodružinovou hrou
„Židličkovaná“, Golemova ruka
pracoviště Sušilova: příprava a realizace 5. Valentýnského studentského plesu – sokolovna
Boskovice, příprava a realizace LVK žáků 7. ročníku – Jeseníky – Praděd, chata Barborka
(18. – 25. 2.), „ENGLISH CUP“ (PdF MU Brno, 2 žáci), Dějepisná olympiáda – okresní kolo
(organizace), školní kolo recitace (6. – 9. ročník), „Láska ano, děti ještě ne“ – beseda
k sexuální výchově (8. a 9. ročník) pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MÚ
Boskovice (16. 1.)
výuka tělocviku na sněhu (2. ročník), sběr hliníku, ŠD – instalace výstavy „Ledové
království“ v Městské knihovně Boskovice, sněhové radovánky, karneval ve školní družině,
masopustní veselí ve spolupráci se SPgŠ
pracoviště Slovákova: příprava Jarního jarmarku, celoškolní sběrová akce, divadelní
představení „Bořík a spol.“ – Polárka Brno (4. ročník), Dějepisná olympiáda – okresní kolo,
Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo, třídní kola recitačních soutěží (3. – 5. ročník),
bruslení žáků 1. ročníku, ŠD – Karneval ve školní družině, Valentýnky – přáníčka, Masopust
– seznamování se s tradicemi

BŘEZEN
-

-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
provozní porada všech pedagogických pracovníků (5. 3. – pracoviště Sušilova)
pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MÚ Boskovice (5. 3.)
praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
školní, okresní a krajská kola olympiád, soutěží (organizace, účast)
recitační soutěž „O lysické sluníčko“ – Lysice
16. boskovický veletrh fiktivních firem se zahraniční účastí – VOŠ ekonomická a
zdravotnická a SŠ Boskovice, Hybešova
Kdo je vidět, vyhrává – akce Policie ČR před budovou základní školy „Zelená“
kontrola BOZP
zahájení další etapy plaveckého výcviku (1., 2. a 5. ročník)
ŠVP - Hra na město – instituce (6. ročník) – prezentace jednotlivých tříd
přehlídka recitace a výrazného přednesu „Světem na křídlech poezie“ – kino
Panorama
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-

„Síla lidskosti – Nicholas Winton“ – filmové představení, beseda (6. – 9. ročník)
RR – Den učitelů
naplňování projektu EU PŠ

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Zelené podnikání – celostátní kolo – Praha (4 žáci z 6. – 9.
ročníku), beseda v městské knihovně (4. A, C), návštěva MÚ Boskovice – projekt ŠVP (6. A,
B), ekologický program Jezírko (2., 3., 4. a 5. ročník), halová kopaná starší chlapci (Adamov),
„Poznáváme své emoce“ (7. B a školní psycholožka), Biologická olympiáda - školní kolo,
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo (účast), divadelní přestavení „Velryba Lízinka“
v Zámeckém skleníku (1. a 2. ročník), Matematický klokan (6. – 9. ročník), Pythagoriáda
žáků 5. ročníku - okresní kolo (účast, organizace), Olympiáda v českém jazyce (okresní kolo
– účast), Veletrh fiktivních firem (8. ročník), literární soutěž Památníku Terezín (6 žáků 7. –
8. ročník), literární a výtvarná soutěž k 790 letům od 1. zmínky o Boskovicích), exkurze
„Židovské město“ (5. B), odměna za sběr papíru Bongo Brno, plavecký bazén Kuřim (2.
stupeň), odměna za sběr papíru pro žáky 1. stupně - filmové představení „LORAX“ – kino
Panorama, ŠD – Zpívá celá družina, Módní přehlídka, Jaro – Vv soutěž, Velikonoční dílny
pracoviště Sušilova: Oborový den na SOŠ a SOU André Citroëna (8. F), školní kolo
v recitaci (3. – 5. ročník), halová kopaná starší chlapci (Adamov), florbal starší chlapci –
Kunštát, beseda se studentkami VOŠ zdravotní, Zeměpisná olympiáda – okresní kolo
(organizace, účast), účast na Veletrhu fiktivních firem (žáci 9. ročníku), „Drogy kolem nás“
(8. a 9. ročník), recitační soutěž (1. a 2. ročník), sociometrický dotazník ve spolupráci se
školní psycholožkou (9. ročník), skupinová práce (7. C a školní psycholožka), „Na zdraví?“
prevence alkoholismu (7. C) – divadlo Fórum, Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo,
Úřad práce Blansko (8. C, F), soutěž ve šplhu na tyči (1. stupeň), dotazník – Klima třídy 9. D
(školní psycholožka), ŠD – návštěva městské knihovny „Březen – měsíc knihy“, výstava
„Lego Technik“ – Muzeum Boskovicka, jarní vycházka ke hradu, švihadlová královna, Vv
ateliér
pracoviště Slovákova: třídní kolo pěvecké soutěže (1. ročník, 2. E, F), školní kolo v recitaci
(2. stupeň), vernisáž výstavy obrazů - Galerie Letovice Domino – Mgr. A. Kocmanová,
Boskovické pamětihodnosti – městská knihovna (7. D), schůzka školního parlamentu,
divadelní představení „Velryba Lízinka“ v Zámeckém skleníku (2. E, F), okresní turnaj
v halové kopané, Zeměpisná olympiáda – okresní kolo, účast na Veletrhu fiktivních firem
(žáci 9. ročníku), „Jarní jarmark ve škole“ – tvořivé dílny, kulturní program, dějepisný
program „Jak válčili husité“ (4. – 9. ročník), výstava „Lego Technik“ Muzeum Boskovicka
(9. E, F), školní kolo pěvecké soutěže „Zlatý slavík“ (1. stupeň), velikonoční tvoření
s maminkami (1. F, 2. E), zahájení výuky Aj v kroužku jazykové školy rolnička, přírodovědná
soutěž „Vejce 100x jinak“ – Gymnázium Boskovice, ŠD – beseda v městské knihovně
„Knížka je můj kamarád“, Vv soutěž „Jak si představuji novou knihovnu“, Zaťukalo jaro –
tematické projekty v jednotlivých odděleních, Jarní jarmark – výroba jarních dekorací,
velikonoční tvořivé dílny ve spolupráci se SPgŠ

DUBEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
vydání dalšího čísla Zpravodaje školy k 3. čtvrtletí
pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MÚ Boskovice (23. 4.)
schůzka výchovných poradců ZŠ a SŠ – PPP Boskovice
školní, okresní a krajská kola olympiád, soutěží (organizace, účast)
Dys-ko-hry – soutěž pro žáky 1. – 2. ročníku – PPP Boskovice
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-

Velikonoční prázdniny (5. – 6. 4.)
ŠVP – výukový program „Tajemný svět Ekvádoru a Galapág“ – pořad z cyklu Planeta
Země 3000 (6. a 7. ročník)
přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou M a přírodovědných předmětů –
pracoviště „Zelená“
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků (12. 4.)
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 3. čtvrtletí – 16. 4. – pracoviště
Slovákova
ŠVP – celoškolní projekt Den Země – „Dívám se na svět z výšky aneb Jakou barvu
má naše planeta“
ŠVP – přednáška „Naše planeta je zelená, modrá nebo šedá“ – MÚ Boskovice,
lektorka Ing. Martina Lukešová (zástupci 8. a 9. ročníku)
Den Země – akce na náměstí pro děti nižších tříd ZŠ – stimulace dětí ke třídění
odpadů formou her, kvízů a hlavolamů (1. – 5. ročník)
Ekologická soutěž ke Dni Země v DDM Boskovice (družstva 8. a 9. ročníku)
přijímací zkoušky na střední školy (23. – 24. 4.)
RH faktor – pěvecká soutěž (5. ročník), organizuje SPgŠ, účast zástupců ze všech
pracovišť ZŠ
ukončení praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
provozní porada všech zaměstnanců školy – pracoviště „Zelená“
ŠVP – „Děti odjinud, děti Evropy“ – prezentace projektu jednotlivými třídami 8.
ročníku
ŠVP – „Odkud jsou“ – příprava projektu pro žáky 5. ročníku
RR – Velikonoce
naplňování projektu EU PŠ

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: „Poznáváme své emoce“ (7. B a školní psycholožka),
Velikonoční dílny (9. A s 1. A a 9. B s 1. B), divadelní představení Boříkovy lapálie (Brno, 5.
ročník), matematická olympiáda 6. – 8. ročník (účast, organizace), Coca Cola Cup (kopaná
žáků 6. – 9. ročníku, školský pohár), Planeta Země 3000 – Tajemný svět Ekvádoru a Galapág
(6. a 7. ročník), Robinson Crusoe – divadelní představení Víti Marčíka
– Zámecký skleník (7. ročník a 8. A), návštěva Úřadu práce v Blansku (8. A, B), beseda „Čas
proměn“ (dívky 6. ročník), anglické divadlo „Slapstick – Groteska“ – (Blansko, 9. ročník),
anglické divadlo The Lord of the Flies (7. ročník), exkurze památky Boskovic (4. C), ZOO
Lešná – program Africká savana (6. A, B), ŠD – Hody, hody, doprovody – velikonoční
odpoledne na téma Jak se slaví Velikonoce jinde na světě, Smysly nejsou nesmysly – zábavně
vzdělávací akce, účast na akci pořádané Městem Boskovice: Den Země – akce na
Masarykově náměstí – Tonda Obal – stimulace dětí ke třídění odpadů formou her, kvízů a
hlavolamů
pracoviště Sušilova: Planeta Země 3000 – Tajemný svět Ekvádoru a Galapág (7. C),
divadelní představení V. Marčíka Robinson Crusoe – Zámecký skleník (6. C, 7. C), Čas
proměn (6. ročník), soutěž v přeskoku přes švihadlo (1. stupeň), Preventan Cup – vybíjená (5.
C), anglické divadlo „Slapstick – Groteska“ – (Blansko, 8. a 9. ročník), beseda v městské
knihovně (2. C), ŠD – Den Země – vycházka na rozhlednu pod hradem – 4. a 5. oddělení,
výroba dalekohledu (5. oddělení), účast na akci pořádané Městem Boskovice Den Země –
akce na Masarykově náměstí – Tonda Obal – stimulace dětí ke třídění odpadů formou her,
kvízů a hlavolamů, závody na koloběžkách (4. a 5. oddělení), Slet čarodějnic, výroba masek,
soutěže, dílny, Filipojakubská noc – pálení čarodějnic na školní zahradě ve spolupráci se
SPgŠ, práce na školní zahradě
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pracoviště Slovákova: beseda v městské knihovně „Velikonoce“ (1. E, F), „Boskovické
pamětihodnosti“ (7. E), „Zvířátka“ (3. ročník), Coca Cola Cup (kopaná žáků 6. – 9. ročníku,
školský pohár), Dějepisná olympiáda – krajské kolo, Muzeum Boskovicka: „Lego“ (3.
ročník), sportovní aktivity pro žáky 3. a 4. ročníku v rámci konce praxe SPgŠ, sběrová akce,
anglické divadlo „Slapstick“ – (Brno, 8. ročník), volejbalový turnaj v Belgii (3 žákyně 9. E,
F), okresní turnaj ve volejbalu (7. a 8. ročník), ŠVP – Den Země – Vinohrádky (1. ročník, 4.
E), vycházka do Doubrav, hráz přehrady, Šmelcovna (2. ročník), vyhlídka Pod Oborou (3.
ročník), hrad (4. F), okolí Boskovic (5. ročník), boskovická radnice a vycházka ke hradu (6.
ročník), okolí Boskovic, návrh rozhledny, Valchov (7. ročník), kopec Zlatník (8. E), beseda
Ing. Martiny Lukešové na téma „Naše planeta je zelená, modrá nebo šedá“ (9. ročník), ŠD –
velikonoční tvoření v jednotlivých odděleních, účast na akci pořádané Městem Boskovice
Den Země – akce na Masarykově náměstí –Tonda Obal – stimulace dětí ke třídění odpadů
formou her, kvízů a hlavolamů, návštěva SPgŠ – „Poznáváme svět všemi smysly“, tradiční
slet čarodějnic s táborákem, příprava na výstavu v galerii školy – Maminkám, projekty
v jednotlivých odděleních – Moje maminka, Kytička pro maminku

KVĚTEN
-

-

-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
1. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků
základních škol (21. 5. 2012 – 8. 6. 2012) – český jazyk, matematika, anglický jazyk
návštěva partnerské školy v Levicích (15. – 16. 6.) – příprava
XIV. Olympiáda dětí a mládeže ve Velkých Opatovicích pro žáky 1. ročníků základních
škol
schůzky předmětových komisí vyučujících jednotlivých předmětů ze všech tří pracovišť k
druhému pololetí 2011/12
ŠVP – „MADE IN“ (Odkud jsou?) – projekt žáků 5. ročníku, prezentace jednotlivými
žáky, skupinami, školní výstavky
ŠVP - volitelné předměty pro budoucí školní rok – anotace, volba
školní vlastivědné výlety (1. a 2. stupeň)
Memoriál Vladimíra Kotrhonze – malá kopaná (ZŠ Slovákova hlavní organizátor),
účast všech odloučených pracovišť
McDonald´s cup – regionální soutěž v kopané
ŠVP – „Děti odjinud, děti Evropy“ – prezentace projektu jednotlivými třídami 8.
ročníku pro žáky 7. ročníku
vernisáž výstav „Boskovice – moje město“ a „Památky očima dětí“ – ocenění žáků
v literární a výtvarné soutěži (Muzeum Boskovicka, výročí 790 let od 1. zmínky o
Boskovicích)
ŠD – „Kdo si hraje, nezlobí“ – závody na kolech pro všechna oddělení školní družiny,
organizace ŠD „Zelená“
RR – Den vítězství, další květnové dny
naplňování projektu EU PŠ

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Olympiáda v českém jazyce (regionální kolo), testování žáků 5.
ročníku (matematika, český jazyk, anglický jazyk), představení „Kytice“ – divadlo Radost
Brno (8. a 9. ročník), exkurze přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně (zájemci z 9. ročníku),
beseda v městské knihovně (3. ročník), beseda o AIDS (7. B), památky Boskovic – exkurze
(4. C), dopravní hřiště Blansko (4. ročník), okresní kolo v přehazované (mladší a starší
žákyně), Memoriál Vladimíra Kotrhonze – účast, McDonald´s cup – účast, beseda s p.
Kocůrkem v Aj (8. a 9. ročník), příprava programu Vivat Boskovice v rámci výročí 790 let od
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1. zmínky o Boskovicích, focení třídních kolektivů a pedagogického sboru, sběr starého
papíru, testování žáků 5. A, B (matematika, český jazyk, anglický jazyk), školní výlety: Suchý
(5. A), Borová u Poličky (9. ročník), Kutnohorsko (6. a 8. ročník), Moravský kras (7. A), ŠD
– závody na kolech „Kdo si hraje, nezlobí“ – organizátor, turnaj v kuželkách, odpoledne na
farmě „CH“, běh do schodů v letním kině, malujeme na chodník
pracoviště Sušilova: pěvecká soutěž „Slavíček“ (1. stupeň), Memoriál Vladimíra Kotrhonze
– účast, exkurze do Prahy (zájemci z 2. stupně), McDonald´s cup – účast, dopravní hřiště
Blansko (4. ročník), Pohár rozhlasu v atletice (mladší žáci 6. a 7. ročník, starší žáci 8. a 9.
ročník), hodina se školní psycholožkou (6. C), okresní kolo v přehazované (mladší a starší
žákyně), exkurze Jedovnice (6. C), focení třídních kolektivů a pedagogického sboru, testování
žáků 5. ročníku (matematika, český jazyk, anglický jazyk), školní výlet: ZOO Brno (2.
ročník), ŠD – kuličkiáda 4. a 5. oddělení, kadeřnická soutěž a módní přehlídka, turnaj
v kopané a přehazované
pracoviště Slovákova: beseda v městské knihovně „Čarodějnice“ (4. E), exkurze do
Osvětimi – zájemci z 2. stupně, okresní turnaj v minivolejbalu (6. a 7. ročník), okresní turnaj
ve volejbalu (dívky 6. – 9. ročník), krajské kolo ve volejbalu Brno (dívky 6. – 9. ročník),
okresní kolo v přehazované (dívky 8. a 9. ročník), Memoriál Vladimíra Kotrhonze – účast,
hlavní organizátor, McDonald´s cup – účast, tvoření pro maminky k svátku (1. ročník),
„Podpora dobrých vztahů ve třídě“ (2. E a školní psycholožka), dopravní hřiště Blansko (4.
ročník), Pohár rozhlasu v atletice (mladší žáci 6. a 7. ročník, starší žáci 8. a 9. ročník),
ekologický program „Letem světem“ – Lipka Brno (6. E), beseda o první pomoci (1. E),
beseda s městskou policií „Prevence alkoholismu a užívání drog“ (6. D), beseda „Prevence
AIDS“ (8. D, E), anglické divadlo (7. ročník), přírodovědná exkurze do Jedovnic (6. ročník),
testování žáků 5. D (matematika, český jazyk, anglický jazyk), školní výlety: Český Krumlov
(9. E), Malenovice (8. E), Borová u Poličky (7. E), ŠD – „Děti přejí maminkám“
celodružinová akce ke Dni matek (tematické projekty v odděleních, výroba dárků pro
maminky, výstava prací dětí v galerii ZŠ), závody na kolech „Kdo si hraje, nezlobí“ – účast,
turnaj ve vybíjené mezi jednotlivými odděleními

ČERVEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
(zhodnocení práce za 2. pololetí školního roku 2011/12)
1. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků
základních škol (21. 5. 2012 – 8. 6. 2012) – český jazyk, matematika, anglický jazyk
další vzdělávání pedagogických pracovníků
pravidelná kontrola BOZP
ekologická konference „Životní prostředí v praxi“ – MÚ Boskovice (6. 6.)
školní vlastivědné výlety (1. a 2. stupeň)
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků (14. 6.), možnost pro rodiče a jejich
děti navštívit a prohlédnout si školní zahradu
schůzky třídních důvěrníků jednotlivých tříd na jednotlivých pracovištích se zástupci
odloučených pracovišť
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 4. čtvrtletí (25. 6.)
ŠVP – projekt „Učitelé dětem“ pro žáky 1. stupně
ŠVP – volitelné předměty pro budoucí školní rok – volba jednotlivými žáky
ŠVP – „Plánování letní dovolené“ – projekt žáků 9. ročníku – příprava, prezentace
VIVAT Boskovice – kulturní program k 790. výročí 1. zmínky o Boskovicích
(Masarykovo náměstí) – 2. 6.
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-

Kniha pro prvňáčka – kino Panorama, všichni žáci 1. ročníku
přijetí nejlepších žáků školy u starosty města Boskovice (26. 6.)
posezení zaměstnanců školy na konci školního roku (jednotlivá pracoviště)
ochrana člověka za mimořádných situací, nácvik opuštění budovy, branný den
schůzka vyučujících 1. stupně s vedením SPgŠ Boskovice (poděkování za umožnění
celoroční praxe studentek na základní škole)
třídnické práce od 25. 6. (dokumenty, učebnice, úklid ve třídách, příprava programu na
konec školního roku…)
slavnostní ukončení školního roku 2011/2012 na jednotlivých pracovištích

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: MDD – 1. stupeň v rámci ŠVP – Western Park, turnaj 6. – 9.
ročníku ve florbalu, Velký Chlum (6. ročník), návštěva partnerské školy Levice Slovensko
(15. – 16. 6., 42 žáků, 3 pedagogičtí pracovníci), testování žáků 8. ročníku – volba povolání
(ve spolupráci se školní psycholožkou), ekologická konference „Životní prostředí v praxi“ –
MÚ Boskovice, sběr hliníku, společný pobyt na Suchém žáků 1. a 9. ročníku – patronáty, „Za
zvířátky na ranč“ (2. B), hnutí Na vlastních nohou – udílení cen „Ď“ – Národní divadlo Praha,
filmové představení „Modrý tygr“ – odměna za sběr pro žáky 1. stupně, Bongo Brno –
odměna za sběr pro žáky 2. stupně, Kniha pro prvňáčka – kino Panorama, školní výlety: ZOO
Brno (5. B, 4. ročník), okolí Boskovic (2. ročník), Újezd u Boskovic (7. B), Dinopark Vyškov
(3. ročník), ŠD – turnaj ve vybíjené (celodružinová akce), koncert v ŠD
pracoviště Sušilova: školní výlety: ZOO Brno (4. D), výlet ve spolupráci s DDM (1. ročník),
Šiklův mlýn (9. C), odměna za sběr papíru ZOO Brno (1. D a 6. C), ekologická konference
„Životní prostředí v praxi“ MÚ Boskovice, Kniha pro prvňáčka – kino Panorama, ukončení
sběru bylin a pomerančové kúry, prezentace žáků 9. ročníku žákům 2. stupně – kino
Panorama, rozloučení žáků 9. ročníku s prvňáčky a jejich rodiči, ŠD – turnaj ve vybíjené
(celodružinová akce), zábavná sportovní soutěž ke Dni dětí „Putování za skřítky“ (4. a 5.
oddělení), projekt Austrálie (5. oddělení), vodní hrátky (6. oddělení), vycházky po
historických památkách Boskovic, dřevěné loutkové divadlo „Princezna na hrášku“
k ukončení školního roku
pracoviště Slovákova: krajské kolo v minivolejbalu (dívky 6. ročník), krajské kolo
plážového volejbalu (žáci 2. stupně), sportovní den (1. stupeň), focení třídních kolektivů a
pedagogického sboru, „Kniha pro čtenáře“ - beseda v městské knihovně (1. ročník), beseda
pro dívky 6. ročníku, schůzka školního parlamentu, sběrová akce, „Boskovice – Židovské
město“ – Muzeum Boskovicka (9. E, F), filmové představení Madagaskar 3 (3. – 5. ročník),
Kniha pro prvňáčka – kino Panorama, předávání dopisů deváťáků páťákům, „Rozloučení se
školou“ – program žáků 9. ročníku, školní výlety: „Hanýskova naučná stezka“ Velké
Opatovice (4. E), zámek Letovice, tvořivé dílny, historická lékárna (4. F), Doubravice nad
Svitavou a okolí Boskovic s DDM (2. ročník), výlet ve spolupráci s DDM (1. ročník), Újezd u
Boskovic (5. D), Vyškov (3. ročník), lanové centrum Brno (8. D), sportovní den Bongo Brno
(7. D), ŠD – turnaj ve vybíjené (organizátor celodružinové soutěže), „Honza a drak“ –
dřevěné divadlo
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Část XII.
Environmentální výchova
Během školního roku 2011/2012 byly naplňovány dlouhodobé cíle:
 posilujeme pozici EVVO v ŠVP školy
 zvyšujeme ekologické vědomí žáků, pracovníků školy, rodičů a veřejnosti
 propagujeme zdravý životní styl
 žáci získávají poznatky, dovednosti a zkušenosti v oblasti přírodních faktů a jejich
zákonitostí
 vedeme žáky ke kritickému myšlení a k rozhodnutí, které jsou schopni obhájit
 pedagogové uplatňují postupy, metody a formy práce, které vedou k naplňování
výchovně vzdělávacích cílů EVVO
 škola spolupracuje v oblasti EVVO s různými subjekty
 pečujeme o žáky se zájmem o přírodu
 škola má vhodné prostorové a materiální podmínky pro EVVO
 provoz školy je šetrný k životnímu prostředí
 do EVVO se zapojuje co nejvíce pedagogů
Jednotlivá pracoviště pracovala podle ročních realizačních plánů.
 škola se opět zaregistrovala do sítě M.R.K.E.V., odebírá ekologický časopis Bedrník
 spolupracovali jsme s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání a
s jejími odloučenými pracovišti – Rychta Krásensko, Lesní škola Jezírko
a Rozmarýnek, s mateřskými a středními školami
 zástupci všech tří budov se zúčastnili ekologické konference pořádané MÚ Boskovice
 žáci se zúčastnili ekologického programu „Tonda Obal“
 aktivně jsme se zapojili do projektu Evropského týdne mobility a Dne bez aut
 žáci se úspěšně zúčastnili ekologické soutěže ke Dni Země pořádané ve spolupráci
s DDM Boskovice
 zapojili jsme se do literární a výtvarné soutěže ke Dni Země
 na celé škole dobře funguje základní třídění odpadů (papír, pet láhve, tetra – pack,
nebezpečný odpad, vybité baterie, elektrospotřebiče, hliník)
 prvky environmentální výchovy se objevují ve výuce podle možností a témat
 v rámci průřezového tématu environmentální výchova proběhly projekty Bezpečná
cesta do školy, Den Země a Náš životní styl
 proběhla řada besed, exkurzí, prožitkových výukových programů, vycházek a výletů
s ekologickým zaměřením
 žáci se na školních vlastivědných putováních seznamovali s kulturními a přírodními
zajímavostmi
 žáci se zúčastnili výtvarných soutěží s ekologickou tématikou (např. DDM Boskovice,
Svaz zahrádkářů apod.)
 učitelé využívali k výuce přírodní učebnu na školním pozemku a ekologickou učebnu
 podle možností se žáci podíleli na úklidu okolí školy, učili se vytvářet estetické
prostředí kolem sebe
 žáci měli možnost výběru obědu ze dvou jídel a nákupu „zdravých svačinek“
 ve školních družinách děti pečovaly o květiny, třídily odpady, chodily na přírodovědné
vycházky s didaktickými prvky, věnovaly se výtvarným a pracovním aktivitám,
zapojovali se do projektů školy a seznamovaly se se zásadami zdravého životního
stylu
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Pracoviště nám. 9. května
 exkurze údolí Říčky pod odborným vedením pracovníků z ekologického centra Rychta
Krásenko
 exkurze ZOO Lešná Zlín s odborným výkladem
 sbírka na zvířátko ze ZOO Brno a adopce želvy pardálí
 umístění nových nádob na tříděný odpad
 výukový program planeta Země 3000
 péče o akvárium
 sběr hliníku a starého papíru
 ekologická a výtvarná soutěž ke Dni Země
 projekt Náš životní styl – odpady – firma Ekokom
 projekt Recyklohraní, soutěž s Panasonikem – životní prostředí
 účast v celostátním kole soutěže Zelené podnikání
Pracoviště Sušilova
 umístění nové nádoby na třídění použitého papíru ve školní družině
 sběr papíru, hliníku
 sběr bylin a pomerančové kůry
 účast žáků 9. ročníku v soutěži „Dřevo, materiál budoucnosti“
 návštěva IQ parku v Liberci – 8. ročník
 exkurze do Dukovan – 9. ročník
 návštěva Hvězdárny Brno – 7. a 8. ročník
 exkurze do Jedovnic – 6. ročník
 ZOO Brno – 1. D, 6. C – odměna za sběr papíru
 projekt „Úprava zeleně pracoviště Sušilova“
 podán projekt na podporu školních zahrad – stavba malé vodní plochy, hmyzí hotel,
úprava nářaďovny a dokoupení nářadí
Pracoviště Slovákova
 projekt Náš životní styl – odpady – firma Ekokom
 projektový den Den Země
 vánoční a velikonoční tvořivé dílny rodičů s dětmi na 1. stupni
 „Jarní jarmark ve škole“ – společná akce rodičů, dětí a učitelů
 přednáška v Aj – „USA – národní parky a prérie“
 vernisáž a výstava žáků 1. stupně „Kouzlo zimy“
 beseda s cestovatelem „O polárních krajích“
 „Tajemný svět Ekvádoru a Galapág“ z cyklu Planeta Země
 účast v soutěži „Vejce 100krát jinak“
 přírodovědná exkurze Jedovnice
 sběr papíru, PET lahví a hliníku
 rozšíření nabídky „zdravých svačinek“ pro žáky
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Část XIII.
Přehledy klasifikace za 2. pololetí
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Přílohy
Rozpočet ZŠ Boskovice na rok 2011 – plnění k 31. 12. 2011
Komentář:
Rozpočet školy k 31. 12. 2011 skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 tis.
Kč, v tom je zahrnut kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 297 tisíc Kč.
Hospodaření se státními prostředky skončilo vyrovnaně.
Nejvýznamnější akce roku 2011 (zasíťování budov školy, zlepšení vybavení školy
nákupem výpočetní techniky a interaktivních tabulí v projektu EU peníze školám) byly
realizovány již v 1. pololetí roku 2011. Ve 2. pololetí proběhlo propojení pracovišť školy
optickým vláknem.
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Rozpočet ZŠ Boskovice na rok 2011 - čerpání k 31. 12. 2011
Ukazatel

V
ý
n
o
s
y

Školné
Stravné

Státní rozpočet

Plnění

Rozp. Plnění %

Ostatní
výnosy
Provozní
dotace

%

3853 101,39

3800

22
350

330 94,29

800

14892 14956 100,43 42862 42862 100

3800

3853 101,39

Spotřeba
energie

4207

4106 97,60

Služby
celkem

2700

2745 101,67

z toho:
opravy

950

935 98,42

998

998 100

Mzdy a
OON

29021 29021 100

Zák.poj.
soc.,zdr.

9935 9935 100

Sponzorské
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Investice
celkem

951 118,88

10542 10552 100,09 42862 42862 100

Ost.soc.
náklady

289
2900

2917 100,59

255

258 101,18

-296

199

%
99,50

3853 101,39

72

0

1281 111,39

53404

53414 100,02

951 118,88

58554

58769 100,37

40

50 125,00

7717

7823 101,37

3800

3853 101,39

270

379 140,37

4477

4485 100,18

160

195 121,88

3858

3938 102,07

160

195 121,88

1110

1130 101,80

30

30 100,00

29051

29051 100,00

9935

9935 100,00

289

289 100,00

2900

2917 100,59

327

330 100,92

58554

58768 100,37

72 100

0

1150

800

289 100

15192 15252 100,39 42862 42862 100
-300

Plnění

22

z toho:
potraviny

Hospodářský
výsledek

Rozpočet

3800

5226 101,87 2547 2547 100

Náklady celkem

%

200

5130

Ostatní
náklady

Rozpočet Plnění

CELKEM

199 99,50

Spotřeba
mat,zboží

Odpisy
HIM,NHIM

Doplňková činnost

200

Převody z
fondů

Výnosy celkem

N
á
k
l
a
d
y

Město Boskovice

500

654 130,80

300

297

0

22

1
22

1524

1525 100,06

1524

1525 100,06

1524

1525 100,06

1524

1525 100,06

z toho:
od zřizovatele

z vlastních zdrojů
ostatní
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Komentář:
Hospodaření v 1. pololetí roku 2012 bylo ve znamení hledání úspor z důvodu významného
krácení provozních prostředků zřizovatelem (o 10 %). I z toho důvodu byl hospodářský
výsledek za 1. pololetí záporný (–196 tisíc Kč). Výrazně byla omezena položka údržba a
opravy. Nejvýznamnější investiční akcí byla oprava schodiště před pracovištěm Sušilova
(akce byla realizována o prázdninách).
V roce 2012 jsme pokračovali v realizaci projektu EU peníze školám. Byla zakoupena
výpočetní technika k dovybavení počítačových učeben a další 4 interaktivní tabule. Těmi je
v současné době vybaveno 43 učeben. Dlouhodobým cílem je vybavit ještě asi dalších 10
učeben.
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Město Boskovice

Ukazatel

Plnění
Školné

200

Stravné

Výnosy

129

%

Státní rozpočet
Rozp.

Doplňková činnost

Plnění % Rozpočet Plnění

CELKEM
Rozpočet Plnění

%

129

%

64,5

200

3800

2338 61,53

3800

2338 61,53

380

275 72,37

1110

725 65,32

64,5

Převody z fondů

Výnosy
celkem

Ostatní výnosy
Provozní dotace

lady
Nák
Spotřeba mat.
zboží
z toho: potraviny
Spotřeba energie
Služby celkem

Náklady

z toho: opravy

Náklady
celkem

Mzdy a OON

9617

4770

49,6

20643

13997

7512 53,67

20643

730

4537

2891 63,72

633

20

3800

2338 61,53

4200

2517 59,93

2400

943 39,29

600

169 28,17

Hospodářský výsledek
Sponzorské dary

450 61,64

9617
450 61,64
0

0

4770

49,6

14727

7962 54,06

4557

2891 63,44

3800

2338 61,53

270

177 65,56

4470

2694 60,27

110

54 49,09

2510

997 39,72

110

54 49,09

710

223 31,41

30

12

40

30

12

40

4913

Ost. soc. náklady

Ostatní náklady

160

14794

Zákonné poj.
sociální, zdrav.

Odpisy
HIM,NHIM

730

143
2900

1457 50,24

2900

1457 50,24

260

107 41,15

260

107 41,15

14297

7915 55,36

14727

8158 55,39

-300

-403

1260

46

1260

46

20643

430

243 56,51

0

300

207

0

-196

3,65

1260

46

3,65

3,65

1260

46

3,65

Investice celkem
z toho:
zřizovatele

od

z vlastních zdrojů
ostatní

