Základní škola Boskovice, okres Blansko

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2012/2013
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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 2012/2013.

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 325 žáků
Školní jídelna 1602 žáků
Ve školním roce 2012/2013 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
2012/13
1.stupeň
2.stupeň

Celkem

Počet tříd
Celkový počet Počet žáků na
žáků
jednu třídu
celkem
z toho
spec. vyrov.
30
645
21,8
20
469
23,2
50
1114
22,4

c) Malotřídní a neúplné školy: d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 130
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e) Školská rada
Současní členové školské rady byli zvoleni v listopadu 2011, předsedou je Mgr. Čestmír
Sekanina.
Ve školním roce proběhlo zasedání 9. 10. 2012. Mimo jiné byla projednána a schválena
výroční zpráva školy a změny školního řádu školy.
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 Z17-01
-1
ŠJ s kuchyní
ŠJ bez kuchyně

Počet
989

Počet strávníků
žáci a děti škol. prac. ostatní*
891
98

* Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd…
Počet pracovníků školní jídelny k 31. 10. 2012:
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

15
12,9

h) ŠD, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
9

počet dětí v ŠD
270

počet vychovatelů ŠD
fyz.
9
přepoč.
8,0

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které je uskutečňováno
pravidelnou, průběžnou činností, spontánními aktivitami, příležitostnými akcemi,
vycházkami, besedami a prezentační činností (v rámci školy, městských soutěží, výstav,
výtvarných a rukodělných prací). Nejvýznamnějším výchovným prostředkem a nejlepší
formou aktivního odpočinku je hra. Přináší napětí, uvolnění, radost, navozuje kladné emoce a
nové zážitky.
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 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 příroda, Dítě, umění a kultura, Dítě a svět
práce. 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
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personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. Šestým rokem pracovala ŠD podle
vytvořeného školního vzdělávacího programu Škola mnoha možností - Čas dětství, čas
dobrých příkladů.
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.
Součástí ŠD bylo 8 zájmových útvarů:
 ŠD při ZŠ nám. 9. května: Šikulky, Sportovní kroužek
 ŠD při ZŠ Sušilova: Šachy, Šikovné ruce, Klubíčko
 ŠD při ZŠ Slovákova: Šikovné ruce, Malí spisovatelé, Školička zobcové flétny
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:
Hlavní organizátor - ŠD nám. 9. května: 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
Hlavní organizátor – ŠD Sušilova: Muzeum pravěku v knihovně Boskovice – podmínky a
způsob života, kolektivní panoramatická práce s využitím různých výtvarných technik
Hlavní organizátor – ŠD Slovákova: celostátní kampaň Celé Česko čte dětem – Velké čtení a
Petr Bende (1. a 2. malé čtení, minikoncert, autogramiáda, vyhodnocení soutěže)
Nejzdařilejší akce na jednotlivých pracovištích ŠD, které zpestřily činnost:
ŠD nám. 9. května: Branou do podzimu – slavíme příchod podzimu, O nejlepšího
pamatováka – soutěž v pexesu, Rýmování šprýmování – recitační soutěž, Dráček družináček
– Vv soutěž, Nebojte se bát aneb Strašidelná družina, Čarování s listy – Vv tvoření,
Cestujeme vesmírem – projekt a výzdoba chodby ŠD, Air Guitar – mistrovství družiny ve hře
na neviditelnou kytaru, Mikuláš, Vánoční dílny s nadílkou, Soutěž v páce, Psí závody –
soutěž na sněhu, Valentýnky – výroba přáníček, Zlatý hřebínek aneb Kadeřnická show, Zpívá
celá družina – pěvecká soutěž, Velikonoční dílny, jaro – výtvarné dílny, Maxipiškvorky na
hřišti, O poklad Velenovy družiny, Běh do schodů v letním kině, Kdo neskáče – není Čech
(sportovně pohybová aktivita na hřišti), Turnaj v kuželkách, kreslení na chodník, Koncert
v ŠD
ŠD Sušilova: Čas jablíčkových vůní (Vv a Pč činnosti), Král střelců – sportovní soutěž,
podzimní dílny – Bramborový král, Draku, leť výš!, Dýňové tváře podzimu, Halloween,
Bojovka ve škole, týdenní projekt Sladký verzus slaný, výprava k hradu v Boskovicích,
oslava 1. výročí založení 6. oddělení, šachový turnaj, Závody psích spřežení, návštěva
Všehodílny paní Matuškové, Narozeninový kalendář, Dinosauří hledání – pohybová soutěž,
Burza hraček, Velikonoční dílny, zdobení velikonočního stromu před školou, Vv ateliér –
náramky přátelství, základy paličkování, Den Země – Eko hra v přírodě, pečení chleba, Slet
čarodějnic, úprava nádvoří s M. Lukešovou, návštěva Solné jeskyně, Dárek maminkám,
Kuličkiáda, turnaj v přehazované a kopané, účast na dětské diskotéce – Modrá věž, práce na
školním pozemku, Putování za skřítky v letním kině.
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ŠD Slovákova: projekt Pojďme se seznámit – vítání prvňáčků ve ŠD, Ovocný týden, Vv
projekt Vesmír, Mistr kuchař aneb Salátová hitparáda, podzimní dílna Barevný podzim,
Dýňový mejdan, Dražba hraček, Než přijde Mikuláš – besídka s nadílkou, Mikulášské
odpoledne – nadílka s programem ve spolupráci se studentkami SPgŠ, Vánoční pečení, My tři
králové jdeme k vám, Závody psích spřežení, projektová hra Je libo pizzu?, výzdoba oddělení
ŠD, chodeb a vestibulu, Jarní jarmark, Velikonoční dílna, Anglická burza pro děti, rodiče a
veřejnost, Den Země – Ptačí strom, Čarodějnické odpoledne, kreativní dílny pro děti ze ZŠ
Levice, velká detektivní hra pro žáky – Kdo je Petr Bende?, výlet do zábavného parku
BONGO, Zmrzlinové odpoledne – oslava MDD.
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Část II.
Údaje o pracovnících školy
1. Odborná a pedagogická způsobilost
(fyzický počet/přepočtený počet)
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně a pedagogicky způsobilých

79
79

77,2
77,2

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2012/13 nastoupili na školu: 1
3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2012/13
nastoupili na školu: 4
4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2012/13
odešli ze školy: 4
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
1
9
4
0
0
14
0

Ženy
8
34
22
0
1
65
9

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

POČET ÚČASTNÍKŮ

Po celý školní rok 2012/2013 - studium, kurzy
Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé – lektor: Mgr. Radek Vogel

1

Jednodenní, vícedenní školení
Matematika v terénu
17
(projekt školy „Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice“ – operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt EU)
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Budování pozitivního vztahu k matematice
18
(projekt školy „Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice“ – operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt EU)
Matematická rozcvička – součást výuky
18
(projekt školy „Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice“ – operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt EU)
Seminář ke speciální pedagogice „ ADHD, ADD“
(projekt ZŠ Boskovice a ZŠ a MŠ Brno, Merhautova „Vzdělávání pedagogů v oblasti
speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba
metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a MŠ“,
operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt EU)
20
Seminář „Možnosti prevence, pojem šikana, kyberšikana, vyjasnění pojmů…“
(projekt ZŠ Boskovice a ZŠ a MŠ Brno, Merhautova „Vzdělávání pedagogů v oblasti
speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba
metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a MŠ“,
operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt EU)
45
ŠVP – změny a realizace ve výuce – Úpravy platné od 1. 9. 2013
Celostátní konference Úprava RVP ZV – co škola musí, může a kdo jí pomůže
Máme ŠVP naší školy v souladu s RVP ZV?
Zákoník práce ve školské praxi
Prima němčina jako 2. cizí jazyk
Fyzika činnostně v 6. ročníku
Ochrana obyvatelstva za mimořádných okolností
Etická výchova a učebnice – informační seminář pro pilotní učitele a lektory
Etická výchova – workshop pro pilotní učitele a lektory
Workshop a seminář k projektu Etická výchova a učebnice
Školní systemické konstelace
Cyrilometodějská inspirace
Kyberšikana a současná škola
Kyberšikana a reakce na ni ze strany žáků, rodičů a státu
Specifické poruchy učení a jejich náprava
Specifické poruchy učení aneb jak nejlépe porozumět dítěti se SPU
Práva dítěte ve školské praxi
Příprava třídnické hodiny – základní kurz
Evropa otevřená všem, škola otevřená všem
Hody, hody, doprovody - Zpíváme jaru a mamince
Dramatická výchova pro školní družiny
Tradiční materiál netradičně

2
2
1
1
1
1
2
3
3
1
2
2
2
2
2
2
4
2
2
1
1
2

7. Romský asistent: ne
Další asistent: ano (asistenti pedagoga) – 5 (1,8 úvazku)
8. Počet nepedagogických pracovníků základní školy (fyzický/přepočtený): 34/30,1
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Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
(2. pololetí)
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků:
Ročník

Počet
žáků
125
122
136
131
134
648
107
122
119
120
468

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem II. stupeň

Prospělo Neprospělo
vyznamenání
124
1
120
0
110
1
99
1
91
1
544
4
50
1
37
3
44
4
40
0
171
8

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

Počet
24
5

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 33 (2. pololetí)
4. Údaje o přijímacím řízení na střední školy:

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

VIII.A VIII.D VIII.E

IX.A

IX.B

IX.C

IX.D

IX.E

IX.F Celkem

0
0
0
0
1
1

4
16
1
0
1
22

5
14
1
0
3
23

2
7
1
0
6
16

5
13
2
0
3
23

2
11
3
0
3
19

1
9
1
0
6
17

0
0
0
0
3
3

0
0
0
0
2
2

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

Počet žáků
120
6
126

% celkového počtu všech
žáků
11,3%

19
70
9
0
28
126
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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 individuál. vzdělávacího plánu dle § 18
zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku dle § 17 odst.3
písm. c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
písm. d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku zákl.školy dle § 39 odst.2
písm. e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
přestup žáka podle § 49 odst. 1
písm. h) zamítnutí žádosti o pokračování v zákl.vzdělávání podle § 55 odst. 1
písm. k) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2012/2013: 128
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014: 154

Počet

Počet
odvolání

2
154
57
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:
Ekologická soutěž ke Dni Země
Okresní soutěže:
Olympiáda v českém jazyce
Matematická olympiáda 6. ročník

8. ročník
9. ročník
Pythagoriáda

5. ročník

4. místo
5. místo

žáci 8. A
žáci 9. A

7. místo
1. místo
3. místo
7. místo

E. Dokoupilová
J. Havelka
M. Stloukal
T. Jedličková
M. Řehůřková
P. Fojt
Z. Vorlová
M. Schlor
A. Němcová
O. Bránský
Z. Veselý
A. Sauerová
J. Přichystal
A. Šrámková
M. Ferugová
M. Pospišilíková
J. Havelka
M. Stloukal
T. Jedličková
T. Jakubů
I. Crhák
M. Schlor
O. Bránský

8. místo
9. místo
2. místo
6. místo
10. místo
4. místo
5. místo
6. místo

6. ročník

8. ročník
Chemická olympiáda

2. místo
5. místo
8. místo
9. místo
1. místo
1. místo

8. A
6. A
6. A
6. A
6. A
6. A
6. A
8. A
8. B
9. A
9. A
5. C
5. A
5. C
5. C
6. A
6. A
6. A
6. A
6. A
8. A
9. A
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O pohár Heyrovského – soutěž ml. chemiků
Zeměpisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Klokan – přírodovědný
Stolní tenis
Přespolní běh

6. místo
8. místo
11. místo
1. místo
8. místo

10. místo
úspěšný řešitel
3. místo
1. místo

O. Bránský
L. Šejba
R. Ondráček
J. Havelka
I. Meluzínová
M. Hebelka
M. Staněk
M. Kryštofová
P. Klíč
V. Zemánková
L. Kratochvílová
A. Šafářová
Z. Vorlová
K. Stříž
A. Andrlíková
V. Bobková
M. Kryštofová
mladší žákyně
starší žákyně
mladší žáci

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

1. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
15. místo
3. místo
4. místo
6. místo
Halová kopaná
2. místo
M. Havlík, T. Pospíšil, D. Komárek (všichni 9. A), D. Pavlů (9. B), M. Kubín, D. Grenar (8.
A), M. Sáňka, J. Trapl (oba 8. B), J. Havelka (6. A), O. Rottenberg (5. C)
Malá kopaná – Memoriál V. Kotrhonze
1. místo
M. Kubín, D. Grenar (oba 8. A), M. Sáňka, J. Trapl (oba 8. B), M. Havlík, D. Komárek, T.
Pospíšil (všichni 9. A), D. Pavlů, V. David (oba 9. B), J. Havelka (6. A), O. Rottenberg (5. C)
Mc Donald´s Cup – soutěž v kopané
2. místo
F. Kocůrek, Š. Alexa, J. Straka (všichni 4. C), V. Petrů, Š. Ondroušek (oba 4. B), L. Sychra,
F. Sychra, R. Nesvadba, D. Ryba, A. Vojtěch (všichni 4. A), V. Bohatec (3. A), T. Kostík (5.
A), T. Coufal (5. B), O. Rottenberg, F. Tlamka (oba 5. C)
Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích
9. místo
Běh na 50 m
3. místo
K. Šamšulová
1. B
10. místo
N. Bartoňová
1. B
A. Sivera
1. B
Skok z místa
7. místo
N. Bartoňová
1. B
Hod kriketovým míčkem
5. místo
N. Bartoňová
1. B
7. místo
A. Sivera
1. B
Běh na 400m
7. místo
L. Marek
1. A
Atletický čtyřboj
5. místo
K. Šamšulová
1. B
7. místo
N. Bartoňová
1. B
Pohár krále Jiřího z Kunštátu
Atletický víceboj
Štafeta na 4 x 200 m
2. místo
K. Hlaváčková
3. B
M. Pohlová
3. A
P. Novotný
3. A
V. Bohatec
3. A
Běh na 50 m
5. místo
K. Hlaváčková
3. B
6. místo
K. Bednaříková
3. B
D. Ryba
4. A
7. místo
T. Charvátová
5. C
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Skok daleký

4. místo

Hod míčkem

5. místo
9. místo
3. místo

Běh na 400 m

5. místo
5. místo
6. místo
6. místo

V. Pečinková
Š. Kameník
E. Špidlíková
P. Novotný
K. Stříž
T. Charvátová
A. Slavíčková
Z. Šperková
M. Pohlová
F. Tlamka

3. A
4. C
3. A
3. A
3. A
5. C
3. A
3. B
3. B
5. C

Běh na 600 m
Přehazovaná mladší a starší žákyně
Mladší žákyně
1. místo
T. Matušková, M. Kalábová (obě 7. A), H. Teslíková, K. Dvořáčková, I. Meluzínová
(všechny 7. B), Z. Vorlová (6. A), N. Wilková, V. Blahová, J. Hošková, M. Stejskalová
(všechny 6. B)
Starší žákyně
1. místo
I. Chlupová, A. Vašků (obě 9. A), K. Hrnčířová, L. Kratochvílová (obě 9. B), M. Kryštofová,
L. Nováková, V. Bartošková, A. Šafářová (všechny 8. A), E. Ošlejšková, A. Grenarová, P.
Klekarová (všechny 8. B)
Sapere – soutěž o zdravé výživě
3. místo
M. Staněk
8. A
T. Hlaváčková
8. B
R. Jarůšek
8. B
DYS-KO-HRY
1. místo
mladší žáci
M. Tlamka, L. Dvořáček, J. Jindra (všichni 4. B), V. Suchánek, T. Tlamka (oba 5. A)
3. místo
starší žáci
VV soutěž ke Dni Země
2. místo
L. Hrazdírová
3. B
3. místo
L. Oujeský
3. B
Kolektivní práce žáků 9. ročníku – zvláštní cena
Regionální soutěže:
Chemická olympiáda
Zeměpisná olympiáda
English Cup – soutěž v anglickém jazyce

2. místo
O. Bránský
4. místo
J. Havelka
4. místo
M. Schlor
účast
D. Hrdá
Hravě žij zdravě
9. místo
(soutěžní internetový kurz zdravého životního stylu)
účast
Zelené podnikání
1. místo
(soutěž zaměřená na ekologii a finanční gramotnost)
M. Staněk, M. Schlor (oba 8. A), K. Grenarová (7. B), N. Külzer (9. B)
3. místo
L. Šejba (8. A), I. Šamšulová (8. B), P. Fojt (6. A), D. Stejskal (6. B)
Malá kopaná – starší žáci
4. Místo
Celostátní soutěže:
Zelené podnikání
1. místo
(soutěž zaměřená na ekologii a finanční gramotnost)
M. Staněk, M. Schlor (oba 8. A), K. Grenarová (7. B), N. Külzer (9. B)
Mladý zahrádkář – pěstitelská soutěž
1. místo
A. Pospišilík
Náš život na zahrádce – Vv soutěž
8. místo
M. Ferusová

9. A
6. A
8. A
9. B
5. C
5. B

2. A
3. B
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Nebojme se strašidel

ocenění
A. Pospišilík
2. A
ocenění 3. B
Zubní kaz – projekt
oceněny třídy 1. A a 1. B
Zátopkova štafeta – maratónský štafetový běh na 42 km – 2. místo v celorepublikové soutěži
 Pracoviště Sušilova
Okresní soutěže:
Olympiáda v českém jazyce
Zeměpisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Chemická olympiáda
O pohár Heyrovského – soutěž ml. chemiků
Dřevo, materiál budoucnosti
Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích
Atletický čtyřboj
Běh 50 m
Pohár rozhlasu
Vrh koulí

10. místo
8. místo
5. místo
2. místo
9. místo
13. místo
5. místo
2. místo
7. místo
3. místo
1. místo
5. místo
9. místo

Z. Valentová
R. Kříž
L. Borková
Z. Valentová
Z. Valentová
Z. Valentová
Z. Valentová

9. C
6. C
7. C
9. C
9. C
9. C
9. C
9. C

A. Hruška
A. Hruška
V. Hrabec
R. Černá

1. C
1. C
1. D
1. C

2. místo
M. Holásek
8. C
7. místo
M. Kučová
9. C
Hod míčkem
2. místo
T. Hrdá
7. C
Štafeta 4 x 60 m mladší dívky
2. místo
K. Lórová, T. Hlaváčková, K. Koncová, T. Hrdá (všechny 7. C)
starší dívky 4. místo
běh 60 m
4. místo
K. Lórová
7. C
8. místo
T. Hlaváčková
7. C
Pohár krále Jiřího z Kunštátu
Hod míčkem
3. místo
M. Maňoušek
5. D
Skok daleký
6. místo
M. Pros
3. D
8. místo
M. Dvořáčková
3. C
9. místo
S. Vitouchová
5. D
Běh 50 m
6. místo
M. Maňoušek
5. D
Běh 600 m
6. místo
S. Hříbalová
5. D
9. místo
P. Lokaj
5. D
Přehazovaná mladší a starší žákyně
Starší žákyně
2. místo
Z. Valentová, K. Sedláková, M. Kučerová, M. Henzlová, A. Přibylová, M. Vlachová (všechny
8. C), V. Hrdá, A. Burgrová, M. Dvořáčková (všechny 8. C)
Mladší žákyně
5. místo
Vybíjená 3. – 5. ročník
3. místo
M. Maňoušek, M. Žédek, P. Lokaj, D. Odehnal, V. Podškubka, M. Votoček, P. Straka, P.
Sivera, P. Vu (všichni 5. D), Š. Žáček, J. Sekanina, F. Kozák, D. Lokaj (všichni 4. D)
Odbíjená
starší žáci
4. místo
V. Kejík, A. Žédek, O. Stara, V. Pohl, D. Přibyl (všichni 9. C), J. Dvořák (9. F)
Halová kopaná
starší žáci
4. místo
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Přebor škol v šachu
mladší žáci
M. Žédek, J. Grenar, A. Zouhar, M. Pros

2. místo

Florbalový turnaj (Kunštát)
Florbalový turnaj
Florbalový turnaj
Florbalový turnaj – kvalifikační turnaj

6. místo
2. místo
1. místo

smíšené družstvo 1. stupeň
starší děvčata 2. stupeň
starší žáci
mladší žáci

15. místo
1. místo

D. Dibala
R. Sláma
třídní kolektiv

8. C
9. F
8. C

3. místo

třídní kolektiv

9. C

2. místo
6. místo

T. Procházka
starší žáci

8. C

Regionální soutěže:
Olympiáda z anglického jazyka
Ekologická soutěž ke Dni Země
E. Grundová, M. Dvořáčková, D. Dibala
Z. Valentová, A. Přibylová, V. Kejík
RH faktor
Florbalový turnaj (Slavkov)
Celostátní soutěže:

Zátopkova štafeta – maratónský štafetový běh na 42 km – 2. místo v celorepublikové soutěži
 Pracoviště Slovákova
Okresní soutěže:
Olympiáda v českém jazyce
Chemická olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Vědomostní soutěž Svět v barvách
Šachový turnaj
Stolní tenis

Coca-Cola cup
Minivolejbal

Florbal starší žáci
Kunštátská laťka
McDonald´s cup
Minivolejbal žáků 6. a 7. ročníku

4. místo
17. místo
5. místo
6. – 7. místo

B. Staňková
Z. Mynářová
M. Chladil
B. Staňková
M. Chladil
1. místo
B. Staňková
3. místo
V. Živná
2. místo
J. Loubal
J. Grenar
1. místo
T. Horváth
D. Henek
3. místo
J. Dvořák
T. Eksler
postup do dalšího kola
1. místo
A. Husovská
A. Murínová
D. Koutná
2. místo
T. Eksler
D. Štěrba
L. Procházka
3. místo
5. místo
A. Husovská
2. místo
žáci 1. stupně
1. a 3. místo žákyně
3. a 4. místo žáci

9. D
9. E
8. E
9. D
8. E
9. D
9. D
5. E
5. E
8. D
8. E
7. E
7. D
2. stupeň
7. E
7. E
7. E
7. D
7. D
7. D
7. E
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Volejbalový přebor žáků
Volejbalový přebor žákyň
Přehazovaná
Pohár krále Jiřího z Kunštátu
Běh 50 m
Skok daleký
Běh na 400 m
Běh na 600 m
Skok daleký
Štafeta 4 x 200 m

Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích
Hod kriketovým míčkem
Vv soutěž
Regionální soutěže:
Olympiáda z anglického jazyka

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

8. místo
2. místo
2. místo
3. místo
účast

žákyně 6. a 7. ročníku
J. Přichystal
E. Pospíšil
E. Pospíšil
D. Baňa
L. Vorlický
B. Klimeš
L. Staněk
N. Kalasová
M. Stloukalová
L. Vorlický

3. F
3. E
3. E
3. E
5. F
4. F
4. E
5. F
5. F
5. F

J. Berousková

1. F
1. E
1. F

K. Ondráčková
M. Slabá

8. E
9. E

Volejbalová soutěž – pohár 7. tříd
11. místo
Volejbalový přebor žáků
3. místo
Volejbalový přebor žákyň
4. místo
Volejbalový přebor starších žáků ZŠ
2. místo
J. Pořízek, J. Kolínský, O. Staněk (všichni 9. D), P. Šmída (9. E), D. Kolínský, T. Horváth, C.
Tancini (všichni 8. D), Z. Fabiánek (7. E)
Minivolejbal
2. místo
Plážový volejbal
2. místo
J. Pořízek
9. D
P. Šmída
9. E
McDonald´s cup
2. místo
J. Borek (4. F), P. Papoušek (5. E), R. Učeň, T. Černý, L. Vorlický, R. Štěrba (všichni 5. F)
Coca-Cola cup
postup do 3. kola
2. stupeň
Celostátní soutěže:
Zátopkova štafeta
Maratónský štafetový běh na 42 km
Štafetový běh na 5 km
Minivolejbal
L. Hanousková, L. Střížová, K. Pešová

2. místo
4. místo
6. místo
2. místo
5. místo

2. stupeň
1. stupeň
(všechny 7. D)
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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 Boskovice

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


Úřad práce Blansko

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


Mateřské, základní a střední školy

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

Žáci každoročně (od r. 1991) malují vánoční přání do Norska – pomoc nemocným a
válkou postiženým lidem celého světa.
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.
V červnu bylo vybráno 15 nejlepších žáků školy, kteří byli přijati a odměněni starostou
města.
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, Pasování prvňáčků do cechu žákovského v kinosále a celoškolní hra k 1150. výročí
příchodu věrozvěstů „Po stopách Cyrila a Metoděje“.
V městském skleníku pořádáme i další akce s účastí veřejnosti – např. tradiční „Žákovský
ples“ pracoviště Sušilova. Podrobněji rozvádíme v X. oddíle této výroční zprávy (Akce
školy).
e) Spolupráce školy s pedagogickými centry a vysokými školami
Pedagogičtí pracovníci školy se v rámci dalšího vzdělávání účastní akcí pořádaných těmito
subjekty.
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
Ukončili jsme realizaci projektů „EU peníze školám“ (projekt MŠMT z OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost) a „Učebna v přírodě – ZŠ Boskovice“ (projekt MŽP). Zahájili jsme
dva projekty s délkou trvání 24 měsíců, podpořené v rámci OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, které jsou spolufinancované z ESF a státního rozpočtu ČR –
„Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice“ (2,9 mil. Kč, vlastní
projekt) a „Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy“
(jsme partnerem nositele projektu, kterým je ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 s podílem ve výši
2,3 mil. Kč).
Díky projektu VIP Kariéra – III na škole nadále působí školní psycholog na plný úvazek.
g)

Mezinárodní spolupráce

Škola dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Andreja Kmeťa v Levicích. Na jaře nás navštívila
skupina slovenských žáků s pedagogickým doprovodem. Žáci byli tradičně ubytovaní
v rodinách našich žáků.
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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).
k) Kroužky při ZŠ
nám. 9. května:
Florbal
Sportovní
Šikulky
Počítače – 2 skupiny
Výtvarný – 2 skupiny
Dyslektické kroužky

Sušilova:
Míčové hry – ml. dívky
Míčové hry – st. dívky
Míčové hry pro 1. stupeň (3. – 5. třída)
Florbal – ml. chlapci
Florbal – st. chlapci
Florbal – dívky
Florbal pro 1. stupeň (3. – 5. třída)
Kopaná – smíšené (3. – 5. třída)
Internet a hry (2 skupiny)
ŠD – klubíčko
ŠD – šikovné ruce
ŠD – šachy
Dyslektické kroužky
Anglické hraní (2. třída)

Martin Staněk
Dana Krejčířová
Dana Krejčířová
Simona Svobodová
Zita Bednářová
Jana Svobodová, Dobroslava Kejíková, Jana
Šafránková, Marie Hložková,
Jana Marková, Markéta Pospíšilíková,
Petra Rejdová
Eva Skotáková
Eva Skotáková
Eva Skotáková
Jan Bohatec
Jan Bohatec
Jan Bohatec
Jan Bohatec
Zlatuše Greplová
Pavel Nymburský
Jarmila Němečková
Jarmila Němečková
Zdeňka Prokopová
Pavlína Palánová, Ludmila Slámová,
Jana Čermáková
Lenka Tesařová
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Slovákova:
Gymnastika – chlapci
Gymnastika – dívky
Pohybové aktivity – dívky 6. až 9. ročník
Odbíjená – začátečníci
Odbíjená – 7. ročník
Odbíjená – pokročilí 8. a 9. ročník
Malí spisovatelé – ŠD
Školička flétny – ŠD
Šikovné ruce – ŠD
Dyslektické kroužky
Doučování matematiky (9. D)

Danuše Šamšulová
Danuše Šamšulová
Světlana Hrdličková
Blanka Bohatcová
Blanka Bohatcová
Blanka Bohatcová
Gabriela Klevetová
Alena Koutná
Pavlína Henzlová
Markéta Dvořáková, Eva Tichá,
Gabriela Staňková
Blanka Bohatcová

Další kroužky jsou součástí projektů OP VK.

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. Vyhovující je i vybavení
materiální. Po dokončení výměny oken a zateplení budov v minulých letech a modernizaci
sportovišť se aktuálně snažíme o vylepšení učeben a šaten (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 žáků i tříd.
Školní vzdělávací program „Škola mnoha možností“ prošel ověřovací fází, aktuálně
pracujeme na jeho inovaci a vylepšení. Na pracovišti nám. 9. května jsme obnovili tradici tříd
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro žáky 2. stupně.
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Část VIII.
Hodnocení Minimálního preventivního programu 2012/2013
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
- 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)
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- 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. Gábina Staňková, Mgr. Zdeněk Žáček,
Mgr. Světlana Hrdličková a výchovných poradců Mgr. Marcela Kramlová, Mgr. Jaroslava
Nahodilová, PhDr. Dana Fidlerová
- využití seminářů pořádaných OPPP
- využití seminářů pořádaných SSŠ Brno
- další semináře: Agrese a agresivita, Sexuální reprodukční zdraví, Hry pro zvládání
agresivity a neklidu, Krizové situace ve výuce aneb vím, co udělám, Diskriminace jako
negativní jev v životě člověka, 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
5. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole:
návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin,
kouření
záškoláctví
šikana
gambling
kriminalita majetkové povahy, drobné krádeže
rasizmus
úmyslné poškození majetku
neomluvené hodiny
nevhodné chování

ano
ano

ne
-

věk
12,13

celkem případů
4

ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
-

13,14,15
15
12,13,14,15
12,13,15
10,12,13,14,15

9
1
6
3
56

ano

-

9,12,13,14,15
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Část IX.
Přehled o výsledcích přijímacího řízení
Název školy a oboru
Gymnázium Boskovice
Osmileté
Čtyřleté
Gymnázium Blansko
Gymnázium Jevíčko
Gymnázium Brno
SPgŠ Boskovice
Pedagogické lyceum
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Sociální činnost
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
Dopravní prostředky
Soukr. SŠ podnikání a managementu
Ekonomika a podnikání
Masarykova SŠ Letovice
Stavebnictví
Truhlář
Elektrikář
Výtvarné zpracování porc. a keramiky
OA a SZdŠ Blansko
Zdravotnický asistent
Ekonomické lyceum
SPŠ Jedovnice
Strojírenství
SOŠ a SOU Blansko
Programátor CNC strojů
Nástrojař
Kuchař-číšník
Mechanik elektrotechnik

přijatých
(maturitní
obory)

přijatých
(učební obory)

13
14
3
1
1

celkem

13
14
3
1
1
8

4
4
26
4
9
1
2
6
4
19
4
1
4
2
6
2
1
1
5
2
1
1
1
9
6
3
0
6
3
1
1
1
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SŠ gastronomická Blansko
Cestovní ruch
Kuchař – číšník
SOŠ Fortika, Lomnice u Tišnova
Hotelnictví
SOŠ a SOU Znojmo
Cukrářka
SŠ potravinářská a služeb, Brno
Kadeřník
Fotograf
Cestovní ruch
SPŠ chemická Brno, Vranovská
Aplikovaná chemie
Bezpečnostně právní akademie Brno
Bezpečnostně právní činnost
SŠ umění a designu, stylu a módy a
VOŠ Brno
Grafický designe
SZŠ Brno, Jaselská
Zdravotnický asistent
SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova
Masér sportovní a rekondiční
SOU tradičních řemesel Brno
Designe interiéru
Kadeřník
OA, SOŠ a JŠ Hradec Králové
Veřejně správní činnost
Vyšší policejní škola Holešov
Bezpečnostně právní činnost
Střední lesnická škola Hranice
Lesnictví
SOŠ a SOU Polička
Cukrář
SŠ umění a designu Brno
Designe interieru
SŠ a VOŠ tecnická Brno
Počítačová grafika
SŠ designu a mody Prostějov
Multimediální tvorba
SPŠ elektrot. a inf. technologií Brno
Informační technologie
SŠ stav. řemesel Brno-Bosonohy
Tesař
Celkem z 9. tříd
Celkem z 8. tříd
Celkem z 5.tříd

5
4
1
0
1
1
4
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
5
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
97
0
13

23
6

120
6
13
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Část X.
Akce školy ve školním roce 2012/13
ZÁŘÍ
- 3. 9. 2012 slavnostní zahájení školního roku 2012/2013, porada pedagogických
pracovníků na jednotlivých pracovištích
- znovuotevření třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů –
pracoviště „Zelená“ (6. ročník, 24 žáků)
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- schůzka výchovných poradkyň
- ŠVP - tvorba tematických a časových plánů pro jednotlivé předměty a ročníky
- schůzky metodických zařízení a předmětových komisí na jednotlivých pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- změny v programu Bakalář, v matrice školy, rychlé hlášení o počtu žáků k 3. 9. 2012
- začátek praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
- zahájení činnosti školních zájmových útvarů i ve školní družině
- zahájení výuky Jazyková škola Rolnička
- plenární zasedání rodičů (SR, SRPDŠ) a pedagogických pracovníků na jednotlivých
pracovištích 18., 19. a 20. 9., třídní schůzky nových třídních kolektivů či nových
třídních učitelů
- aktualizace údajů v programu Bakalář pro školní rok 2012/13
- aktualizace údajů v matrice školy pro školní rok 2012/13
- ŠVP - projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník) - Den s Městskou policií
Boskovice, Evropský týden mobility
- ŠVP - projekt Náš životní styl (4. a 7. ročník) - výukový program TONDA OBAL
- plnění projektu EU PŠ
- RR - Den české státnost
- RR - Evropský den jazyků
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: zapojení do 6. ročníku výukového kurzu Hravě žij zdravě 2012,
exkurze Údolí Říčky (6. A, B), přihlášení do matematické soutěže Logická olympiáda (6. A,
8. A), ŠD - Branou do podzimu (slavíme příchod podzimu), O nejlepšího pamatováka - turnaj
v pexesu, zahájení zájmových útvarů ŠD
pracoviště Sušilova: ŠD - Čas jablíčkových vůní (výtvarné a pracovní činnosti), Husí
slavnosti - Vv práce, návštěva výstavy domácích zvířat, sportovní odpoledne v Tv ve
spolupráci se SPgŠ, Král střelců - sportovní soutěž, zahájení celoročního projektu Mandaly,
Narozeninový kalendář, zahájení zájmových útvarů ŠD
pracoviště Slovákova: divadelní představení Čarodějná škola - divadlo Radost Brno (2. E,
F), zabezpečení akce „ Flétnové bienále“ (15. - 16. 9.), sběrová akce (organizace 8. D),
dopravní hřiště MŠ Lidická (1. ročník), pohár 7. tříd - kvalifikační turnaj volejbalové soutěže,
ŠD - projekt Pojďme se seznámit (vítání prvňáčků do ŠD, společná tvorba pravidel
družinového soužití), Ovocný týden (9. oddělení - Vv činnosti, hry s ovocem pro rozvoj
smyslového vnímání), Vv projekt „Vesmír“, úvod do celostátní kampaně Česko čte dětem,
Evropský týden mobility, zahájení zájmových útvarů ŠD
ŘÍJEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
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- ŠVP - tvorba a úprava tematických časových plánů pro jednotlivé předměty a ročníky
- ŠVP - projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník) - ukončení
- zahájení plaveckého výcviku - 3. a 4. ročník (20 lekcí)
- provozní porada všech pedagogických pracovníků - pracoviště nám. 9. května (4. 10.)
- zasedání Školské rady (9. 10.)
- ČŠI - BOZ žáků, BOZP pedagogických pracovníků
- naplňování projektu EU PŠ
- ŠD - celoměstská akce Drakiáda ve spolupráci s DDM Boskovice
- podzimní prázdniny (25. - 26. 10.)
- schůzka výchovných poradců (30. 10.) - PPP Vyškov, pobočka Boskovice
- RR - Den vzniku samostatného československého státu
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: literárně - historická exkurze do Prahy (3 dny 8. A, 3 dny 8. B),
sběr starého papíru, Zátopkova štafeta - běh na 5 km (1. a 2. stupeň), Zátopkova štafeta maraton (účast), adaptační aktivity se školní psycholožkou (6. A, B), dopravní hřiště Blansko
(4. a 5. ročník), výroba keramiky - zájemci 1. - 5. ročníku, hnutí Na vlastních nohou - tvorba
vánočních přání, přespolní běh Lysice (okresní kolo), beseda v městské knihovně (2. ročník),
exkurze (CVČ Lipka) exkurze - Jezírko - program „Dřevěný svět“ (2. ročník), Čarodějná
škola - Divadlo Radost Brno (3. ročník), anglické divadlo Canterbury Tales - Blansko
(zájemci 9. ročníku), exkurze do Josefovského údolí (9. ročník), schůzka VP s TU 1. - 3.
ročníku, 8. - 9. ročníku, zjištění profesního zájmu žáků 9. ročníku, Coca-Cola Cup Boskovice
(6. - 9. ročník), Přírodovědný KLOKAN (8. a 9. ročník), Planeta Země 3000 - výukový
program Svět kolem nás - Nový Zéland (8. ročník, kino Panorama), pokračování ve
výukovém kurzu Hravě žij zdravě 2012 (žáci 5. ročníku), vyhodnocení účasti v matematické
soutěži Logická olympiáda (6. A, 8. A), setkání pěveckých sborů v Olešnici - „Zpíváme si pro
radost“ (pěvecký sbor Notička), stolní tenis - okresní kolo Blansko, filmové představení Už
zase skáču přes kaluže v rámci projektu Film a škola (8. a 9. ročník), Olympiáda v českém
jazyce (školní kolo, zájemci z 8. a 9. ročníku), vydání dalšího čísla časopisu „lol“, ŠD Rýmování šprýmování (recitační soutěž), Velká boskovická (steeplechase na hřišti), Dráček
družinářek (VV soutěž), Drakiáda - celoměstská akce (podíl na organizaci), Vlaštovičko, leť vlaštovky skládáme, zdobíme, soutěžíme v letu, Nebojte se bát aneb Strašidelná družina
(výroba dýní a strašidel)
pracoviště Sušilova: sběr starého papíru, pomerančové kůry, dopravní hřiště Blansko (4. C),
plavecký výcvik (3. ročník, 4. D), Coca-Cola Cup Boskovice (6. - 9. ročník), adaptace na 2.
stupeň (6. C, školní psycholožka), běh do schodů - 1. stupeň, okresní soutěž Dřevo - materiál
budoucnosti - účast žáků 9. ročníku, anglické divadlo Canterbury Tales - Blansko (zájemci 8.
a 9. ročníku), ŠD - podzimní dílny - Bramborový král, Draku, leť výš!, Dýňové tváře
podzimu, Upeč klubíčko - kuchařské umění z listového těsta, Halloween (5. oddělení),
Hlemýždí pohár (6. oddělení), výtvarný ateliér: štěrchátka (4. oddělení),
pracoviště Slovákova: Zátopkova štafeta - běh na 5 km (1. a 2. stupeň), Zátopkova štafeta maraton, Bezpečně přes přechody - výukový program s městskou policií (1. ročník), dopravní
hřiště Blansko (4. ročník), plavecký výcvik (3. a 4. ročník), muzeum zemědělských strojů (5.
F), adaptace na 2. stupeň (6. D, školní psycholožka), Coca-Cola Cup Boskovice (6. - 9.
ročník), Podzimní dílna s rodiči (2. F), divadlo Radost Brno (1. ročník), pohár 7. tříd - 1. kolo
volejbalové soutěže (Letovice), anglické divadlo Canterbury Tales - Blansko (9. D, E),
okresní turnaj ve stolním tenise (2 družstva 7. a 8. ročník), Léčiva a jedy z přírody (Brno, 6.
D), vernisáž výstavy „Vesmír“ (žáci školy a ŠD), Planetárium Brno (4. E, F), hnutí Na
vlastních nohou - tvorba vánočních přání, školní kolo Olympiády z českého jazyka (vybraní
žáci 8. a 9. ročníku), stolní tenis - okresní kolo Blansko, ŠD - projektové práce k VV projektu
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Vesmír (všechna oddělení), „Mistr kuchař aneb Salátová hitparáda“ (žáci, rodiče, hosté),
podzimní dílna „Barevný podzim“ ve spolupráci se studentkami SPgŠ, „Dýňový mejdan“
LISTOPAD
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (12. 11.)
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
- DOD na středních školách v Brně, individuální návštěvy žáků 9. ročníku s rodiči
- Burza středních škol okresu Blansko a DOD v Boskovicích
- schůzka školních psychologů a asistentů pedagoga - PPP Boskovice
- setkání metodiků prevence - VOŠ a SŠ Boskovice
- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí - pracoviště Sušilova
(12. 11.)
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků - pracoviště nám. 9. května a
Sušilova - 15. 11., schůzka rodičů a žáků 9. ročníku se zástupci středních škol a učilišť
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků 1. - 8. ročníku pracoviště
Slovákova - 15. 11., 9. ročník - 14. 11. se zástupci středních škol a učilišť
- didakticko-historický pořad Slované aneb Jak Libuše pro Přemysla Oráče poslala - (1.
- 9. ročník, projekt Faber, 23. 11.)
- setkání pracovníků Muzea Boskovice s učitelskou veřejností (21. 11.)
- RR - státní svátek Den boje za svobodu a demokracii, Den studentstva (17. listopad)
- začátek fyzické a dokladové inventarizace školy
- naplňování projektu EU PŠ
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Pasování prvňáčků do cechu žákovského - kino Panorama příprava programu: žáci 9. ročníku (9. 11.), 20. Stonožkový týden - malování vánočních přání,
výzdoba tříd, chodeb, sbírka pro nemocnou Michalku, sběr starého papíru, adaptační aktivity
se školní psycholožkou (6. A), výstava zbraní - Zámek Boskovice (5. B, C), Liga vozíčkářů beseda (8. B, 9. ročník), exkurze do Anthroposu Brno (6. B), Dějepisná olympiáda (zájemci z
8. a 9. ročníku), Městské divadlo Brno - Škola - základ života (zájemci, večerní představení),
beseda o judaismu (7. ročník), „Ukážeme vám, co ve vás vězí“ - Letovice (soutěž pro žáky 9.
ročníku), turnaj ve florbalu - okresní kolo mladších a starších žáků - Letovice, O pohár
Heyrovského - Gymnázium Boskovice (soutěž žáků 9. ročníku), didakticko-historický pořad
Slované aneb Jak Libuše pro Přemysla Oráče poslala (1. - 9. ročník, projekt Faber), exkurze
do Jaderné elektrárny Dukovany (9. ročník), Vánoční varieté - Divadlo Sluníčko (Zámecký
skleník) - odměna za sběr starého papíru pro žáky 1. stupně, ukončení internetové soutěže pro
žáky 5. ročníku Hravě žij zdravě 2012, ŠD - celodružinové akce: Čarování s listy (výtvarné
tvoření), Cestujeme vesmírem (projekt, výzdoba chodby školní družiny), Výlov rybníka
Družiňáka, AIR GUITAR - mistrovství družiny ve hře na neviditelnou kytaru
pracoviště Sušilova: návštěva Zámku Boskovice - Hubertovy slavnosti (2. ročník), adaptační
aktivity se školní psycholožkou (6. C), turnaj ve florbalu - okresní kolo mladších a starších
žáků - Letovice, turnaj ve florbalu - okresní kolo starších děvčat - Blansko, didaktickohistorický pořad Slované aneb Jak Libuše pro Přemysla Oráče poslala (5. - 9. ročník, projekt
Faber), Vánoční varieté - (divadlo Sluníčko, zámecký skleník, 1. a 2. stupeň), ŠD - 4.
oddělení - Bojovka ve škole, Puzzliáda, účast šachového kroužku na turnaji v DDM, 5.
oddělení - „Sladký verzus slaný“ (týdenní projekt), návštěva p. Matuškové ze Všehodílny
z Boskovic, výprava k Hradu Boskovice - skřítkovské úkoly, 6. oddělení - oslava 1. výročí
založení 6. oddělení školní družiny, Soukromí živočichů - projekt
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pracoviště Slovákova: Podzimní jarmark ve škole, historický pořad Gotika - život rytířů za
vlády Lucemburků (agentura Pernštejni, 9. D, E), schůzka školního parlamentu, návštěva IPS
při ÚP Blansko - žáci 9. ročníku, výkonové testy k volbě povolání - školní psycholožka a 9.
D, E, Slavnostní předávání slabikářů žákům 1. ročníku - Cesta do pohádky za Křemílkem a
Vochomůrkou - Městská knihovna Boskovice, Dějepisná olympiáda (zájemci z 8. a 9.
ročníku), Jako prase v žitě - ekologický program Brno, CVČ Lipová (7. D), Poznej svůj
vesmír - návštěva hvězdárny a Athroposu Brno (5. ročník), Burza středních škol a třídní
schůzka rodičů a žáků 9. ročníků (14. 11.), Vaření s maminkami - příprava občerstvení na
třídní schůzku (3. E), okresní kolo ve florbalu (starší žáci, Jedovnice), pohár 7. tříd - 2. kolo
volejbalové soutěže, „Úsměvy andělů“ - výstava výtvarných prací ZUŠ v Zámeckém skleníku
(1. E), Dlouhý, Široký a Bystrozraký - divadlo Radost Brno (2. ročník), Dance maraton účast vybraných žáků v taneční soutěži, Lucemburkové - dějepisný pořad (3. - 9. ročník), ŠD celodružinové akce: Dýňový mejdan (Halloweenské odpoledne), Smršťující jmenovky na
obědové karty, První malé čtení v rámci projektu Česko čte dětem, Dražba hraček, Adventní
jarmark, Než přijde Mikuláš… - příprava na besídku s nadílkou, výzdoba celého pavilonu
školní družiny
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
- 15. Vánoční jarmark tradičních řemesel a výrobků - Masarykovo náměstí Boskovice ŠD zdobení stromečků, návštěva třídními kolektivy (7. 12.)
- vánoční besídky jednotlivých tříd
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (1. 12.)
- schůzka budoucích učitelů 1. tříd s mateřskou školou Boskovice
- instalace modulu k objednávání obědů přes internet VIS Plzeň
- pravidelná kontrola BOZP
- naplňování projektu EU PŠ
- vánoční prázdniny pro žáky (22. - 2. 1.), nástup do školy 3. 1. 2013
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Mikulášský večírek pro žáky 2. stupně a absolventy školy Zámecký skleník Boskovice (diskotéka, tombola, vystoupení žáků), exkurze Velká Morava MZM Brno a Moravská středověká vesnička s betlémem (7. A), Mikulášský koncert pěvecký soubor Notička (evangelický koncert), hnutí Na vlastních nohou - návštěva katedrály
sv. Víta v Praze - poděkování stonožkovým dětem, učitelům a příslušníkům Armády ČR,
předání finančního daru (Generální štáb Armády ČR), filmové představení Kozí příběh se
sýrem (2) - 1. stupeň, sběr hliníku, beseda se spisovatelkou: M. Bittnerovou Utajené životy
(9. ročník), exkurze do Planetária M. Koperníka a Anthroposu v Brně (6. A), exkurze do IQ
parku Liberec (vybraní zájemci z 8. a 9. ročníku), celoškolní soutěž v přehazované dívek 2.
stupně (organizace pracoviště Slovákova), filmové představení Smrt krásných srnců - projekt
Film a škola (8. a 9. ročník), návštěva Vánočního jarmarku v Brně - odměna za sběr pro žáky
2. stupně, anglické divadlo Brno: Canterbury Tales (8. ročník), bruslení (5. C, 7. ročník),
výstava betlémů a prohlídka vánoční expozice - Zámek Boskovice (5. C), betlém J. Koutného
- Muzeum Boskovicka (5. C, 7. A), ŠD - celodružinové akce: Mikuláš ve školní družině,
Vánoční dílny, Vánoční nadílka, příprava ozdob na stromeček na Vánočním jarmarku v
Boskovicích
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pracoviště Sušilova: soutěž o nejhezčí výzdobu třídy k Vánocům, exkurze do Technického
muzea Brno (7. ročník), účast v okresním finále starších žáků ve florbalu - Jedovnice, Mikuláš
na škole, beseda se spisovatelkou M. Bittnerovou: Utajené životy (9. ročník), Vánoční zpívání
a dílny s rodiči (2. C, D), exkurze do IQ parku Liberec (8. C), beseda v Knihovně Boskovice
(1. ročník), celoškolní soutěž v přehazované dívek 2. stupně (organizace pracoviště
Slovákova), florbal mladší žáci (Kunštát), exkurze do Anthroposu Brno (5. a 6. ročník),
vánoční besídka pro rodiče žáků 1. C, ŠD - 4. oddělení Čertovská diskotéka, Ten vánoční čas
(zábavné odpoledne, vyprávění, tradice), Sněhové hrátky v parku (4. a 5. oddělení), 5.
oddělení - Vánoční posezení (besídka), Vánoční dílny - všechna oddělení
pracoviště Slovákova: Mikulášský turnaj v přehazované (6. - 8. ročník), účast v okresním
finále starších žáků ve florbalu - Jedovnice, bruslení (3. E, F, 5. E), návštěva adventní Prahy vybraní žáci 8. ročníku, vánoční dílna (1. E), „Čertovská překážková dráha“ (2. ročník),
šachová soutěž - školní a okresní kolo (žáci 5. ročníku), 3. kolo volejbalové soutěže (7.
ročník), Svět v barvách - přírodovědná soutěž - Gymnázium Boskovice (žáci 9. D), anglické
divadlo The Blackboard Junge v Brně (8. ročník), Alice in Wonderland (6. ročník), sběrová
akce (organizátor 8. E), beseda se spisovatelkou M. Bittnerovou: Utajené životy (9. ročník),
návštěva Knihovny Boskovice (3. ročník), aktivity školní psycholožky v 6. D, vánoční tvoření
s maminkami ve třídě (1. F, 2. E, 3. E, F, 5. E), celoškolní soutěž v přehazované dívek 2.
stupně (hlavní organizátor), vánoční filmové představení (1. a 2. stupeň), Husovické betlém Divadlo Radost Brno (7. ročník), ŠD - celodružinové akce: Mikulášské odpoledne - nadílka
s programem ve spolupráci se studentkami SPgŠ, Vánoční pečení - příprava občerstvení na
vánoční besídku, Voňavá dílna - výroba svícínků z včelích plátů, Malé vánoční posezení s
rodiči, se studentkami SPgŠ a hosty
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
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků, schůzky třídních důvěrníků SRPŠ
(10. 1.)
- sportovní projekt OVOV - informační schůzka, prezentace projektu na MěÚ
Boskovice (Odznak všestrannosti olympijských vítězů)
- Vítání nového roku 2013 (12. ročník) - kulturní vystoupení žáků školy pro
hendikepované děti - Zámecký skleník (16. 1.)
- beseda s Janem Kolářem (bývalý žák školy, hokejista, útočník HC Pardubice, nyní
působící v Rusku)
- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí - pracoviště
Slovákova (28. 1.)
- Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče na všech pracovištích
- uzavření absence za 1. pololetí
- ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení (výpisu) žákům (31. 1.)
- pravidelná kontrola BOZP
- pololetní prázdniny pro žáky (1. 2.)
- instalace modulu k objednávání obědů přes internet VIS Plzeň, předání informací
žákům, možnost objednávání obědů elektronicky na celý měsíc
- ŠVP - zjištění zájmu žáků 1. ročníku o zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky na
všech odloučených pracovištích
- naplňování projektu EU PŠ
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Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: návštěva dětí z MŠ Lidická, MŠ Na Dolech a MŠ Valchov v 1.
třídách (zapojení do výuky, prohlídka školy), soutěž A School English Cup (8. a 9. ročník,
školní kolo), beseda Čas proměn (dívky 6. ročníku), beseda doplněná chemickými pokusy –
vybraní žáci 8. a 9. ročníku, Šoa - holocaust Brno (interaktivní program - 9. B), matematická
olympiáda žáků 5. a 9. ročníku - účast žáků, organizace soutěže pro Boskovicko, Planetárium
Brno (5. ročník), výchovně vzdělávací program Jak válčili husité (2. - 9. ročník), okresní kolo
Dějepisné olympiády - organizace okresního kola s pracovištěm ZŠ Sušilova (vybraní žáci 8.
a 9. ročníku), filmové představení Madagaskar 3 (1. stupeň), Vítání nového roku 2013 (12.
ročník) - kulturní vystoupení žáků školy pro hendikepované děti - Zámecký skleník,
Tříkrálový koncert - vystoupení pěveckého sboru Notička v evangelickém kostele, ŠD celodružinová Soutěž v páce, práce na celodružinovém projektu Muzeum pravěku - garant
ŠD Sušilova - (podmínky a způsob života, kolektivní panoramatická práce s využitím různých
Vv technik), Psí závody - soutěž na sněhu
pracoviště Sušilova: Den otevřených dveří pro děti MŠ Boskovice a MŠ Valchov, DOD pro
rodiče budoucích prvňáčků, příprava 6. Valentýnského žákovského plesu (Žákovská
akademie) - sokolovna Boskovice, exkurze do Planetária Brno (5. a 6. ročník), turnaj ve
florbalu - krajské finále (starší žáci, Slavkov u Brna), hrátky na sněhu (1. C), okresní kolo
Dějepisné olympiády - organizace okresního kola s pracovištěm „Zelená“ (vybraní žáci 8. a 9.
ročníku), Lotrando a Zubejda (představení žáků SŠ Boskovice pro 1. C, 2. C, D, 5. D),
filmové představení Rebelka - 1. stupeň, ŠD - šachový turnaj v šachovém kroužku a účast na
turnaj v DDM, Muzeum pravěku - celodružinový projekt - garant ŠD Sušilova (výrobky
budou vystaveny v Knihovně Boskovice), Závody psích spřežení, kroužek Klubíčko návštěva na „Zelené“ v kroužku Šikulky - společná práce
pracoviště Slovákova: bruslení (2. E, F, 5. E), Divadlo Radost Brno (1. ročník), školní kolo
Olympiády v Aj (8. a 9. ročník), návštěva MŠ Na Dolech a Bílkova v 1. třídách (program,
prohlídka školy), „Kdo si chce šplhnout ve škole?“ - štafetový šplh, pohár 7. tříd - 4. kolo
volejbalové soutěže, lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku - Šerlich v Orlických horách,
okresní kolo Dějepisné olympiády (vybraní žáci 8. a 9. ročníku), Lotrando a Zubejda
(představení žáků SŠ Boskovice pro 1. - 3. ročník), pedagogická praxe studentů na 2. stupni,
komisionální zkoušky, výchovné komise, exkurze do Anthroposu Brno (6. D),
ŠD - „My tři králové jdeme k vám…“ (ve spolupráci se SPgŠ), plnění projektu Česko čte
dětem - (návrh plakátu pro rok 2013), Závody psích spřežení, Muzeum pravěku celodružinový projekt, garant ŠD Sušilova - (podmínky a způsob života, kolektivní
panoramatická práce s využitím různých Vv technik), zimní výzdoba oddělení, pavilonu
ÚNOR
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na pracovištích
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
- zápis dětí do 1. tříd Základní školy Boskovice na všech pracovištích (5. 2.)
- pravidelná kontrola BOZP
- zahajovací konference projektu OPVK „Rozvíjení M a přírodovědných oborů na ZŠ“
(7. 2.)
- jarní prázdniny pro žáky (11. - 15. 2.)
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (18. 2.)
- Karneval na ledě - celoměstská akce ŠD ve spolupráci s DDM a SPgŠ Boskovice
- vydání přihlášek na střední školy a zápisových lístků
- zahájení práce nových zájmových útvarů - Anglické hraní pro prvňáčky, kroužky
v rámci projektu OPVK
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- testování PRUT - znalosti žáků 8. a 9. ročníku v oblastech průřezových témat - SCIO
- ŠVP - zahájení projektu Hra na město (6. ročník)
- ŠVP - Děti odjinud, děti Evropy - zahájení přípravy projektu (8. ročník)
- ŠD - instalace výstavy Muzeum pravěku v Knihovně Boskovice
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: příprava a realizace LVK žáků 7. ročníku - Jeseníky, Karlov pod
Pradědem - chata Roháč (25. 2 - 1. 3.), chemická olympiáda - školní kolo (9. ročník),
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo, účast v soutěži A School English Cup (8. a 9.
ročník, krajské kolo), zařazení žáků 1. ročníku do programu Veselé zoubky, beseda v Městské
knihovně Boskovice (4. ročník), školní kolo recitace (2. stupeň), Divadlo Polárka Brno - Z
jedné i druhé kapsy (9. ročník), návštěva 17. Veletrhu fiktivních firem - 8. ročník (organizace
VOŠ SŠ zdravotnická a ekonomická Boskovice), sbírka starých mobilů, komisionální
zkoušky, odložená klasifikace, ŠD - Valentýnky - výroba přáníček nejen pro zamilované,
Karneval na ledě - hlavní organizátor, Zlatý hřebínek aneb kadeřnická show, odevzdání prací
na výstavu Muzeum pravěku v Knihovně Boskovice
pracoviště Sušilova: příprava a realizace 6. Valentýnského žákovského plesu (Žákovská
akademie) - sokolovna Boskovice, účast v soutěži A School English Cup (8. a 9. ročník,
krajské kolo), školní kola v recitaci (2. stupeň), Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo,
Masopustní vyučování (2. ročník), ŠD - výstava fotografií k zápisu do 1. tříd, instalace
výstavy Muzeum pravěku v knihovně Boskovice, karneval ve 4. a 5. oddělení, návštěva
ateliéru Všehodílna, narozeninový kalendář (5. oddělení), sněhové hrátky (4. oddělení),
Dinosauřií hledání - pohybová soutěž (6. oddělení)
pracoviště Slovákova: účast v soutěž A School English Cup (8. a 9. ročník, krajské kolo),
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo, recitační soutěž - školní kolo (1. a 2. ročník),
recitační soutěž MS I - školní kolo, návštěva 17. Veletrhu fiktivních firem - 8. ročník
(organizace VOŠ SŠ zdravotnická a ekonomická Boskovice), schůzka školního parlamentu,
výukový program Marihuana a jiná nebezpečí - Brno (8. E), příprava Jarního jarmarku, 5.
kolo volejbalové soutěže žáků 7. ročníku, volejbalový výběr žáků Jihomoravského kraje,
výchovné komise, tvořivá dílna Hudební nástroj (p. Matušková, 2. F), ŠD - velká projektová
hra Je libo pizzu? - beseda s odborníkem na pizzu, Vv soutěž, kuchařská soutěž, tvorba
dárečků pro budoucí prvňáčky, Druhé malé čtení – host: místostarostka J. Vítková, Muzeum
pravěku - ukončení projektu, odevzdání prací na výstavu Muzeum pravěku v Knihovně
Boskovice, příprava Jarního jarmarku a Družinové burzy „po anglicku“
BŘEZEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na pracovištích
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (25. 3.)
- školní, okresní a krajská kola olympiád, soutěží (organizace, účast)
- začátek celoškolní hry k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu - soutěž
pro žáky i dospělé
- Sborový happening Pamatuj k největší masové vraždě v dějinách ČR - účast
vybraných tříd, Masarykovo náměstí Boskovice
- školní kolo Pythagoriády (5. - 8. ročník)
- PRUT - testování žáků 8. a 9. ročníku - průřezová témata (SCIO)
- zahájení plaveckého výcviku - 1., 2. a 5. ročník (10 lekcí), ukončení plaveckého
výcviku 3. a 4. ročníku
- školení Matematika v terénu v rámci projektu OPVK „Rozvíjení M a přírodovědných
oborů na ZŠ“ pro žáky 6. ročníku a pedagogy
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představení tanečního souboru Velen
- Kdo je vidět, vyhrává - akce Policie ČR a dalších organizací před budovou základní
školy „Zelená“ (27. 3.)
- Závěrečná studentská konference projektu Gymnázia Boskovice „Škola plná
příležitostí“ - účast vybraných žáků 8. a 9. ročníku
- schůzka týmu ŠVP - úpravy pro školní rok 2013-14
- ŠVP - Hra na město - instituce (6. ročník) - prezentace, besedy
- přehlídka recitace a výrazného přednesu „Světem na křídlech poezie“ - účast žáků 3
pracovišť, kino Panorama (20. 3.)
- Matematický KLOKAN 2013 - počítání příkladů jednotlivých kategorií (pracoviště
nám. 9. května, Slovákova)
- ŠVP - „Děti odjinud, děti Evropy“ - příprava projektu jednotlivými třídami 8. ročníku
- Velikonoční prázdniny (28. - 29. 3.)
- RR - Den učitelů
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Chemická olympiáda - okresní kolo (2 žáci 9. A), Biologická
olympiáda - školní kolo (6. - 9. ročník), ekologický výukový program Lipka Brno (1. A, B, 3.
A, B, 4. A, B, 5. C), hudební pořad: manželé Kocůrkovi (6. - 9. ročník), Zeměpisná
olympiáda - okresní kolo (3 žáci), Lysické sluníčko - soutěž v recitaci Lysice (6 žáků),
Muzeum Boskovicka - výstava Německá dálnice (9. ročník), halová kopaná Adamov (žáci 6.
- 9. ročníku), beseda s tajemníkem MěÚ Boskovice (6. A, B - projekt Hra na město), recitační
soutěž - školní kolo (4. a 5. ročník), projekt Zdravé zuby – 1. ročník, Normální je nekouřit –
2. – 4. ročník, Učíme se učit - hodina se školní psycholožkou a 8. A, B, beseda v městské
knihovně „Velikonoce“ (2. ročník), beseda Drogy trochu jinak - PhDr. I. Douda (6. - 9.
ročník), Matematický klokan (6. - 9. ročník, vybraní žáci), Normální je nekouřit - výukový
program školní psycholožky pro žáky 1. stupně, Velikonoční dílna s rodiči (2. A), ŠD - Zpívá
celá družina - pěvecká soutěž, Velikonoční dílny ve spolupráci se studentkami SPgŠ, „Smysly
nejsou nesmysly“ (výchovně-vzdělávací akce o lidských smyslech)
pracoviště Sušilova: příprava a realizace LVK žáků 7. ročníku - chata Roháč, Karlov pod
Pradědem (4. - 8. 3.), Chemická olympiáda - okresní kolo (účast), Halová kopaná Adamov
(starší žáci), ekologický výukový program Lipka Brno (2. ročník), Učíme se učit - program se
školní psycholožkou a 8. C, ŠD - Burza hraček, Velikonoční dílna, zdobení velikonočního
stromu před školou, návštěva knihovny, zajíčkovo skotačení přes švihadlo, Vv ateliér ORIGAMI, náramky přátelství
pracoviště Slovákova: Jarní jarmark - (tvořivé dílny, hudební, kulturní a taneční vystoupení,
výzdoba školy, školní kavárna, 23. 3.), školní kolo recitační soutěže (3. - 5. ročník, 2. stupeň),
schůzka výchovného poradce v OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice, Marihuana a jiná
nebezpečí - Lipka Brno (7. D), Pohár 7. tříd - 5. kolo volejbalové soutěže, Volejbalový výběr
žáků Jm kraje (KCM Brno), halová kopaná starších žáků (postupové kolo), hodina s rodilým
mluvčím (5. - 9. ročník), Zeměpisná olympiáda - okresní kolo (1 žák), Vrstevnické vztahy
(školní psycholožka a 7. E), preventivní programy Šikana bolí a Kyberšikana (5. ročník)
Velikonoční dílna s maminkami (3. E), sběrová akce celé školy (organizace 8. D), Kunštátská
laťka (účast), Coca-Cola Cup (okrskové kolo kopané, žáci 2. stupně), Matematický klokan (2.
- 9. ročník, vybraní žáci), Divadlo Radost Brno - představení Rychlé šípy a návštěva
Technického muzea Brno (5. ročník), Čas proměn - beseda pro dospívající, rekonstrukce
elektrických rozvodů ve třídách, odstávka elektrického proudu (26. 3.), ŠD - kompletní jarní
výzdoba oddělení, chodeb a vestibulu ŠD, Velikonoční dílna se studentkami SPgŠ, Jarní
jarmark - 3 pracovní dílny vedené dětmi ŠD, Svátky jara - velikonoční tvoření v jednotlivých
odděleních
-

33

DUBEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na pracovištích k 3. čtvrtletí
- praxe studentek 4. ročníku SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině - ukončení
- pokračování celoškolní hry k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu soutěž pro žáky i dospělé
- zahájení plaveckého výcviku - 1., 2. a 5. ročník (10 lekcí), ukončení plaveckého
výcviku 3. a 4. ročníku
- ŠVP - „Děti odjinud, děti Evropy“ - příprava projektu jednotlivými třídami 8. ročníku
- přihlašování žáků k účasti na celoplošném testování žáků 5. a 9. ročníku NIQES
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků, schůzky třídních důvěrníků SRPŠ
(11. 4.)
- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 3. čtvrtletí - pracoviště
„Zelená“(15. 4.), „Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní
výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základních a mateřských školách“ zahajovací konference k projektu OPVK
HTU - Xenofobie a rasismus (1. téma projektu z oblasti multikulturní výchovy)
- schůzka výchovných poradců v PPP Boskovice
- DYS - KO - HRY - soutěž PPP Boskovice
- ŠVP - celoškolní projekt Den Země
- Den Země - výtvarná soutěž - organizátor DDM Boskovice, znalostní soutěž (8. a 9.
ročník)
- přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou M a přírodovědných předmětů pracoviště „Zelená“ (16. 4.)
- přijímací zkoušky na střední školy (22. - 23. 4.)
- Festival Hotelnictví - VOŠ a SŠ Boskovice (8. ročník), Zámecký skleník
- RH faktor 2013 - pěvecká soutěž (6. ročník), organizace SPgŠ
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (22. 4.)
- školní, okresní a krajská kola olympiád, soutěží (organizace, účast)
- DOD v areálu Sběrného dvora v Boskovicích a kompostárny - exkurze žáků 2. stupně
- Bakalář - kontrolní sběr dat
- vernisáž výstavy v Muzeu Boskovicka „Člověk a odpady - Zbořme mýty o ne-třídění
- zahájení souvislé pedagogické praxe studentek SPgŠ Boskovice
- školení Budování pozitivního vztahu k matematice v rámci projektu OPVK „Rozvíjení
M a přírodovědných oborů na ZŠ“ pro pedagogy
- BOZP - prověrky bezpečnosti na jednotlivých budovách
- Velikonoční prázdniny (1. 4.)
- další číslo Zpravodaje školy
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Úřad práce a Muzeum Blansko (8. ročník), Učíme se učit - školní
psycholožka a 8. ročník, 5. A, JACK THE RIPPER - anglické divadlo - Blansko (7. ročník),
ALICE IN WONDERLAND - anglické divadlo - Blansko (6. ročník), vědomostní soutěž
Bludiště - Ostrava (8. ročník), hnutí Na vlastních nohou - přání Jeho Eminenci Dominiku
kardinálu Dukovi k životnímu jubileu, organizace a účast žáků v okresním kole Matematické
olympiády žáků 6. - 8. ročníku, beseda v městské knihovně - Čarodějnice a jarní zvyky (1.
ročník), regionální kolo ZO - žák 6. ročníku, regionální kolo CHO - žák 9. ročníku, DYS-KOHRY, Normální je nekouřit - projekt pro žáky 1. stupně (školní psycholožka), Slavíme Den
Země - projekt VOŠ a SŠ Boskovice (7. B), vernisáž výstavy v Muzeu Boskovicka „Člověk a
odpady - Zbořme mýty o ne-třídění“ (8. ročník), Festival hotelnictví VOŠ a SŠ Boskovice (8.
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ročník) - Zámecký skleník, ekologická soutěž ke Dni Země - DDM Boskovice (8. a 9. ročník),
schůzka VP a TU 6. a 7. ročníku, sbírka na adoptované zvíře - ZOO Brno, Den Země - ZOO
Olomouc (exkurze, 6. ročník), beseda v městské knihovně (5. B, C), sběr papíru, Den Země celoškolní (30. 4.), ŠD - Jaro (výtvarná soutěž), Minipiškvorky na hřišti, Ekoodpoledne ke
Dni Země, Turnaj v pétanque, O poklad Velenovy družiny ve spolupráci se SPgŠ
pracoviště Sušilova: regionální kolo ZO - účast, návštěva Úřadu práce Blansko (8. C), Jack
Rozparovač - představení v Aj - Blansko (8. a 9. ročník), školní kolo v recitaci (1. a 2.
ročník), DYS-KO-HRY, výchovný pořad Sexuální a reprodukční zdraví (8. a 9. ročník),
pěvecká soutěž (3. - 5. ročník), Slavíme Den Země - projekt VOŠ a SŠ Boskovice, sběr
hliníku, Učíme se učit - školní psycholožka a 8. C, exkurze do Prahy (5. D), soutěž
v přeskoku přes švihadlo (1. stupeň), RR - Květnové události, Festival hotelnictví VOŠ a SŠ
Boskovice (zájemci), Jezírko, středisko pro ENV vzdělávání - výukový program (3. C, D, 4.
D), ŠD - Vv ateliér - hra s papírem (4.), dekorace do bytu, základy paličkování (5.), Den
Země - Eko hra v přírodě, pečení chleba (4.), nádvoří školy s M. Lukešovou - sázení květin,
soutěže (5. a 6.), Slet čarodějnic (4. a 5.), Boj o pevnost (4.), Klubíčko - návštěva Solné
jeskyně v Boskovicích
pracoviště Slovákova: Alenka v říši divů - představení v Aj - Blansko (5. ročník),
divadlo Radost Brno - Rychlé šípy (4. ročník), Pepek námořník (6. D), RR - Den Země,
Jezírko, středisko pro ENV vzdělávání - Fotosyntéza a Les - srdce přírody (5. ročník),
Společenství průsvitných křídel (3. ročník), Vodní království lesa (4. ročník), Mýty o netřídění, Sběrný dvůr a kompostárna (6. a 7. ročník), O původu oblečení (7. ročník), úpravna
vody (8. a 9. ročník), vycházka do okolí v rámci Dne Země (1. a 2. ročník), beseda v městské
knihovně - Čarodějnice a jarní zvyky (1. ročník), Jiří Šandera (5. E), pěvecká soutěž Zlatý
slavík (1. - 5. ročník), Coca-Cola Cup (regionální kolo kopané, žáci 2. stupně), Globální
problémy sociálně humanitární práce - beseda (9. ročník), Festival hotelnictví VOŠ a SŠ
Boskovice (8. ročník) - Zámecký skleník, zahájení provozu školního hřiště, schůzka výboru
SRPŠ, ekologická soutěž ke Dni Země - DDM Boskovice (8. a 9. ročník), ŠD - Anglická
burza pro děti, rodiče a veřejnost, Dražba hraček, Den Země - Ptačí strom (projektové činnosti
ve všech odděleních), Čarodějnické odpoledne ve spolupráci se SPgŠ, příprava dílničky ke
Svátku matek, příprava kreativních dílen pro děti ze ZŠ Levice Slovensko, Velká detektivní
hra pro žáky - Kdo je Petr Bende?
KVĚTEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- pokračování celoškolní hry k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu soutěž pro žáky i dospělé
- školní, okresní a krajská kola olympiád, soutěží (organizace, účast)
- BOZP - prověrky bezpečnosti na jednotlivých budovách
- Člověk v tísni - drogy - beseda se studenty Gymnázia Boskovice (7. a 8. ročník)
- turnaj v malé kopané - Memoriál Vladimíra Kotrhonze
- schůzka pracovního týmu ŠVP - úpravy RVP ZV k 1. 9. 2013, zavedení dalšího cizího
jazyka od 7. ročníku
- ŠVP - „Děti odjinud, děti Evropy“ - prezentace projektu jednotlivými třídami 8.
ročníku
- ŠVP - projekt „Učitelé dětem“ pro žáky 1. stupně - příprava
- ŠVP - „MADE IN“ (Odkud jsou?) - projekt žáků 5. ročníku, prezentace jednotlivými
žáky, skupinami, školní výstavky
- školení Matematické rozcvičky v rámci projektu OPVK „Rozvíjení M a
přírodovědných oborů na ZŠ“ pro pedagogy
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matematická soutěž pro žáky 2. - 5. ročníku v rámci projektu OPVK „Rozvíjení M a
přírodovědných oborů na ZŠ“
- projekt OPVK - „Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní
výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základních a mateřských školách“ HTU - Kultura a kulturní rozdíly
HTU - Speciálně pedagogická diagnostika
- 2. celoplošná generální zkouška NIQES - ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9.
ročníků základních škol (13. 5. 2013 - 7. 6. 2013) - český jazyk, matematika, anglický
jazyk
- návštěva žáků a učitelů ze Slovenska - města Levice - tvořivé dílny a kulturní program
jídelna (pracoviště Slovákova), pobyt v rodinách spolužáků z Boskovic, prohlídka
Boskovic, návštěva westernového městečka (16. - 17. 5.)
- setkání školních metodiků prevence - PPP Boskovice
- McDonald´s Cup - celostátní soutěž v malé kopané
- XV. ročník ODM ve Velkých Opatovicích - účast všech pracovišť
- ŠD - Kdo si hraje, nezlobí - závody na kolech pro všechna oddělení školní družiny organizace ŠD Zelená
- 1. a 8. 5. - státní svátek
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Normální je nekouřit - projekt pro žáky 1. stupně (školní
psycholožka), Letová ukázka dravců - fotbalový stadion (1. - 9. ročník, Seiferos), beseda
v městské knihovně (5. B, C), Memoriál V. Kotrhonze - malá kopaná (organizace okresního
kola), program Česká balada (5. - 8. ročník), focení třídních kolektivů, školní výlet - Praha (6.
ročník), náhradní výuka plavání (1. stupeň), Pythagoriáda - okresní kolo 5. - 8. ročníku
(organizátor), návštěva žáků a učitelů ze Slovenska z města Levice, McDonald´s Cup okresní finále (3. - 5. ročník), Zelené podnikání (školní kolo), Divadlo Radost Brno představení Bylo nás pět (5. ročník), dopravní hřiště Blansko (4. ročník), školní výlet:
Buchlov Velehrad (7. ročník), Hluboká nad Vltavou (8. A), Šumava (9. ročník), testování
k volbě povolání (školní psycholožka, zájemci z 8. ročníku), Brno - prohlídka města
s průvodkyní (6. ročník), zapojení do soutěže Veselé zoubky (1. ročník), Westernové
městečko - ŠVP Učitelé dětem pro 1. stupeň, ŠD - Běh do schodů (letní kino), Kdo neskáče,
není Čech (sportovně pohybová aktivita na hřišti), Kdo si hraje, nezlobí - soutěž na kolech
(hlavní organizátor), Turnaj v kuželkách (ve spolupráci se studentkami SPgŠ)
pracoviště Sušilova: McDonald´s Cup - okresní finále (1. a 2. ročník), náhradní plavání (1.
stupeň), exkurze Praha (7. - 9. ročník), Letová ukázka dravců - fotbalový stadion (1. stupeň,
Seiferos), Memoriál V. Kotrhonze - malá kopaná, turnaj ve vybíjené (4. - 5. ročník), Pohár
rozhlasu - Blansko (mladší a starší žákyně, starší žáci), Kriminalita mládeže (Brno, 6. a 7.
ročník), pěvecká soutěž (1. a 2. ročník), turnaj - okresní kolo ve volejbale (starší žáci),
foceních třídních kolektivů, dopravní hřiště (4. D), halová kopaná - starší žáci (Adamov),
filmové představení Kovář z podlesí - ŠVP Učitelé dětem pro 1. stupeň, ŠD - Radost pro
všechny - dárek maminkám, Kuličkiáda, turnaj v přehazované a kopané, Dřevorubecký
víceboj, účast na dětské diskotéce - Modrá věž, projekt Odkud jsou?, práce na školním
pozemku
pracoviště Slovákova: Pohádka o mašinkách (3. E, F, 4. E), návštěva sportovců z Polska
(Rawa) a Belgie (Frasnes), utkání mezi volejbalovými družstvy dívek z Boskovic, Polska a
Belgie, McDonald´s Cup - okresní a krajské finále (3. - 5. ročník), vyhlášení detektivní
soutěže Kdo je Petr Bende?, program Kdo jsem? (vztahy, šikana, kyberšikana, 6. D),
preventivní program Svoboda? (sex, vztahy 9. D, E), tvoření pro maminky (2. E), HTU se
školní psycholožkou (5. E), vystoupení pro maminky (3. F), okresní a krajské kolo
-
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v minivolejbale (6. a 7. ročník), okresní kolo ve volejbale (starší chlapci a dívky), sexuální
výchova - beseda (9. D, E), beseda s gynekoložkou pro dívky (5. ročník), Coca-Cola cup
(školský pohár, 3. kolo), dopravní hřiště (4. E, F), krajské kolo v plážovém volejbalu (7. - 9.
ročník), výlet do okolí Boskovic (5. E), výlet na Šmelcovnu (4. ročník), školní výlet (8. D, E),
ŠD - vyhlášení Velké detektivní soutěže nejen pro ŠD - Kdo je Petr Bende?, Přejeme
maminkám - dílna, Kreativní dílny pro děti z Levic, Našim dětem k svátku - celodružinový
výlet do zábavného parku BONGO Brno, Zmrzlinové odpoledne - slavíme MDD, příprava na
Velké čtení s Petrem Bendem (program, výzdoba, ceny, plakáty, pozvánky, vyhodnocení
soutěže v rámci projektu Celé Česko čte dětem)
ČERVEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na pracovištích k 4. čtvrtletí
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (10. 6.)
- vyhlášení výsledků celoškolní hry k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu - pro žáky i dospělé
- školní vlastivědné výlety - 1. a 2. stupeň
- atletický víceboj - Pohár krále Jiřího v Kunštátě (3. - 5. ročník)
- „Už jsem čtenář“ - kino Panorama (žáci 1. ročníku, akce Městské knihovny
Boskovice)
- „Vize vzdělávání“ - 1. část workshopu v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání INTERA Boskovice
- Rynek volný - představení neziskových organizací, občanských sdružení a školských
zařízení - vystoupení žáků školy - Masarykovo náměstí (5. 6.)
- Benefiční koncert Carpe Diem z Letovic ve spolupráci se ZŠ Boskovice (boskovická
synagoga)
- školní, okresní a krajská kola olympiád, soutěží (organizace, účast)
- předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
(zhodnocení práce za 2. pololetí)
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků, schůzky třídních důvěrníků SRPŠ
(13. 6.)
- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 2. pololetí - pracoviště Sušilova
(24. 6.)
- konec výuky plavání - 1., 2. a 5. ročník
- přehazovaná žákyň 6. - 9. ročníku (okresní kolo, pracoviště Sušilova)
- BOZP - prověrky bezpečnosti na jednotlivých budovách
- projekt OPVK - „Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní
výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základních a mateřských školách“ –
HTU - Multikulturalita
HTU - Pedagogicko - psychologické poradenství
Projektový den z oblasti multikultury „Zvenku jiní - uvnitř stejní“
- ŠVP - Učitelé dětem k MDD
- ŠVP - Plánování letní dovolené - projekt žáků 9. ročníku - prezentace žákům 8.
ročníku, rodičům na třídních schůzkách
- ŠVP - Náš životní styl - odpady (4. ročník)
- ŠVP - „Děti odjinud, děti Evropy“ – projekt žáků 8. ročníku (prezentace žákům 7.
ročníku a rodičům na třídních schůzkách)
- vzdělávací program Planeta Země: Madagaskar - Příběh pradávné Lemurie (7. ročník,
všechna pracoviště)
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přijetí nejlepších žáků školy u starosty Města Boskovice (24. 6.)
ochrana člověka za mimořádných situací, nácvik opuštění budovy, branný den
schůzka vyučujících 1. stupně a vychovatelek ŠD s vedením SPgŠ Boskovice (poděkování
za umožnění celoroční praxe studentek na základní škole)
- Cyklotour z Aše do Velehradu - příjezd J. Zimovčáka - účast ŠD
- Velké čtení a Petr Bende - akce ŠD Slovákova na závěr projektu Celé Česko čte dětem
- třídnické práce od 24. 6. (dokumenty, učebnice, úklid ve třídách, příprava programu na
konec školního roku…)
- pomoc škole pracovníky TESCO
- slavnostní ukončení školního roku 2012/2013 na jednotlivých pracovištích, vysvědčení
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Zelené podnikání - celostátní kolo soutěže (Praha), atletický
víceboj - Pohár krále Jiřího v Kunštátě (3. - 5. ročník), exkurze do pivovaru Černá Hora (9.
ročník), soutěž Pohár Heyrovského - Gymnázium Boskovice exkurze Zvířata na ranči (3. B),
přírodovědná exkurze Suchý (6. A), projekt Zdravé zuby - 1. místo v celorepublikové soutěži
žáků 1. ročníku - návštěva Prahy a představení v Divadle Spejbla a Hurvínka, bowling přebor škol (Blansko), sběr hliníku, školní výlety: Baldovec (8. B), Rudice (5. ročník),
Arboretum Šmelcovna (1. a 2. ročník), Vyškov (3. ročník), ZOO Olomouc (4. ročník),
Normální je nekouřit - projekt pro žáky 1. stupně (školní psycholožka), malá kopaná - krajské
kolo starších žáků Letovice, filmové představení v rámci projektu Film a škola Nedotknutelní (8. a 9. ročník), odměna za sběr pro žáky 1. stupně - filmové představení
Croodsovi, odměna za sběr pro žáky 2. stupně - projížďka parníkem na hrad Veveří, hnutí Na
vlastních nohou - Udílení ceny Ď - Národní divadlo Praha, „Už jsem čtenář“ - kino Panorama
(žáci 1. ročníku, akce Městské knihovny Boskovice), objednání sad sešitů pro zájemce
z jednotlivých ročníků, ŠD - Velké čtení a Petr Bende – účast, akce ŠD Slovákova na závěr
projektu Celé Česko čte dětem, kreslení na chodník, koncert v ŠD, odpoledne na školní
zahradě pracoviště Sušilova
pracoviště Sušilova: atletický víceboj - Pohár krále Jiřího v Kunštátě (3. - 5. ročník), okresní
kolo v přehazované (mladší žáci), školní výlety: Baldovec (4. D, 5. D, 8. C), Arboretum
Šmelcovna (1. a 2. ročník), beseda s kurátorem (6. C, 7. C, 8. C, 9. C, F), soutěž v přeskoku
přes švihadlo (1. a 2. ročník), filmové představení Asterix a Obelix ve službách jejího
veličenstva (2. stupeň), ukončení školního roku v kině Panorama (prezentace, 9. ročník), ŠD Velké čtení a Petr Bende - účast, akce ŠD Slovákova na závěr projektu Celé Česko čte dětem,
zábavná hra Putování za skřítky v letním kině, návštěva výstavy výtvarného oboru ZUŠ
Boskovice, vycházky jednotlivých oddělení - židovské město, zámek, hrad
pracoviště Slovákova: beseda s kurátory OSPOD (8. ročník), beseda Sex a láska (8. D, E),
exkurze do Kutné Hory (7. ročník), volejbal chlapců (krajské finále, Brno), minivolejbal
dívek - republikové finále, atletický víceboj - Pohár krále Jiřího v Kunštátě (3. - 5. ročník),
návštěva soudního jednání v Blansku (9. ročník), exkurze do skláren Moravia Úsobrno (5.
ročník), beseda Cestování po Rusku (8. ročník, cestovatel J. Dvořáček), sběrová akce celé
školy, Kavárnička s překvapením (3. E v rámci třídní schůzky), školní výlety: ekofarma
Jalový dvůr (6. D), ZOO Vyškov (3. ročník), Brno (5. E, F), Suchý (9. D, E), Arboretum
Šmelcovna (1., 2. ročník), westernové městečko (9. D), fotografování třídních kolektivů a
jednotlivců, sexuální výchova - beseda - 2. část (9. D, E), sportovní den pro žáky 1. a 2.
ročníku, spaní ve škole (5. ročník), Indiánské putování - noční akce (3. E), Rozloučení se
školním rokem (5. E, táborák), „Už jsem čtenář“ - kino Panorama (žáci 1. ročníku, akce
Městské knihovny Boskovice), předávání dopisů budoucím žákům 6. ročníku žáky 9. ročníku,
anglické divadlo Džungle před tabulí (8. ročník), ŠD - Velké čtení a Petr Bende - akce ŠD
Slovákova na závěr projektu Celé Česko čte dětem (minikoncert, autogramiáda, vyhodnocení
soutěže), Zmrzlinové odpoledne, sportovní hry, soutěže

-
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Část XI.
Environmentální výchova
Během školního roku 2012/2013 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
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 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, Náš životní styl a Den Země
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 oběda ze dvou jídel a nákupu „zdravých svačinek“
ve školních družinách děti pečovaly o květiny, třídily odpady, chodily na přírodovědné
vycházky s didaktickými prvky, věnovaly se výtvarným a pracovním aktivitám a
seznamovaly se se zásadami zdravého životního stylu
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Pracoviště nám. 9. května
 exkurze údolí Říčky a Josefovského údolí pod odborným vedením pracovníků
z ekologického centra Rychta Krásenko
 exkurze s výukovým programem na pracovišti Jezírko, Lipka Brno
 sbírka na zvířátko ze ZOO Brno a adopce leguána madagaskarského
 výukový program Planeta Země 3000 a Svět kolem nás
 péče o akvárium
 sběr hliníku a starého papíru
 ekologická a výtvarná soutěž ke Dni Země
 projekt Recyklohraní
 internetová soutěž Hravě žij zdravě 2012
 soutěž Zelené podnikání – školní, regionální i celorepublikové kolo
 adaptační aktivity se školní psycholožkou
 zájmový útvar Příroda kolem nás
 zapojení do projektu Věnuj mobil
Pracoviště Slovákova
 výukové programy Lipka Brno – pracoviště Jezírko, Rozmarýnek, Lipová
 Podzimní jarmark a Jarní jarmark
 výtvarné dílny s rodiči (podzimní, vánoční, jarní) - 1. stupeň
 výstava „Vesmír“ – školní projekt, vernisáž výstavy
 „Dražba hraček“ – týdenní projekt školní družiny
 výchovné programy tříd se školní psycholožkou
 sběr hliníku a starého papíru
 sběr víček od PET lahví
 družinový Dinopark a výtvarná soutěž „Cesta do pravěku“
 ekologická a výtvarná soutěž ke Dni Země
 zájmový útvar Přírodovědný kroužek a Ekologický seminář
 „Tonda Obal na cestách“ – recyklace odpadu
Pracoviště Sušilova
 sběr papíru, hliníku, pomerančové kůry
 třídění PET lahví, nápojových kartonů
 sběr víček od PET lahví – charitativní akce k získání ručního vozíku
 okresní soutěž „Dřevo - materiál budoucnosti“
 „Tonda Obal na cestách“ – recyklace odpadu
 exkurze - Anthropos Brno, Technické muzeum, Planetárium, IQ Park Liberec
 výukové programy Lesní škola Jezírko, Lipka
 projekt „Madagaskar“
 výchovné programy tříd se školní psycholožkou
 Akce ŠD: Drakiáda, Bramborové království, Bojovka, Pomoc ptáčkům (budky z PET
lahví), Cesta do pravěku (práce s recyklovaným materiálem), zdobení velikonočního
stromu, ekologický program ke Dni Země „Děkujeme Ti, vodo.“, Ekohrátky se SPgŠ,
Toulky Boskovicemi v historii i v současnosti, návštěva solné jeskyně.
 Vv 7. r. – projekt „Strom“ – práce je součástí školní výzdoby
 výtvarné dílny druháků s rodiči – „Vánoční tvoření“
 ekologická a výtvarná soutěž ke Dni Země, beseda s myslivcem ke Dni Země
 vystoupení Seiferos – Draví ptáci
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Část XII.
Přehledy klasifikace za 2. pololetí
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Část XIII.
Hospodaření školy
Rozpočet ZŠ Boskovice na rok 2012 - plnění k 31. 12. 2012
Komentář:
Rozpočet školy k 31. 12. 2012 skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši 2 tis.
Kč, v tom je zahrnut kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 298 tis. Kč.
Hospodaření se státními prostředky skončilo vyrovnaně. V období září až prosinec
neproběhly žádné větší investiční akce.
Plnění jednotlivých položek je obsaženo v tabulce na následující straně:
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Ukazatel

Město Boskovice
Plnění

Školné

Výnosy

Stravné
Převody z fondů
Ostatní výnosy
Provozní dotace

Výnosy celkem
Spotřeba mat.
zboží
z toho: potraviny
Spotřeba energie
Služby celkem

Náklady

z toho: opravy

237
3817

237

%

Hospodářský
výsledek

6

100

320

316

98,75

6
850

890 104,71

9630 100,14 40574 40574 100

13997 14075 100,56 40574 40574 100
4782

5038 105,35

3817

3886 101,81

4300

4124

95,91

2100

2092

99,62

350

336

96

526

108

526 100

108 100

29890 29890 100

1170

237

%
100

3886 101,81
6

100

1206 103,08

50191 50204 100,03
850
30

890 104,71
37

1,23

55421 55539 100,21
5338

5601 101,01

3817

3886 101,81

370

406 109,73

4670

4530

97

110

111

100,9

2318

2311

99,74

110

111

100,9

460

447

97,17

40

38

0,95

29930 29928

99,99

9766

9766 100

9766

9766

100

284

284 100

284

284

100

2900

2903

100,1

2900

2903

100,1

215

214

99,53

215

214

99,53

14297 14371 100,54 40574 40574 100
-300

Sponzorské dary
Investice celkem

Rozpočet Plnění

3817

Ost.soc. náklady

Náklady celkem

%

3886 101,81

Zák.poj. soc.,zdr.

Ostatní náklady

Plnění % Rozpočet Plnění

CELKEM

237

Mzdy a OON

Odpisy HIM,NHIM

Rozp.

Doplňková činnost

100

6

9617

Státní rozpočet

-298

0

0

550

592 107,64

300

298

55421 55537 100,21
0

6

2
6

590

590

100

590

590

100

590

590

100

590

590

100

z toho:
od zřizovatele
z vlastních zdrojů
ostatní
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Rozpočet ZŠ Boskovice na rok 2013 - plnění k 30. 6. 2013
Komentář:
Hospodaření v 1. pololetí roku 2013 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši
981 tis. Kč. Následně o prázdninách jsme realizovali dvě velké investice na pracovišti na nám.
9. května. Jednalo se především o vybudování hřiště s umělým povrchem a úplné přebudování
šaten (výměna osvětlení, zavedení odvětrávání a instalace šatních skříněk). Další větší akcí
byla oprava sociálních zařízení na pracovišti Slovákova
K 30. 6. jsme ukončili projekty EU peníze školám a Učebna v přírodě. Od února jsme
zahájili realizaci projektu Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice, od
dubna pak projektu Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (ve spolupráci se ZŠ a MŠ Brno Merhautova).
Plnění jednotlivých položek je obsaženo v tabulce na následující straně:
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Ukazatel

Město Boskovice
Plnění

Školné

%

Státní rozpočet
Rozp.

Plnění

Doplňková činnost

% Rozpočet Plnění

CELKEM
Rozpočet Plnění

%

%

265

160 60,38

265

160 60,38

3800

2257 59,39

3800

2257 59,39

350

191 54,57

1180

707 59,92

Provozní
dotace

9714

5101 52,51

9714

5101 52,51

Výnosy z
transferů

407

203 49,88

20829
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