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Úvod
Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením § 10, odst. 3, zákona
č. 561/2004 Sb. (Školský zákon v platném znění), který ukládá ředitelům základních,
středních a vyšších odborných škol zpracovat výroční zprávu o činnosti školy za školní rok.
Zpráva je zpracována za školní rok 2013/2014.

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 2013/2014 měla základní škola devět ročníků. První stupeň byl tvořen
prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Součástí školy bylo
11 oddělení školní družiny a 3 samostatné školní jídelny.
b) Počty
Školní rok
2013/14
1. stupeň
2. stupeň

Celkem

Počet tříd
celkem
z toho
spec. vyrov.
30
20
50

c) Malotřídní a neúplné školy: –
d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 153

Celkový
počet žáků

Počet žáků
na jednu třídu

675
462
1137

22,5
23,1
22,7
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e) Školská rada
Současní členové školské rady byli zvoleni v listopadu 2011, předsedou je Mgr. Čestmír
Sekanina. Funkční období končí na podzim 2014.
Ve školním roce proběhla zasedání 15. 10. 2013, 17. 12. 2013 a 10. 6. 2014. Mimo jiné
byla projednána a schválena výroční zpráva školy.
f) Vzdělávací programy
Název zvoleného
Číslo jednací
vzdělávacího programu
ŠVP Škola mnoha možností ZŠ-ŠVP-19/2007

V ročníku
1. - 9. ročník

g) ŠJ, která je součástí školy
Typ jídelny – dle výkazu Z17-01-1

Počet

ŠJ s kuchyní
ŠJ bez kuchyně

1064

Počet strávníků
žáci a děti škol. prac. ostatní*
966
98

* Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd.
Počet pracovníků školní jídelny k 31. 10. 2013:
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

15
13,3

h) ŠD, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
11

počet dětí v ŠD
325

počet vychovatelů ŠD
fyz.
11
přepoč.
9,3

Školní družina jako zařízení pro zájmové vzdělávání je svou funkcí a obsahem činností
pro mnoho rodičů nepostradatelnou součástí nebo doplněním vzdělávání jejich dětí
na základní škole. Toto zařízení má předpoklad k pravidelnému a každodennímu
pedagogickému ovlivňování volného času dětí. Vychovatelé mají pro své výchovné působení
vhodnou kvalifikaci a jsou členy pedagogické rady, spolupracují s ostatními pedagogy
i s vedením školy. Vychovatelé mohou na většinu žáků působit bez ohledu na sociální
postavení rodiny. Právě při výchově dětí z nepřizpůsobivých rodin může hrát školní družina
důležitou roli. Školní družina je chápána jako místo pedagogického působení, které umožňuje
formou vedení a nácviku sociálních dovedností výraznější zaměření na problémové chování
dětí. Významnou součástí práce ve školní družině je právě kvalita sociálních vztahů mezi
vrstevníky. Zájmové vzdělávání ve školní družině nabízí významný prostor pro integraci
žáků. Školní družinu navštěvují také děti jednak se specifickými poruchami učení, s tělesným
postižením, ale i s poruchami chování. Právě v těchto případech hraje školní družina
významnou roli v oblasti primární prevence.
Školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání těmito formami: pravidelnou činností,
příležitostnou, otevřenou nabídkou spontánních činností, odpočinkovou činností a přípravou
na vyučování. Edukační činnost se ve všech pracovištích zaměřuje na rozvoj klíčových
kompetencí, kterými jsou kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence
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komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence
pracovní, ale také na posílení odborných kompetencí – kompetencí k realizaci zájmové
činnosti a kompetencí k aktivnímu využívání volného času.
Činnost školní družiny byla organizována v 11 odděleních: 3 oddělení na pracovišti nám.
9. května, 4 oddělení na pracovišti Sušilova a 4 oddělení na pracovišti Slovákova.
Na pracovišti nám. 9. května byl z důvodu nedostatečné kapacity zřízen zájmový útvar
určený pro děti třetích a čtvrtých ročníků, které již nebylo možno zařadit do školní družiny.
Tento zájmový útvar pracoval denně pod vedením kvalifikovaného edukátora.
V rámci školní družiny pracovaly zájmové útvary:
 ŠD při ZŠ nám. 9. května: Šikulky, Počítače, Sportovní kroužek, Výtvarný
kroužek
 ŠD při ZŠ Sušilova: Šikovné ruce, Klubíčko
 ŠD pro ZŠ Slovákova: Malí spisovatelé, Školička hry na zobcovou flétnu,
Šikovné ruce
Také v tomto školním roce probíhala na všech pracovištích učební praxe studentek
a studentů SPgŠ Boskovice. Kromě učební praxe probíhala na všech pracovištích i praxe
odborná.
Informace o činnosti školní družiny mohou zájemci získat přímo od vychovatelek
jednotlivých oddělení, z nástěnek na všech pracovištích nebo z webových stránek zařízení.
Tyto jsou v průběhu školního roku aktualizovány a hojně navštěvovány především rodiči
a prarodiči dětí.
Příležitostné /celodružinové/ akce pro všechna oddělení ŠD a ostatní zájemce:
 ŠD při ZŠ nám. 9. května: Drakiáda /ve spolupráci s DDM Boskovice/, Karneval
na ledě /ve spolupráci s DDM Boskovice/, Závody na kolech
 ŠD při ZŠ Sušilova: projekt Pravěkohraní
 ŠD při ZŠ Slovákova: Celé Česko čte dětem /celostátní kampaň, Velké čtení s Pavlem
Helanem/
Nejúspěšnější akce na jednotlivých pracovištích:
 ŠD při ZŠ nám. 9. května: Branou do podzimu, Velká boskovická, Rýmování –
šprýmování, Výlov rybníka Družiňáka, Nebojte se bát se aneb Strašidelná družina,
Čertovská diskotéka na Majáku, Vánoční a Velikonoční dílny, O poklad Velenovy
družiny, Valentýnské tvoření, Kdo neskáče, není Čech, Den Země, Čarodějnice, AIR
GUITAR, Zahradní party, Koncert v ŠD.
 ŠD při ZŠ Sušilova: Podzimní dílny, Týden se šmouly, Týden bystrých hlaviček,
Bojovka ve škole, Ponožková party, Mikulášská nadílka, Vánoční dílny, Vánoce
ve světě, Doktor strom, Kadeřnická show, Burza hraček, Kuličkiáda, Den dětí, Den
s Českou televizí, Indiánský den, Řád družinového úsměvu.
 ŠD pro ZŠ Slovákova: Narozeninové party, Dražba hraček, Výlet do LASER GAME
ARÉNY, Palačinkové odpoledne, Balónková show, Anglická burza, Lucerničková
dílna, Přišel k nám Mikuláš…, Haló, pane Karnevale…, Čarodějnický slet, Salátová
hitparáda, Pastelková party v ŠD, Novoroční kouzelné odpoledne, Malé čtení – Co
vyprávěla houpací síť, Jarní výlet do WIKYLANDU, Den Země.
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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

84
84

79,93
79,93

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2013/14 nastoupili na školu: 4
3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2013/14
nastoupili na školu: 3
4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2013/14
odešli ze školy: 5
5. Věkové složení pedagogických pracovníků:
Učitelé
Věk
do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Muži
0
9
4
0
0
13
0

Ženy
13
31
26
0
1
71
7

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

POČET ÚČASTNÍKŮ

Po celý školní rok 2013/2014 - studium, kurzy
Výchovné poradenství – kvalifikační studium (čtyřsemestrové studium)
Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé – lektor: Mgr. Radka Mlýnková

1
1

Jednodenní, vícedenní školení
Projekt školy „Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice“ –
operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt EU:
Během školního roku proběhla tato školení:
Interaktivní tabule
Finanční svoboda – hra pro nadané žáky
Tablet, práce s ním, výukové programy
Využití interaktivní tabule v přírodovědných oborech

7

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:
Během školního roku proběhla tato školení pro všechny pedagogické pracovníky:
Integrace a inkluze
Multikultura
Interkulturní komunikace
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Náboženský prožitek, náboženské tradice a současnost
Reedukace SPU
Reedukace dysgrafie, dyskalkulie, dyslexie
Křesťanství v ČR
Specifické poruchy učení a poruchy chování
Islám, manželství a rodina v islámu
Podmínky vzdělávání žáků se SPU a PCH
Projevy domácího násilí v různém kulturním prostředí
Reedukace dyskalkulie
Diskriminace
Reedukace dyslexie
Multikultura – Násilí z nenávisti
Vzdělávání žáků s tělesným postižením a zdravotně znevýhodněných
Multikultura – Stereotypy a předsudky
Postavení cizího jazyka ve vzdělávání žáků se SPU
Multikultura – Čeština jako cizí jazyk
Workshop z multikultury – leden 2014, Brno
Workshop ze speciální pedagogiky – srpen 2014, Boskovice
Ostatní:
Jak učit matematice žáky ve věku 10 –16 let (Litomyšl)
Geometrie, čtyřúhelníky a tělesa – hranoly v 7. ročníku
Tablet jako pomocník učitele
Finanční gramotnost v matematice
Nestandardní aplikační úlohy v učivu ZŠ
Didaktické hry v matematice na ZŠ
Matematika činnostně v 6. ročníku – aritmetika
Matematika činnostně v 6. ročníku – geometrie
Základy zpracování digitální fotografie na počítači
Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež
Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení
Aktivační metody při výuce anglického jazyka
America today
Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language
Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit
Metodicko–didaktický seminář pro učitele angličtiny
Seminář Deutsch mit Prima
Hospitace českých učitelů na 2. stupni ZŠ ve Vídni
Škola v muzeu – ukázková hodina pro ZŠ (Velká Morava, Středověk)
Židé, dějiny a kultura 2013, Dějiny židů, Tradice a zvyky Židů
Židé, dějiny a kultura, Holocaust/šoa

2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
2
1
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Školení metodiků prevence – Viktimologie
1
Bezpečně v kyberprostoru, společně proti šikaně
1
Devět životních stylů mládeže
19
Emoční inteligence ve výchovně vzdělávacím procesu
1
Výukové metody a metody práce s nadanými žáky
2
Vývojová dysfázie a SVPU, dys–ko–hry, jazykový cit a možnosti reedukace
3
Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD
3
Didaktické a prožitkové hry
1
AGID – Seznámení s geoinformatikou
1
Ekologická a environmentální výchova
1
Jak na mediální výchovu
1
Podzimní zpívání
1
Pohybové hry s hudbou
1
Písničky pro teenagery
1
Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR
2
Kulatý stůl vyhodnocování efektivnosti praxe ŠVP
2
Představení projektu Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech
ve slovensko–českém příhraničí
1
Jak vést efektivní dialog se žáky: Rozvoj komunikačních dovedností učitele
1
(Projekt – Učitel a žáci v dialogovém vyučování)
1
Školení uživatelů programu Bakalář – rozvrh hodin
8
7. Romský asistent: ne
Další asistent: ano (asistenti pedagoga) – 7 (2,7 úvazku)
8. Počet nepedagogických pracovníků základní školy (fyzický/přepočtený): 34/30,6

9

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
(2. pololetí)
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků:
Ročník

Počet
žáků
153
129
124
138
134
678
130
103
119
109
461

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

Prospělo Neprospělo
vyznamenání
150
1
122
98
106
96
572
1
73
37
2
34
3
37
181
5

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

Počet
15
4

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 94 (2. pololetí)
4. Údaje o přijímacím řízení na střední školy:

Gymnázium
SOŠ a ISŠ
SOU (maturita)
Konzervatoř
SOU
Celkem

VIII.B VIII.D VIII.E IX.A IX.B IX.C IX.D IX.E Celkem
0
0
0
4
7
4
4
2
21
0
0
1
16
11
12
7
9
56
0
0
0
3
1
2
1
3
10
0
0
0
1
0
1
0
0
2
1
1
2
1
4
6
4
5
24
1
1
3
25
23
25
16
19
113

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

Počet žáků
108
5
113

% celkového počtu všech
žáků
–
–
9,9%
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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 2013/2014: 153
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2014/2015: 162

Počet

Počet
odvolání

–
–
2
–
171
44
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
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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

3. místo
6. místo

Okresní soutěže:
Olympiáda v českém jazyce
Matematická olympiáda 6. ročník

7. ročník

9. ročník

Pythagoriáda

5. ročník

2. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
2. místo
3. místo
4. místo
9. místo
10. místo
2. místo
8. místo
1. místo
4. místo
5. místo

M. Staněk
M. Schlor
F. Ševčík
E. Tichá
A. Šafářová
M. Kryštofová

9. A
9. A
9. A
9. A
9. A
9. A

E. Dokoupilová
P. Sedlák
K. Dostálová
A. Polák
T. Černý
S. Šustáček
J. Havelka
T. Jedličková
T. Jakubů
M. Stloukal
M. Řehůřková
M. Schlor
E. Dokoupilová
J. Kovář
A. Němcová
M. Vašíček
V. Vítovský
Š. Kameník

9. A
6. A
6. A
6. A
6. A
6. A
7. A
7. A
7. A
7. A
7. A
9. A
9. A
9. B
9. B
5. B
5. A
5. C
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6. ročník
7. ročník
Matematický klokan

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

Finanční gramotnost

1. místo

Dějepisná olympiáda

1. místo
12. místo
1. místo
8. místo
9. místo
10. místo

Přespolní běh

4. místo
5. místo
5. místo
7. místo

D. Havelka
Š. Ondroušek
A. Polák
P. Bohatec
S. Šustáček
J. Havelka
T. Jakubů
T. Jedličková
V. Vítovský
M. Schlor
M. Stloukal
T. Langr
J. Havelka
J. Kovář
A. Polák
J. Přichystal
E. Tichá
E. Dokoupilová
R. Ondráček

5. C
5. B
6. A
6. A
6. A
7. A
7. A
7. A
5. A
9. A
7. A
9. A
7. A
9. B
6. A
6. A
9. A
9. A
9. B

M. Staněk
M. Borek
A. Šafářová
J. Hošková
A. Odehnal
K. Stříž

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

družstvo starších žáků
družstvo mladších žáků
družstvo starších žákyň
družstvo mladších žákyň

Halová kopaná
4. místo
starší žáci
Coca-Cola školský pohár postup do krajského kola
starší žáci
Malá kopaná – Memoriál V. Kotrhonze
2. místo
M. Kubín, D. Grenar, T. Langr (všichni 9. A), M. Sáňka, J. Trapl, V. Kejík (všichni 9. B),
J. Havelka (7. A), D. Stejskal (7. B), T. Černý, M. Janíček, O. Rottenberg (všichni 6. A)
Mc Donald´s Cup – soutěž v kopané žáků 4. – 5. tříd
1. místo
F. Kocůrek, Š. Alexa, J. Straka (všichni 5. C), L. Sychra, F. Sychra, R. Nesvadba, A. Vojtěch
(všichni 5. B), V. Petrů, S. Krejsta, Š. Ondroušek, M. Ševčík (všichni 5. A), V. Bohatec,
K. Stříž (4. A), J. Borek (5. F), D. Lokaj (5. D)
Pohár rozhlasu

běh na 60 m
skok daleký
hod míčkem

Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích
Skok z místa
Běh na 400m

8. místo
8. místo
10. místo
7. místo
7. místo

Z. Látal
Z. Látal
S. Wilk

7. B
7. B
7. B

J. Mazal
K. Dvořáčková

1. A
1. B
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Pohár krále Jiřího z Kunštátu
Atletický víceboj
Běh na 50 m

8. místo v celkovém pořadí škol
1. místo
6. místo
9. místo
10. místo
6. místo
10. místo
2. místo
4. místo
7. místo
10. místo
4. místo

Běh na 400 m
Běh na 600 m
Hod míčkem
Štafeta
Dřevo, materiál budoucnosti - soutěž

2. místo

J. Opálková
K. Vitoulová
D. Ryba
J. Vašíček
F. Mazáč
J. Vašíček
V. Petrů
F. Kocůrek
D. Ryba
T. Petrová
starší žáci

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

třída 9. A

DYS–KO–HRY
3. místo
starší žáci
K. Grénarová (8. B), T. Janků (8. A), Š. Pohl (6. A), T. Tlamka (6. C), V. Suchánek (6. C)
4. místo
mladší žáci
K. Šístek (4. B), T. Stejskal (4. B), M. Pohlová, M. Slovák, E. Vymazalová (všichni 4. A)
Regionální soutěže:
Olympiáda v českém jazyce

6. místo

E. Dokoupilová

9. A

M. Schlor
E. Tichá
E. Dokoupilová
R. Ondráček
M. Staněk

9. A
9. A
9. A
9. B
9. A

Matematická olympiáda
Finanční gramotnost

9. ročník

4. místo
4. místo

Dějepisná olympiáda

9. ročník

úspěšný řešitel

Eurorebus – vědomostní soutěž
M. Staněk, T. Sekanina, F. Ševčík (všichni 9. A)

5. místo
– postup do celostátního kola
D. Stejskal, M. Černý, J. Hošková (všichni 7. B) 8. místo
J. Havelka, A. Cápal, M. Stloukal (všichni 7. A) 9. místo
Obrázky pro Tondu – výtvarná soutěž
1. místo
P. Filip
4. A
McDonald´s Cup – soutěž v kopané žáků 4. – 5. tříd
2. místo
F. Kocůrek, Š. Alexa, J. Straka (všichni 5. C), L. Sychra, F. Sychra, R. Nesvadba, A. Vojtěch
(všichni 5. B), V. Petrů, S. Krejsta, Š. Ondroušek, M. Ševčík (všichni 5. A), V. Bohatec,
K. Stříž (4. A), J. Borek (5. F), D. Lokaj (5. D)
Coca-Cola školský pohár
účast
starší žáci
Malá energetická akademie
3. místo
žáci 4. A
Celostátní soutěže:
Eurorebus – vědomostní soutěž

účast

M. Staněk
T. Sekanina
F. Ševčík

Malujeme po síti – soutěž Českého rozhlasu – oceněná třída 4. B
Zátopkova štafeta – maratonský štafetový běh na 42 km
2. místo

9. A
9. A
9. A
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 Pracoviště Sušilova
Městské soutěže:
Ekologická soutěž ke Dni Země
Výtvarná soutěž ke Dni Země

Okrskové soutěže:
Florbal mladší žáci (žáci 6. a 7. třídy)

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

M. Dvořáčková
D. Dibala
E. Grundová
kolektiv 4. D
kolektiv 3. C
E. Láníková
N. Kadrnožková
J. Valnohová
V. Pohl

9. C
9. C
9. C

4. C
7. C
9. C
7. C

3. místo

Okresní soutěže:
Minikopaná starší žáci
3. místo
V. Čejka, Š. Burgr, V. Slavík, D. Maršálek, T. Maršálek, R. Rosenberg, A. Skácel,
M. Svoboda, T. Kazda
Olympiáda v českém jazyce
4. místo
D. Dibala
McDonald´s Cup – soutěž v kopané 1. stupně
1. místo
Pohár rozhlasu
běh na 60 m
2. místo
T. Hlaváčková
5. místo
A. Burgrová
5. místo
D. Maršálek
štafeta 4x60 m
5. místo
starší žákyně
štafeta 4x60 m
6. místo
mladší žákyně
štafeta 4x60 m
6. místo
mladší žáci
1000 m
2. místo
T. Odehnal
vrh koulí
2. místo
M. Holásek
Regionální soutěže:
McDonald´s Cup – soutěž v kopané žáků 4. – 5. tříd
F. Čejka, V. Hrabec, F. Novotný, V. Hasoň, T. Pernica
Celostátní soutěže:
Zátopkova štafeta – maratonský štafetový běh na 42 km

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

7. C
9. C

2. místo

2. místo

 Pracoviště Slovákova
Městské soutěže a okrskové soutěže:
Ekologická soutěž ke Dni Země
Literární soutěž Tajemství knihy
O lysické sluníčko – recitační soutěž
Přehazovaná

5. a 7. místo
1. místo
zvláštní cena
2. místo
1. místo

družstva 8. a 9. ročníku
D. Koutná
8. E
6. F
M. Klevetová
5. E
žákyně 8. a 9. ročníku
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Okresní soutěže:
Olympiáda v českém jazyce
Matematická olympiáda 9. ročník
Pythagoriáda
6. ročník
Zeměpisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Recitační soutěž
Píši, tedy jsem
Malá kopaná – Memoriál V. Kotrhonze
Kunštátská laťka – skok vysoký
Halová kopaná
Pohár rozhlasu
Pohár krále Jiřího z Kunštátu
skok daleký
50 m běh
skok daleký
hod kriketovým míčkem
skok daleký
Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích
běh na 400 m
atletický čtyřboj

2. místo
4. místo
14. místo
5. místo
9. místo
4. místo
3. místo
1. místo
5. místo
4. místo
3. místo
2. – 3. místo
3. místo
3. místo
1. místo
1. místo
3. místo
3. místo
4. místo
4. místo
1. místo
3. místo
3. místo

E. Dokoupilová
9. A
M. Chladil
9. E
M. Konečný
6. E
M. Chladil
9. E
J. Kovář
9. D
M. Klevetová
5. E
J. Grénar
6. E
žáci 2. stupně
Z. Musil
7. D
starší žáci
družstvo starších žáků
štafeta mladších žákyň
družstvo 3. ročníku
družstvo 5. ročníku
N. Botošová
3. E
J. Chladilová
5. E
J. Chladilová
5. E
A. Brückner
5. F
A. Přibylová
3. E
M. Daniš
3. E
l. Prokeš
J. Vajčner
l. Prokeš

1. E
1. E
1. E

Regionální soutěže:
Matematická olympiáda
účast
M. Chladil
9. E
Volejbalová soutěž žákyně 6. – 9. ročníku
účast
žákyně 6. F, 7. D, 9. D, E
Volejbalová soutěž žáků Pohár 7. tříd
6. místo
žáci 6. E, 7. D
Volejbalová soutěž starších žákyň a kadetek
2. místo
žákyně 8. D
Volejbalová soutěž starších žáků a kadetů
4. místo
žáci 9. D
Minikopaná starších žáků
3. místo
žáci 2. stupně
M. Kubín (9. A), D. Henek, M. Šafr, T. Žouželka, M. Vorlický (všichni 9. E), D. Kristlík,
P. Novotný (oba 8. E), D. Štěrba, T. Eksler (oba 8. D), A. Skácel (8. C)
Volejbalový turnaj starších žáků ZŠ
3. místo
P. Papoušek (6. E), T. Pospíšil, M. Zachoval (7. D), L. Procházka (8. D), D. Kolínský,
T. Horváth (oba 9. D), Z. Fabiánek, M. Šafr (9. E)
Volejbalový turnaj starších žákyň ZŠ
4. místo
M. Stloukalová, M. Novotná (obě 6. F), N. Nespěchalová, E. Veselá, S. Ledvinová (všechny
7. D), K. Pešová, L. Střížová, L. Hanousková (všechny 8. D), N. Poulíková (9. D),
J. Štoudková (9. E)
Volejbalový turnaj mladších žáků a žákyň ZŠ (mix)
5. místo
P. Papoušek (6. E), P. Pospíšil, M. Zachoval (oba 7. D), L. Procházka (8. D), M. Stloukalová,
M. Novotná (obě 6. F), N. Nespěchalová, E. Veselá (obě 7. D), L. Střížová (8. D)
Turnaj v plážovém volejbale dvojic
P. Papoušek (6. E), P. Pospíšil, M. Zachoval (oba 7. D), D. Kolínský (9. D), Z. Fabiánek
(9. E), K. Pešová, L. Střížová, L. Hanousková (všechny 8. D), N. Poulíková (9. D),
J. Štoudková (9. E)
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Celostátní soutěže:
Zátopkova štafeta – maratonský štafetový běh na 42 km

2. místo

Mezinárodní turnaj
Sportovní turnaj v družebním městě Boskovic – Rawa Mazoviecka:
Volejbalový turnaj
3. místo
žákyně 8. D
Závody v plavání
1. místo
družstvo
100 m volný způsob
1. místo
A. Husovská 8. E
25 m motýl
1. místo
A. Husovská 8. E
c) Spolupráce s dalšími subjekty


DDM Boskovice

Spolupracujeme při pořádání sportovních a kulturních akcí. Každoročně je to například
spolupořadatelství při ekologické soutěži „Den Země“, „Drakiádě“ a „Karnevalu na ledě“.


KZMB Boskovice, Muzeum Boskovicka

Pravidelně se účastníme akcí pořádaných těmito příspěvkovými organizacemi města.
Spolupodílíme se např. na každoročních Husích slavnostech (zajištění stravování, výzdoba)
a na Vánočním jarmarku (kulturní vystoupení žáků). Významná je také spolupráce s Muzeem
Boskovicka. 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. Proběhly například matematické soutěže „Hravé
úlohy z matematiky“ pro všechny žáky 2. až 5. tříd. 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. V zimním období proběhl základní třídenní
lyžařský výcvik v Olešnici pro žáky 3. a 4. tříd pod vedením instruktorek ze SPgŠ Boskovice.
Naši žáci jsou zapojeni do projektů ESF pro střední školy k rozvoji přírodovědného vzdělání
– spolupráce s Gymnáziem Boskovice a SOŠ a SOU André Citroëna.

17



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.


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 další.
V Zámeckém skleníku pořádáme i další akce s účastí veřejnosti – např. tradiční
Valentýnský ples pracoviště Sušilova nebo Jarní jarmark a Adventní jarmark na pracovišti
Slovákova. 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.
f) Zapojení školy do projektů
Probíhají 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“
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(jsme partnerem nositele projektu, kterým je ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 s podílem ve výši
2,3 mil. Kč).
Ve spolupráci se SRPŠ při pracovišti Sušilova jsme zahájili realizaci projektu
„PRAVĚKOHRANÍ – čas na hru a odpočinek“, který je zaměřený na vytvoření nového
víceúčelového hřiště v prostorách pracoviště Sušilova. Projekt propojuje motiv prehistorie
vzniku a vývoje Země se současností a novými potřebami pedagogických pracovníků, dětí,
mládeže, rodičů i pohledu široké veřejnosti.
g) Mezinárodní spolupráce
Škola dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Andreja Kmeťa v Levicích. Na jaře navštívila
delegace našich žáků s pedagogickým doprovodem Levice. Žáci byli tradičně ubytovaní
v rodinách slovenských kamarádů. Proběhly také pobyty ke zdokonalení jazykových
dovedností v Anglii a zájezd volejbalistů a plavců do Polska - Rawa Mazowiecka (partnerské
město Boskovic).
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 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
ŠD – Sportovní
ŠD – Šikulky
ŠD – Počítače

Martin Staněk
Dana Krejčířová
Dana Krejčířová
Simona Svobodová
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ŠD – Výtvarný
Anglické hraní
Hravá matematika
Zábavná matematika
Koumáci
Chemický kroužek
Přírodovědný kroužek
Příroda kolem nás
Využití informatiky v práci s médii
Dyslektické kroužky

Sušilova:
Míčové hry – ml. dívky
Míčové hry – st. dívky
Florbal – mladší chlapci
Florbal – starší chlapci
Florbal – starší dívky
Anglické hraní (2. třída)
Internet a hry (2 skupiny)
ŠD – Klubíčko
ŠD – Šikovné ruce
Využití informatiky v práci s médii
Pracovně – technický kroužek
Dyslektické kroužky
Slovákova:
Gymnastika – dívky
Pohybové aktivity – 6. až 9. ročník
Odbíjená – začátečníci 6. ročník
Odbíjená – Pohár 7. tříd
Odbíjená – pokročilí 8. a 9. ročník
Malí spisovatelé – ŠD
Mýma očima
Přírodovědný kroužek
Školička flétny – ŠD
Šikovné ruce – ŠD
Dyslektické kroužky

Zita Bednářová
Šárka Šulcová
Jarmila Buchtová
Jana Marková, Eva Liznová
Věra Nádvorníková
Věra Nádvorníková
Ivona Pouličková
Jana Formánková
Aleš Ryšavý
Jana Svobodová, Jana Šafránková
Marie Hložková, Jana Marková,
Markéta Pospišilíková, Gabriela Staňková
Eva Skotáková
Eva Skotáková
Jan Bohatec
Jan Bohatec
Jan Bohatec
Lenka Tesařová, Pavlína Palánová
Pavel Nymburský
Jarmila Němečková
Zdenka Prokopová
Pavel Nymburský
Libuše Křivinková
Pavlína Palánová, Ludmila Slámová,
Jana Čermáková
Danuše Šamšulová
Světlana Hrdličková
Blanka Bohatcová
Blanka Bohatcová
Blanka Bohatcová
Gabriela Klevetová
Vladimír Klimek
Blanka Bohatcová
Alena Koutná
Pavlína Henzlová
Markéta Dvořáková, Eva Tichá,
Danuše Šamšulová, Petra Hénková

Další kroužky jsou součástí projektů OPVK.
l) Zapojení školy do národních a mezinárodních výzkumů
Žáci školy, ročník narození 1998, byli zahrnuti do pilotního testování PISA 2015.
Testování se zúčastnilo 43 žáků, 10 učitelů přírodovědných předmětů a 15 učitelů ostatních
předmětů.
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Část VII.
Zhodnocení a závěr
Základní škola Boskovice vytváří dobré podmínky pro poskytování základního vzdělání
žákům. Škola má dobré prostorové podmínky pro další rozvoj. 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, který se poprvé projevil právě ve školním
roce 2013/14.
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. Zvažujeme
možnost rozšíření nabídky pro výuku tělesné výchovy.
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Část VIII.
Hodnocení Minimálního preventivního programu 2013/2014
Hlavním cílem programu je věnovat pozornost všestrannému rozvoji osobnosti všech žáků
školy, zvýšenou pozornost věnovat dětem s problémovým vývojem a rizikovým chováním,
přispívat k rozvoji zdravého životního stylu a zaměřit se na primární prevenci žáků již
od nižšího stupně, předcházet sociálně patologickým jevům.
Úkolem programu je také 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“, „Krizový plán školy“
– projektové dny (Den Země, Den lesa, Den bezpečnosti, Den zdraví, Den bez úrazů,
Bezpečná cesta do školy, Den Evropy, Hra na město, Děti odjinud, děti Evropy, 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 – DYS studia (celkem12 pro 42 žáků),
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 výchovné problematice žáků)
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– školní psycholog – Mgr. Martina Dršková
– spolupráce s Policií ČR, Městskou policií Boskovice
– spolupráce s oddělením sociálně právní ochrany dětí - OSPOD, 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, Burzy škol, Dny
otevřených dveří SŠ
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 posilovny, 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 Policií ČR, Městskou policií Boskovice, kurátorem pro mládež
– besedy s lékaři, programy sexuální výchovy
– zájezdy (památník Lidice, Praha, Brno, Osvětim, Vánoční Vídeň aj.)
– další akce – karneval na ledě, drakiáda, Stonožkový týden, expedice Kvakoš, dále
celoškolní republiková soutěž Štafety Emila Zátopka a Memoriál Vladimíra Kotrhonze aj.
– 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 – přináší rodičům nejaktuálnější informace, kontaktní adresy, na
které se mohou obracet, a webové stránky školy
– na úrovni spolupráce se SRPŠ
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– pomoc zájemců z řad rodičů při pořádání větších sportovních a kulturních akcí
– adaptační dny – pro nové kolektivy žáků 1. tříd, 3. tříd a 6. tříd (i výjezdy mimo školu –
chata Suchý)
2. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů:
– v rámci školy provádíme vzdělávání v metodických sdruženích a předmětových komisích
– systematické vzdělávání školních metodiků – Mgr. Gabriela Staňková, Mgr. Zdeněk Žáček,
Mgr. Světlana Hrdličková a výchovných poradců – Mgr. Marcela Kramlová, Mgr. Jaroslava
Nahodilová, PhDr. Dana Fidlerová
– využití seminářů pořádaných pedagogicko–psychologickou poradnou
– využití seminářů pořádaných SSŠ Brno
– další semináře: Facebook a jeho pravá tvář, Bolest – nemoc jménem šikana, Sex, AIDS,
vztahy, Nadané děti, Devět životních stylů naší mládeže, Viktimologie
3. Které subjekty spolupracovaly:
– DDM Boskovice, Zdravé město Boskovice, Středisko zdraví Boskovice, MěÚ Boskovice –
odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, KZMB, Policie ČR, Městská policie
Boskovice, OHS Blansko, Poradenské centrum Brno, Úřad práce Blansko, Okresní soud
Blansko, DLPP Boskovice, Betany Boskovice, Muzeum Boskovicka, Elim Letovice, kurátor
pro mládež – oddělení sociálně právní ochrany dětí, odborná lékařská pracoviště aj.
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:

Kriminalita majetkové povahy
Kriminalita násilné povahy
Nevhodné chování ve vyučování, ke spolužákům
Sebepoškozování
Záškoláctví
Neomluvené hodiny

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ne

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

celkem případů
4
1
7
7
4
107 hodin
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Část IX.
Přehled o výsledcích přijímacího řízení
Název školy a oboru
Gymnázium Boskovice
Osmileté
Čtyřleté
Gymnázium Jevíčko
Gymnázium Brno, Slovanské nám.
SPgŠ Boskovice
Pedagogické lyceum
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Sociální činnost
VOŠ ekonomická a zdravotnická
a SŠ Boskovice
Hotelnictví
Informační technologie
Veterinářství
Ekonomika a podnikání
Kuchař – číšník
SOŠ a SOU André Citroëna
Informační technologie
Mechanik strojů a zařízení
Autotronik
Opravář zemědělských strojů
Obráběč kovů
Mechanik opravář motorových vozidel
Masarykova střední škola Letovice
Stavebnictví
Truhlář
Umělecký keramik
Elektrikář – silnoproud
Zedník
OA a SZdŠ Blansko
Zdravotnický asistent
Ekonomické lyceum
Zdravotnické lyceum
Obchodní akademie
SPŠ Jedovnice
Strojírenství
SŠ TEGA Blansko
Mechanik seřizovač
(programátor CNC strojů)
Mechanik elektrotechnik
(technik automatizace a elektroniky)
Elektrikář silnoproud

přijatých
(maturitní
obory)

přijatých
(učební obory)

22
17
3
1

celkem

22
17
3
1
11

8
0
3
17
3
3
1
7
3
17
2
3
4
1
2
5
5
0
0
1
1
3
7
5
1
0
1
1
1
8
2
1
1
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Kuchař – číšník
Nástrojař
SŠ gastronomická Blansko
Cestovní ruch
SPŠ a VOŠ technická Brno, Sokolská
Strojírenství
Technické lyceum
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí
Užitá malba
SŠ potravinářská a služeb Brno,
Charbulova
Kadeřník
Fotograf
Cestovní ruch
SPŠ elektrotechnická a IT Brno,
Purkyňova
Informační technologie
SPŠ stavební Brno, Kudelova
Stavebnictví
Geodézie a katastr nemovitostí
Konzervatoř evangelické akademie
Olomouc
Zpěv
Konzervatoř Brno
Hudba
SZdŠ Brno, Jaselská
Zdravotnický asistent
Zdravotnické lyceum
SSŠU a D, S a M Brno, Husova 10
Nová média stylu a výtvarné tvorby
VOŠ a SŠ technická Česká Třebová
Provoz a ekonomika dopravy
SZdŠ Merhautova Brno
Laboratorní asistent
SŠ stav. řemesel Brno, Bosonohy
Klempíř
SOU a SOŠ SČMSD Lomnice u
Tišnova
Sociální činnost
Akademie Světlá nad Sázavou
Bytový architekt – designer interiéru
SZŠ Rajhrad
Zahradník
Soukromá SOŠ živnostenská Brno
Ekonomika a podnikání
Celkem z 9. tříd
Celkem z 8. tříd
Celkem z 5.tříd

3
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1

1
1
3
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
88
1
22

20
4
0

108
5
22
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Část X.
Akce školy ve školním roce 2013/14
ZÁŘÍ
2. 9. 2013 slavnostní zahájení školního roku 2013/2014, porada pedagogických
pracovníků na jednotlivých pracovištích
- otevření třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pracoviště „Zelená“ (6. ročník, 23 žáků)
- slavnostní otevření nových šaten pro žáky 2. stupně a některé třídy 1. stupně „Zelená“, šatní skříňky pro každého žáka
- otevření 2 nových oddělení školní družiny – pracoviště Sušilova, Slovákova
- slavnostní otevření venkovního hřiště na „Zelené“ (24. 9.)
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- schůzka výchovných poradkyň
- provozní porada všech pracovišť (9. 9. pracoviště Slovákova)
- 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 ke 2. 9. 2013
- 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
- referendum o zahájení výstavby haly na ulici Bílkova (20. 9.)
- plenární zasedání rodičů (SR, SRPŠ) a pedagogických pracovníků na jednotlivých
pracovištích 24., 25. a 26. 9., třídní schůzky nových třídních kolektivů či nových
třídních učitelů
- ŠVP – projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník) - Den bez aut, Den s Městskou
policií Boskovice, Evropský týden mobility
- RR – Den české státnosti
- RR – Evropský den jazyků
- Pokračování v projektech školy:
Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice
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
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Bylo nás pět – Divadlo Radost Brno (7. ročník), slavnostní
vyhlášení výsledků celostátní soutěže Českého rozhlasu Malujeme po síti: Nebojme
se strašidel (Praha, 4. B), exkurze Tajemství dutých skal – Rychta Krásensko (6. C),
Adaptační aktivity se školní psycholožkou (6. A), Hravě žij zdravě – soutěžní internetový
kurz pro žáky 5. ročníku, Logická olympiáda – internetová soutěž (vybrané třídy 2. stupně),
ŠD – Branou do podzimu, Turnaj v pexesu
pracoviště Sušilova: sběr starého papíru a hliníku, Loutkové divadlo Narcis (1. stupeň),
beseda Čas proměn (dívky 6. ročník), Adaptační aktivity se školní psycholožkou (6. D), ŠD –
Sladké pravěké mňamky – výroba knihy receptů, Skok do nového školního roku - netradiční
překážková dráha, kroužek Šikovné ruce – výroba ručního papíru, kroužek Klubíčko –
návštěva Sboru dobrovolných hasičů v Boskovicích
pracoviště Slovákova: Festival vědy (8. E), Loutkové divadlo Narcis (1. stupeň), kvalifikace
krajského volejbalu žákyň (7. – 9. ročník), exkurze do Planetária a Anthroposu v Brně
-

27

(5. ročník), Adaptační aktivity se školní psycholožkou (6. ročník), beseda Čas proměn (dívky
6. ročník), ŠD – Balónkový den (uvítání nových dětí ve školní družině), úvod do nového
ročníku celostátního projektu Celé Česko čte dětem, Trička krásně obarvíme, společně
se pobavíme (batikování triček – dresů pro jednotlivá oddělení), Já a moji kamarádi aneb
Družinové tablo (přípravné práce na vstupních tablech), 1. narozeninová party
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
- testování vybraných tříd 1. stupně – Moje třída – školní psycholožka
- testování vybraných tříd 2. stupně – Klima školy – školní psycholožka
- ŠVP – tvorba a úprava tematických časových plánů pro jednotlivé předměty a ročníky
- ŠVP – projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník) – ukončení
- ŠVP – projekt Náš životní styl (4. a 7. ročník) – výukový program Tonda Obal
- Zátopkův maraton – štafetový běh na 42,195 km pro 2. stupeň (každý 1000 m) – účast
všech pracovišť, organizace Slovákova
- Zátopkova pětka – štafetový běh na 5 km pro 1. a 2. stupeň (každý 200 m) – účast
všech pracovišť, organizace Slovákova
- zahájení plaveckého výcviku – 3. a 4. ročník (20 lekcí)
- zasedání školské rady (15. 10.)
- ŠD – celoměstská akce Drakiáda ve spolupráci s DDM Boskovice – pracoviště nám. 9.
května (19. 10.)
- podzimní prázdniny (29. – 30. 10.)
- schůzka výchovných poradců (31. 10.) – PPP Vyškov, pobočka Boskovice
- RR – Den vzniku samostatného československého státu
- Pokračování v projektech školy:
Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice
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
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: přespolní běh Lysice – okresní kolo (25 žáků 6. – 9. ročníku),
literárně – historická exkurze do Prahy (3 dny, 8. A, 3 dny 8. B), exkurze Údolí Říčky
(6. ročník), dopravní hřiště Blansko (4. ročník), Projekt 72 hodin – Ruku na to! S úsměvem
jde všechno líp – návštěva denního stacionáře Betany (7. A), řešení Přírodovědného klokana
(9. A, B), výukový program Svět kolem nás – Austrálie (7. ročník), besedy s Městskou policií
Boskovice (1. – 5. ročník), účast na soutěži Dřevo, materiál budoucnosti – Letovice (12 žáků
9. A, B), školení pro žáky Matematika v terénu (6. ročník), divadelní představení v anglickém
jazyce (Blansko, 9. ročník), účast pěveckého sboru Notička na festivalu dětských pěveckých
sborů (Olešnice), sběr starého papíru, beseda se spisovatelem L. Müllerem (9. ročník),
zapojení do česko–slovenského projektu pro ZŠ Záložka do knihy spojuje školy – Namaluj mi
svého oblíbeného hrdinu, ŠD – Rýmování, šprýmování, Dráček – Družiňáček (výtvarná
soutěž), Velká boskovická – parodie na koňské dostihy, O NEJ vlaštovku – výtvarná
a pohybová soutěž
pracoviště Sušilova: Adaptační aktivity se školní psycholožkou a žáky (6. D) – 2. část, běh
do schodů – 1. stupeň, dopravní hřiště Blansko (4. ročník), beseda Čas proměn (dívky
6. ročník), účast na soutěži Dřevo, materiál budoucnosti – Letovice (10 žáků 9. C), výukový
program Šikana, drogy – Brno (6. D, 7. C), divadelní představení v anglickém jazyce
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(Blansko, zájemci 8. a 9. ročníku), školení pro žáky Matematika v terénu (6. ročník), ŠD –
zapojení do čtenářské soutěže Tajemství knihy – výstava prací v Městské knihovně
Boskovice, projekt Pravěkohraní – křest knihy Sladké pravěké mňamky, sázení stromu jinanu
dvoulaločného, pravěký turnaj ve fotbale, Pan Podzim kraluje – výstava rodinných výrobků
z přírodnin, výzdoba záhonku na nádvoří školy – Halloweenské dýně, Týden se šmouly,
Dobývání hradu – sportovní hra v přírodě
pracoviště Slovákova: krajský volejbal žákyň – 1. kolo (dívky 7. – 9. ročníku), sběr starého
papíru, dopravní hřiště Blansko (4. ročník), Adaptační aktivity se školní psycholožkou
(6. ročník) – 2. část, Sexuální výchova – 1. část (9. D), návštěva 5. regionální výstava ovoce –
Arboretum Šmelcovna (6. E), beseda Čas proměn (dívky 6. ročník), divadelní představení
v anglickém jazyce (Blansko, 9. ročník), vycházka ke krmelci (4. E), výukový program
Vesmír pod našima nohama – Rozmarýnek Brno (7. D), školení pro žáky Matematika
v terénu (6. ročník), ŠD – Podzim plný vitamínů – projekt o přípravě pokrmů z podzimního
ovoce a zeleniny, Salátová hitparáda, 2. narozeninová party, výlet do zábavního Parku Bongo,
Halloween je tady! – podvečerní akce s dětmi a rodiči v areálu školy
LISTOPAD
- 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
- projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji – SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice – účast žáků
všech pracovišť (8. A, 9. C, 9. D, E)
- pokračování v projektech školy:
Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice
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
- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí – pracoviště nám. 9.
května (11. 11.)
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků – pracoviště nám. 9. května
a Sušilova – 14. 11., schůzka rodičů a žáků 9. ročníku se zástupci středních škol
a učilišť
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků 1. – 8. ročníku pracoviště
Slovákova – 14. 11., 9. ročník – 13. 11. schůzka žáků a rodičů se zástupci středních
škol a učilišť a současně třídní schůzky rodičů žáků 9. ročníku a pedagogických
pracovníků
- schůzka výborů sdružení rodičů k 1. čtvrtletí
- Burza středních škol okresu Blansko a Den otevřených dveří na SŠ (15. 11.)
- setkání metodiků prevence – VOŠ ekonomická a zdravotní a SŠ Hybešova, Boskovice
- začátek fyzické a dokladové inventarizace školy
- RR – státní svátek Den boje za svobodu a demokracii, Den studentstva (17. listopad)
- svolání předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty
ŠVP
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Pasování prvňáčků do cechu žákovského – kino Panorama –
příprava programu: žáci 9. ročníku (6. 11.), Mikulášský večírek pro žáky 2. stupně
a absolventy školy (Zámecký skleník Boskovice), 21. Stonožkový týden – výzdoba tříd,
chodeb, finanční pomoc Domovu Zvíkovecká kytička, výroba keramiky (zájemci 1. – 9.
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ročníku), Coca–Cola Školský pohár v kopané, exkurze – IQ park a Aquapark Liberec
(zájemci z 8. a 9. ročníku), IQ park Liberec – odměna pro žáky 2. stupně za sběr starého
papíru, Učíme se učit se – aktivita školní psycholožky pro 8. A, Z pohádky do pohádky –
představení 5. B pro spolužáky, florbal – okresní kolo mladších žáků, Knihovna Boskovice –
beseda o pravěku (6. C), Dvůr a doba Karla IV. – projekt FABER – V. Pěnkava (5. – 8.
ročník), školní kolo Dějepisné olympiády (8. a 9. ročník), exkurze do Jaderné elektrárny
Dukovany (9. ročník), filmové představení – Justin, jak se stát rytířem (odměna pro žáky 1.
stupně za sběr), projekt Dialogové vyučování (7. A), ŠD – Výlov rybníka Družiňáka,
Čarování s listy, výroba ozdob na vánoční jarmark v Boskovicích, Soutěž v páce
pracoviště Sušilova: beseda s příslušníky městské policie (1. stupeň), turnaj ve florbalu –
mladší žáci (Letovice), slavnostní předávání slabikářů prvňáčkům v Knihovně Boskovice,
Dvůr a doba Karla IV. – projekt FABER – V. Pěnkava (1. – 9. ročník), Muzeum Boskovicka
– Pravěk (6. ročník), soutěž v přeskoku přes švihadlo (3. – 5. ročník), (5. – 8. ročník), školní
kolo Dějepisné olympiády (8. a 9. ročník), exkurze – IQ park a Aquapark Liberec (zájemci
8. a 9. ročníku), ŠD – Řád družinového úsměvu, Týden bystrých hlaviček, Bojovka po škole,
Veselé sportování v tělocvičně (4. a 5. oddělení), Předmikulášské sportovní odpoledne (6. a 7.
oddělení), výroba ozdob na vánoční jarmark v Boskovicích, akce v jednotlivých odděleních:
Moje rodina, Zvířecí hrátky, Ponožková party, Hrajeme si s padákem, Turnaj ve stolním
tenise
pracoviště Slovákova: Adventní jarmark (tvořivé dílny s vánoční tematikou – lojová
krmítka, adventní věnce, svíčky a ozdoby z včelího vosku, šperky, kulturní program, soutěže),
Pasování prvňáčků (1. E, 1. F), návštěva poradenského pracoviště k volbě povolání –
vycházející žáci – IPS Úřad práce Blansko, sexuální výchova (9. E), krajská volejbalová
soutěž žákyň 7. – 9. ročníku (2. a 3. kolo), krajská volejbalová soutěž žákyň (2. kolo), exkurze
– IQ park a Aquapark Liberec (zájemci 8. a 9. ročníku), testování žáků 9. ročníku k volbě
povolání, Péče o dobré vztahy ve třídě – aktivita školní psycholožky (5. E, 6. F), školní kolo
Dějepisné olympiády (8. a 9. ročník), rekonstrukce osvětlení v tělocvičně školy, opravy toalet,
Sexuální výchova – 2. část (9. D), školní kolo Olympiády z českého jazyka (8. a 9. ročník),
výstava Pravěk Boskovicka - stálá expozice Muzea Boskovicka (6. ročník), ŠD - Vlajkování týdenní projekt ve výrobě vlajek jednotlivých oddělení, Dražba hraček 3, 3. narozeninová
party pro děti narozené v listopadu, vánoční výzdoba pavilonu ŠD
PROSINEC
- 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
- svolání předmětových komisí všech 3 pracovišť vedených garanty ŠVP
- pracovní schůzka k lyžařskému výcviku žáků 1. stupně (3. a 4. ročník, spolupráce
se SPgŠ)
- pokračování v projektech školy:
Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice
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
- ukončení fyzické a dokladové inventarizace školy
- 16. vánoční jarmark tradičních řemesel a výrobků – Masarykovo náměstí Boskovice –
ŠD zdobení stromečků, návštěva třídními kolektivy (6. 12.)
- vánoční besídky jednotlivých tříd
- zasedání Školské rady (17. 12.)
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celoškolní soutěž v přehazované mladších a starších dívek 2. stupně (organizace
pracoviště Slovákova)
- ŠVP – zjištění zájmu žáků 1. ročníku o zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky na
všech odloučených pracovištích
- vánoční prázdniny pro žáky (23. – 5. 1.), nástup do školy 6. 1. 2014
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: koncert cimbálové muziky Réva (3. – 9. ročník), Olympiáda
v českém jazyce – školní kolo, exkurze Anthropos Brno (6. A, B, C), Mikulášská nadílka –
žákovská samospráva, sběr hliníku, filmové představení Univerzita pro příšerky (1. stupeň),
hnutí Na vlastních nohou – Praha – vystoupení sboru Notička v katedrále sv. Víta, Učíme
se učit se – aktivita školní psycholožky pro 8. A, přehazovaná – mladší a starší dívky, exkurze
do předvánoční Vídně (zájemci ze 7. – 9. ročníku), Čas proměn – beseda (dívky 6. ročníku),
Jak vést efektivní dialog se žáky (7. A), divadelní představení Kytice – (9. ročník), Husovický
betlém (6. A, C) – Divadlo Radost Brno (6. A, C), beseda Facebook a jeho pravá tvář
(7. ročník), 16. vánoční jarmark tradičních řemesel a výrobků – Masarykovo náměstí
Boskovice - návštěva třídními kolektivy, bruslení (1. B), společné bruslení 8. a 4. ročníku,
projekt Dialogové vyučování (7. A), ŠD – Čertovská diskotéka na Majáku, Vánoce jinak –
beseda, Vánoční dílny, příprava ozdob na stromeček na vánočním jarmarku v Boskovicích
pracoviště Sušilova: koncert cimbálové muziky Réva (1. – 9. ročník), exkurze Planetárium
Brno (5. D, 6. D), Mikuláš ve škole – aktivita 9. C, 16. vánoční jarmark tradičních řemesel
a výrobků – Masarykovo náměstí Boskovice – návštěva třídními kolektivy, beseda Poselství
křesťanských Vánoc, přehazovaná – mladší a starší dívky, exkurze do předvánoční Vídně
(zájemci), soutěž školního parlamentu O nejlepší vánoční výzdobu třídy, S čerty nejsou žerty
– vystoupení SŠ Boskovice (1. stupeň), projekt Pravěkohraní – návštěva Masarykovy školy
práce žáky 1. stupně a zájemci z 9. C, vánoční besídka pro rodiče (2. C), vánoční skákání
(3. – 5. ročník), vánoční příběhy žáků 8. C pro žáky 1. stupně, ŠD – Čertovské odpoledne
se studentkami SPgŠ, Mikulášská nadílka, Vánoční dílny, pečení perníčků, příprava ozdob
na stromeček na vánočním jarmarku v Boskovicích, vánoční tradice, vánoční posezení s dětmi
– rozdávání dárků, vytvoření knihy Sladké pravěké mňamky pro knihovnu v Boskovicích
a Blansku
pracoviště Slovákova: koncert cimbálové muziky Réva (3. – 9. ročník), Mikulášské
dopoledne na 1. stupni – program studentek SPgŠ, Mikulášská překážková dráha (1. ročník),
Péče o dobré vztahy ve třídě – aktivita školní psycholožky pro 4. F, 5. E, Adventní zpívání
v dětském domově, florbal – okresní kolo (mladší dívky), volejbalová soutěž žákyň 7. – 9.
ročníku – krajské kolo, Bylo nás pět – Divadlo Radost Brno (7. D), návštěva kostela sv.
Jakuba – téma křesťanství (7. D), vánoční dílny s maminkami (2. F, 3. E, F, 4. E), bruslení
rodičů s dětmi (1. E), vánoční plavání (3. a 4. ročník), S čerty nejsou žerty – vystoupení SŠ
Boskovice pro 1. – 3. ročník, přehazovaná – mladší a starší dívky, vánoční besídky ve třídách,
16. vánoční jarmark tradičních řemesel a výrobků – Masarykovo náměstí Boskovice –
návštěva třídními kolektivy, ŠD – dílny – pečení a zdobení perníčků, výroba svíček z včelího
vosku, zdobení stromečku ve vestibulu, Mikulášská nadílka ve spolupráci se SPgŠ,
4. narozeninová party, besídky s nadílkou v jednotlivých odděleních, průběžné plnění úkolů
projektu Celé Česko čte dětem, příprava ozdob na stromeček na vánočním jarmarku
v Boskovicích
-

LEDEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (13. 1.)
- pravidelná kontrola BOZP
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praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
pokračování v projektech školy:
Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice
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
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji – SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice – účast žáků
všech pracovišť (8. A, 9. C, 9. D, E) – 2. návštěva
- předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
(zhodnocení práce za 1. pololetí)
- ŠVP – zjištění zájmu žáků 1. ročníku o zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky na
všech odloučených pracovištích
- schůzka výborů sdružení rodičů k 1. pololetí
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků k 1. pol. – prospěch, chování (9. 1.)
- Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče na všech pracovištích
- návštěva jednotlivých pracovišť dětmi z mateřských škol
- schůzka s rodiči z občanského sdružení INTERA (16. 1.)
- Vítání nového roku 2014 (13. ročník) – kulturní vystoupení žáků školy
pro hendikepované děti – Zámecký skleník (23. 1.)
- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí – pracoviště Sušilova
(27. 1.)
- okresní kolo Matematické olympiády – žáci 9. ročníku, organizace Boskovicka
- okresní kolo Dějepisné olympiády – vybraní žáci 8. a 9. ročníku, organizace okresního
kola pracoviště nám. 9. května a Sušilova
- ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení (výpisu) žákům (30. 1.)
- pololetní prázdniny pro žáky (31. 1.)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Matematická olympiáda žáků 9. ročníku – okresní kolo
(organizátor pro Boskovicko), soutěž Finanční gramotnost – školní kolo pro žáky 2. stupně
(postup do okresního kola), internetový kurz Hravě žij zdravě 2013 pro žáky 5. ročníku –
účast, Čas proměn – beseda (dívky 6. ročníku), filmové představení Turbo – šnek – 1. stupeň,
beseda Bolest – nemoc jménem šikana (6. ročník), bruslení (1. B), slavnostní předávání
prvního vysvědčení prvňáčkům žáky 9. ročníku, projekt Dialogové vyučování (7. A), ŠD –
Psí závody – výtvarná aktivita spojená s pohybovou, O nejhezčího sněhuláka – výtvarná
soutěž, Velká módní přehlídka, 1. SUPERSTAR ve školní družině
pracoviště Sušilova: příprava 7. Valentýnského žákovského plesu (Žákovská akademie) –
sokolovna Boskovice, schůzka s rodiči budoucích prvňáčků, Justin, jak se stát rytířem –
filmové představení pro žáky 1. stupně, Husiti – filmové představení pro 2. stupeň a 4. D,
5. D, Jezírko Brno (2. C, D), ŠD - K+M+B 2014 – ve spolupráci se studentkami SPgŠ, Ladův
rok – výtvarné práce, projekt Dobrou chuť, kamarádi – výroba krmítka, beseda o myslivosti
(6. a 7. oddělení), projekt Doktor strom – beseda s M. Lukešovou, vyhodnocení rodinné
soutěže Paní Zima, výstava výrobků Pravěk ke DOD pro budoucí prvňáčky, turnaj v šachu
(4. oddělení), kroužek Šikovné ruce – výroba loutkového divadla, Tříkrálové sportování,
návštěva čajovny – kroužek Klubíčko
pracoviště Slovákova: lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku – Šerlich v Orlických
horách, sbírka Chrpa – ukončení, sexuální výchova – 3. část (9. D, E), „Kdo si chce šplhnout
ve škole? Šplhněte si za své děti!“ – aktivity k DOD pro budoucí prvňáčky, Šafránkovy
dobroty – prezentace kuchařského umění žákům 2. E, Vodní království lesa – Jezírko Brno
(4. E, F), krajská volejbalová soutěž žákyň (7. – 9. ročník), Pohár 7. tříd – krajská volejbalová
-
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soutěž, bruslení (1. E, 2. E, 4. E), vyhlášení výsledků soutěže ve sběru víček, Divadlo Radost
– divadelní představení Broučci (2. ročník), filmové představení Neuvěřitelná dobrodružství
Teda Stonese (3. – 5. ročník), ŠD – novoroční kouzlení, My tři králové jdeme k vám
ve spolupráci se SPgŠ, celodružinová výtvarná soutěž Celé Česko čte dětem 2014 – plakát,
5. narozeninová party, bruslení (8. a 9. oddělení), výroba dárečků pro budoucí prvňáčky
k zápisu
ÚNOR
- 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 (24. 2.)
- pokračování v projektech školy:
Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice
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
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji – SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice
- zápis dětí do 1. tříd Základní školy Boskovice na všech pracovištích (4. 2.)
- lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. a 4. ročníku – areál Olešnice na Moravě
ve spolupráci se studentkami SPgŠ Boskovice (3 dny jednotlivá pracoviště, středa –
pátek)
- ŠVP – zahájení projektu Hra na město (6. ročník)
- zahájení práce nových zájmových útvarů – Anglické hraní pro prvňáčky
- vydání přihlášek na střední školy a zápisových lístků rodičům žáků
- jarní prázdniny pro žáky (17. – 21. 2.)
- návštěva 18. Veletrhu fiktivních firem – žáci 9. ročníku (organizace VOŠ, SŠ
zdravotnická a ekonomická Boskovice)
- okresní kolo Zeměpisné olympiády – účast ze všech pracovišť (6. – 9. ročník)
- Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo - zástupci všech pracovišť (8. - 9. ročník)
- Konference u příležitosti 20. výročí Mezinárodního roku rodiny v kině Panorama
(26. 2.)
- tematická požární kontrola
- informační schůzka ke studijně poznávacímu zájezdu do Anglie
- Karneval na ledě – celoměstská akce ŠD ve spolupráci s DDM a SPgŠ Boskovice
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Péče o dobré vztahy ve třídě – aktivita školní psycholožky pro
6. B, Holocaust – beseda s pamětníkem v Brně (9. ročník), beseda Čas proměn pro chlapce
6. a 7. ročníku, příprava a realizace LVK žáků 7. ročníku – Jeseníky, Karlov pod Pradědem –
chata Roháč (24. 2 – 28. 2.), Za dlouhých zimních večerů – Muzeum Boskovicka (6. A),
soutěž Finanční gramotnost – okresní kolo, bruslení (1. B), projekt Dialogové vyučování (7.
A), ŠD - Valentýnské tvoření - výtvarné aktivity zaměřené na výrobu přání a dekorací,
Karneval na ledě – organizace ve spolupráci s DDM Boskovice, Maxipiškvorky – soutěžní
hra na hřišti
pracoviště Sušilova: příprava a realizace 7. Valentýnského žákovského plesu (Žákovská
akademie) – sokolovna Boskovice, exkurze do Planetária Brno (8. C a 9. C), Projekt
Pravěkohraní – návštěva Masarykovy střední školy v Letovicích (vybraní žáci 1. a 2. stupně),
Středisko ekologické výchovy Jezírko – výukový program (3. ročník), Kyberšikana – beseda
s Policií ČR (8. a 9. ročník), beseda se studentkami SŠ (8. C), školní kola recitačních soutěží
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(1. – 2. ročník, 3. – 5. ročník, 2. stupeň), ŠD – pokusy v chemické učebně, Družina žije
olympiádou, výtvarný ateliér – návrhy šatů, kostýmů, účesů, Eko odpoledne, Naše příroda –
týdenní projekt 6. a 7. oddělení, Karnevalové veselí, Pyžamová párty, Kadeřnická show,
udělení Řádu družinového úsměvu
pracoviště Slovákova: beseda v Knihovně Boskovice (1. E), filmové představení Croodsovi
– Kino Boskovice (1. a 2. ročník), krajská volejbalová soutěž dívek (6. – 9. ročník), pohár 7.
tříd – krajská volejbalová soutěž (7. D), Máme rádi Česko – týdenní projekt žáků 4. E, Město
Boskovice ve středověku – Muzeum Boskovicka (7. D), beseda Šelmy v Beskydech (pro žáky
přírodovědného kroužku), Kytice - Divadlo Radost Brno (7. D), recitační soutěž – školní kolo
(1. ročník, 2. F), recitační soutěž 2. stupně, bruslení na stadionu (1., 3. a 5. ročník), Prostřeno
– projekt žáků 9. ročníku v rámci VP Domácnost, ŠD – Valentýnské minidílničky,
6. narozeninová (Valentýnská) party pro děti narozené v únoru, výlet do LASER GAME
Brno, Masopustní karneval ve spolupráci se studentkami SPgŠ, příprava 2. ročníku Anglické
burzy
BŘEZEN
- 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 (24. 3.)
- příprava testování PISA 2015 – vybráno 57 škol, 43 žáků narozených v roce 1998,
25 pedagogických pracovníků
- přehlídka recitace a výrazného přednesu Světem na křídlech poezie – kino Panorama
- ŠVP – Hra na město – instituce (6. ročník) – prezentace, besedy
- lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. a 4. ročníku – areál Olešnice na Moravě
ve spolupráci se studentkami SPgŠ Boskovice (3 dny jednotlivá pracoviště, středa –
pátek, jeden termín společný pro všechna pracoviště)
- pokračování v projektech školy:
- Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice (DVPP – Tablet,
práce s ním, výukové programy, zájemci z 3 pracovišť)
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
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji - SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice, Gymnázium
Boskovice
- Kdo je vidět, vyhrává – akce Policie ČR pro žáky
- Jarní jarmark Pod Oborou – téma Hrajeme si – dílny ve třídách, kavárna ve třídě 4. E,
soutěž o nejchutnější salát, kulturní program v jídelně
- Matematický KLOKAN 2014 – počítání příkladů jednotlivých kategorií
- zahájení plaveckého výcviku – 1., 2. a 5. ročník (10 lekcí), ukončení plaveckého
výcviku 3. a 4. ročníku
- DVPP – Tablet, práce s ním, výukové programy
- příprava zájezdu do Anglie pro žáky 2. stupně (2. – 7. 4.)
- pracovní schůzka DYS – KO – HRY na PPP Boskovice
- matematická soutěž Pythagoriáda – školní kolo 6. – 8. ročníku
- DVPP – školení Publicom, DATAKABINET
- RR – Den učitelů
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Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: příprava partnerské návštěvy Základní školy v Levicích, Péče
o dobré vztahy ve třídě – aktivita školní psycholožky pro 6. B, Muzeum Boskovicka –
expozice (6. C), E. ON Truck – naučně zábavný program (1., 5., 8., 9. ročník), projekt
Dialogové vyučování (7. A), filmové představení Colette v rámci projektu Film a škola (8. a
9. ročník), halová kopaná Blansko (starší žáci), Přemyslovci na českém trůně – dějepisný
program (3. – 8. ročník), návštěva MěÚ Boskovice (6. ročník), školní kolo recitace (2.
stupeň), divadelní představení Flashdance Městské divadlo Brno (pro zájemce z řad žáků a
učitelů), účast v krajském kole soutěže EUROREBUS (6. A, 7. A, B, 8. B, 9. A), účast
v krajském kole matematické olympiády, účast v krajském kole dějepisné olympiády, PP –
praktické ukázky studentek SŠ a VOŠ Hybešova žákům 8. ročníku, Pomůcky a hračky –
projekt Gymnázia Boskovice (6. A, C), Pokusy z optiky - projekt Gymnázia Boskovice (8. B),
ŠD – Air Guitar – hra na neviditelnou kytaru, Turnaj v kuželkách, Jaro – výtvarná soutěž,
Divadelní odpoledne
pracoviště Sušilova: Úřad práce Blansko (8. C), účast na přehlídce v recitaci v Lysicích –
O lysické sluníčko, výchovný program Zločin kolem nás (8. C, 9. C), příprava a realizace
LVK žáků 7. ročníku – Jeseníky, Karlov pod Pradědem – chata Roháč (10. 3. – 14. 3.),
přeskoky přes švihadlo (1. a 2. ročník), návštěva Technického muzea Brno (7. C), soutěž
O nejhezčí velikonoční vajíčko a pomlázku (organizace – školní parlament), ŠD – Burza
hraček, beseda se spisovatelkou Z. Kopeckou, Tančí celá družina, Březen – měsíc knihy
(návštěva knihovny, záložky do knih, oblíbené knihy pro děti), pokračování v projektu
Pravěkohraní, udělení Řádu družinového úsměvu
pracoviště Slovákova: recitační soutěž – školní kolo (3. – 5. ročník), exkurze přírodovědného
kroužku – Po stopách bobrů ve Zboňku, halová kopaná Adamov – vybraní žáci 2. stupně,
účast na přehlídce v recitaci v Lysicích – O lysické sluníčko, Přemyslovci na českém trůně –
dějepisný program (3. – 9. ročník), bruslení (1. F), krajská volejbalová soutěž – 8. kolo,
Židovské ghetto v Boskovicích – návštěva synagogy a mikve (9. ročník), beseda v knihovně
(2. F), Den s angličtinou – program rodilých mluvčích v 3. – 9. ročníku, školní kola pěvecké
soutěže (1. – 5. ročník), účast v krajském kole matematické olympiády, okresní kolo v recitaci
– Adamov, Za dlouhých zimních večerů – Muzeum Boskovicka (3. E), Kunštátská laťka
(účast), Prostřeno – projekt 9. ročníku v rámci VP Domácnost, sběrová akce celé školy, jarní
výzdoba školy, ŠD - Malé čtení s Dagmar Oujezskou spojené se soutěží pro děti v rámci
kampaně Celé Česko čte dětem, 7. narozeninová party – tentokrát jarní, příprava 2. Anglické
burzy, družinový výlet Wikyland Brno
DUBEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- pokračování v projektech školy:
- Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice (DVPP – Tablet,
práce s ním, výukové programy, zájemci z 3 pracovišť)
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
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji - SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice, Gymnázium
Boskovice
- školní, okresní a krajská kola olympiád, soutěží (organizace, účast)
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realizace poznávacího a vzdělávacího zájezdu do Anglie pro žáky 2. stupně (2. – 7. 4.)
testování PISA 2015 – vybráno 57 škol, 43 žáků narozených v roce 1998,
25 pedagogických pracovníků (pilotní testování)
- testování žáků 7. ročníku – SCIO STONOŽKA 7 – (český jazyk, anglický jazyk,
matematika, všeobecné studijní předpoklady)
- vydání dalšího čísla Školního zpravodaje
- provozní a pedagogické předporady na jednotlivých odloučených pracovištích
k 3. čtvrtletí
- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 3. čtvrtletí – pracoviště
Slovákova (14. 4.)
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků k 3. čtvrtletí – prospěch, chování
(10. 4.)
- okresní turnaj v malé kopané – Memoriál Vladimíra Kotrhonze
- Matematická olympiáda žáků 6. – 8. ročníku, okresní kolo, organizace „Zelená“ –
Boskovicko
- Velikonoční prázdniny (17. – 21. 4.)
- přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou M a přírodovědných předmětů –
pracoviště „Zelená“ (15. 4.)
- přijímací zkoušky na střední školy (22. – 23. 4.)
- ŠVP – celoškolní projekt Den Země – 1. stupeň 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň – dílny,
v rámci projektu výsadba 3 stromů v prostoru parčíku u ZŠ nám. 9. května
s vystoupením pěveckého sboru, informační stánek společnosti ELEKTROWIN (sběr
nefunkčních elektrozařízení)
- ŠVP – „Děti odjinud – děti Evropy“ – příprava projektu jednotlivými třídami 8.
ročníku
- Den Země – ekologická, výtvarná soutěž – organizátor DDM Boskovice, znalostní
soutěž (8. a 9. ročník)
- Společný koncert vítězů RH Faktoru a Petra Bende se skupinou Band, Sokolovna
Boskovice
- DYS – KO – HRY - soutěž PPP Boskovice (2 pětičlenná družstva z 1. a 2. stupně)
- příprava žáků 1. ročníku na ODM Velké Opatovice
- ukončení souvislé praxe studentek SPgŠ ve 3. a 4. ročníku ZŠ
- ukončení souvislé praxe studentek SPgŠ ve školní družině
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: sběr starého papíru, exkurze do ZOO Olomouc (6. ročník),
Coca–Cola Školský pohár (Česká Třebová), ukázky PP studentkami SŠ Hybešova (6. C, 5.
B), plnění projektu Normální je nekouřit (1. stupeň), příprava návštěvy partnerské ZŠ
v Levicích, návštěva ÚP a Muzea Blansko (8. A, B), MO okresní kolo – účast (žáci 6. – 8.
ročníku), Olympiáda v českém jazyce (6. místo v krajském kole), návštěva Planetária Brno
(5. ročník), Den Země – SŠ, SOŠ, VOŠ Hybešova (6. A), ZOO Vyškov – ekologický program
(2. a 5. ročník), McDonald´s Cup – okresní kolo (žáci 4. a 5. ročníku), Multikultura – projekt
pro žáky 9. ročníku v tělocvičně školy, vystoupení malíře a ilustrátora Adolfa Dudka – kino
Panorama (3. ročník, 6. C, 7. A), Humanitární pomoc – beseda (9. ročník), ŠD – Kdo neskáče,
není Čech (sportovní akce na hřišti), Za pokladem Velenovy družiny (hledání pokladu u hradu
ve spolupráci se studentkami SPgŠ), Velikonoční dílny, Velikonoční příběh – divadelní
představení žáků 4. ročníku, Den Země, Jak se žije v Dubaji – beseda, Čarodějnický rej
(zábavné odpoledne na hřišti)
pracoviště Sušilova: beseda s Policií ČR (2. – 6. ročník), práce na nově vznikajícím hřišti –
Pravěkohraní, Den Země – SŠ, SOŠ, VOŠ Hybešova (6. D), vystoupení malíře a ilustrátora
Adolfa Dudka – kino Panorama (5. D, 7. C), exkurze do Prahy (výběr žáků 2. stupně),
-
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ŠD – Velikonoční dílny, Kuličkiáda, Den Země (úklid okolo školy, výroba větrníků do
prostor dvora), 3. slet čarodějnic, udělení Řádu družinového úsměvu, vyhodnocení rodinné
soutěže Jaro je tu!, družinové kino, dopravní kvíz, návštěva zámecké zahrady, návštěva ZUŠ,
roční projekt „Odkud jsou?“ – Velikonoce ve světě
pracoviště Slovákova: krajská volejbalová soutěž (finále, pohár 7. tříd), Velikonoční tvoření
s maminkami (1. F, 4. E, 2. F), beseda Drogy a zákon (8. a 9. ročník), beseda Policie ČR –
Prevence návykových látek (8. ročník), beseda Bolest zvaná šikana (5. ročník), beseda pro
dívky o dospívání (5. ročník), Jaro v lese (Jezírko Brno, 5. ročník), Společenstvo průsvitných
křídel (Jezírko Brno, 3. ročník), zájezd volejbalistů do Belgie, Procházka židovským městem
– osudy domů a lidí (7. D, 9. ročník), aktivita školní psycholožky se žáky 8. ročníku, ŠD –
Jarní narozeninová party (8. party pro děti narozené v měsíci dubnu), družinová burza „Po
anglicku“ (2. ročník akce pro děti, rodiče, veřejnost), Velikonoční dílničky se studentkami
SPgŠ, Čarodějnické odpoledne, plnění projektu Česko čte dětem, výzdoba všech oddělení ŠD,
prezentace ŠD v tisku a na www. školy
KVĚTEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- pokračování v projektech školy:
- Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice (DVPP – Využití
interaktivní tabule v přírodovědných oborech, zájemci z 3 pracovišť), matematická
soutěž pro žáky 2. – 5. ročníku
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
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji – SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice, Gymnázium
Boskovice
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (19. 5.)
- školní, okresní a krajská kola olympiád, soutěží (organizace, účast)
- Koncert nejen pro maminky – Evangelický kostel Boskovice (pěvecký sbor školy)
- realizace poznávacího a vzdělávacího zájezdu do Anglie pro žáky 2. stupně (2. – 7. 5.)
- Pohár rozhlasu základních škol – Blansko (6. – 9. ročník)
- fotografování třídních kolektivů, pedagogického sboru
- ŠVP – „Děti odjinud – děti Evropy“ – prezentace projektu jednotlivými třídami
8. ročníku žákům 7. a 9. ročníku
- ŠVP – „Učitelé dětem“ – projekt pro 1. stupeň
- ŠVP – „MADE IN“ (Odkud jsou?) – projekt žáků 5. ročníku, prezentace jednotlivými
žáky, skupinami, školní výstavky
- XVI. ročník ODM pro žáky 1. ročníku ve Velkých Opatovicích – účast všech
pracovišť
- Volby do Evropského parlamentu (23. – 24. 5.)
- Rozhlasová relace k 8. 5.
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: návštěva partnerské školy v Levicích, Slovensko (39 žáků),
Pythagoriáda – okresní kolo 5., 6. a 7. ročníku – účast, testování k volbě povolání – aktivita
školní psycholožky (8. ročník), exkurze Zámek Boskovice (6. B), dopravní hřiště Blansko
(4. ročník), divadelní představení Bylo nás pět – Divadlo Radost Brno (8. ročník), účast
v McDonald´s Cup Brno – krajské finále (žáci 4. a 5. ročníku), výstava Místa utrpení, smrti
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a hrdinství – Muzeum Boskovicka (8. A, B), Zámek Boskovice – exkurze (1. ročník), školní
výlety: Ivančice (6. A, C), Český ráj (8. A, B), filmové představení Mrňouskové – odměna
za soutěž Kino a já, DOD ZUŠ Boskovice (1. ročník), výukový program Indonésie –
po stopách lidojedů (v rámci projektu Planeta Země 3000) – Sokolovna Boskovice (9. ročník),
beseda Sex, AIDS, vztahy (9. ročník), ŠD – Dárek pro maminku (pracovní a výtvarné
činnosti), Kuličkiáda, Závody na kolech – Kdo si hraje, nezlobí (celodružinová akce
pro všechna odloučená pracoviště), kreslení na silnici
pracoviště Sušilova: Pythagoriáda – okresní kolo 5. a 6. ročníku – účast, 6. ročník Festivalu
hotelnictví VOŠ a SŠ Boskovice – účast, okresní kolo McDonald´s Cup Blansko (1. – 3.
ročník), beseda Wintonovy děti – Muzeum Boskovicka (7. ročník), sběr pomerančové kůry,
exkurze Veselý kopec (5. D), krajské finále McDonald´s Cup Brno – kategorie I., filmové
představení – odměna za výtvarnou soutěž Kino a já, dopravní hřiště Blansko (4. ročník),
výukový program Indonésie – po stopách lidojedů (v rámci projektu Planeta Země 3000) –
sokolovna Boskovice (7. C), filmové představení k MDD (1. a 2. stupeň), ŠD – Den matek –
srdíčkový den – dílničky, natáčení s ČT (Westernové městečko Boskovice), celodružinový
týdenní projekt Duhový týden, Den dětí – Zumba pro děti, účast na akci Kdo si hraje, nezlobí
aneb Závody na kolech, projekt Cesta za pokladem rytíře Jana
pracoviště Slovákova: Pythagoriáda – okresní kolo 5. a 6. ročníku – účast, aktivita školní
psycholožky s vycházejícími žáky, Tvoříme pro maminky (3. E), exkurze do Skláren Úsobrno
(5. ročník), Návštěva ve včelím úle (Jezírko Brno, 2. ročník), Život v rybníce (Rozmarýnek,
7. D), Standa a dům hrůzy – pohádka pro 2. a 3. ročník, Vyprávění o rybabě – pohádka
pro 4. ročník (hrají studentky SPgŠ), beseda Alkohol a cigarety, záškoláctví (5. a 6. ročník),
Wintonovy děti – beseda s pamětníkem holocaustu Muzeum Boskovicka (9. ročník),
zeměpisný pořad Indonésie (7. D), Muzeum Boskovicka – Jak se vařilo pivo (8. F), beseda
Bolest zvaná šikana, kyberšikana (4. ročník), turnaj ve volejbalu smíšených družstev, starších
dívek, starších chlapců, krajské finále smíšených družstev 6. a 7. tříd (Letovice), krajské
finále ve volejbalu starších chlapců (Brno), Doprava – příprava pro dětské dopravní hřiště (4.
ročník), Dopravní hřiště v Blansku (4. ročník), výlet do Ludíkova (3. F), výlet do ZOO Brno
(5. ročník), divadelní představení Rychlé šípy – Divadlo Radost Brno (4. ročník), zájezd
volejbalistů a plavců do Polska – Rawa Mazowiecka, ŠD – Druhé malé čtení v rámci projektu
Celé Česko čte dětem (čte Jiří Šandera), Dražba hraček – 2. pokračování projektu, Přejeme
maminkám – dílny, zahájení výtvarného projektu Čím budu?, Zmrzlinová narozeninová party
(č. 9), Našim dětem k svátku – výlet do zábavního parku Bongo Brno, účast na akci Kdo
si hraje, nezlobí aneb Závody na kolech
ČERVEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice (DVPP – Využití
interaktivní tabule v přírodovědných oborech, zájemci z 3 pracovišť, matematická
soutěž pro žáky 2. – 5. ročníku, Matematika v terénu pro žáky 6. ročníku, výsledky
testování žáků 7. ročníku – SCIO STONOŽKA 7 – (český jazyk, anglický jazyk,
matematika, všeobecné studijní předpoklady, předáno rodičům na třídních schůzkách)
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
(projektový den Šikana a jak jí předcházet), HTU – Každý má právo se vzdělávat,
Postavení cizího jazyka ve vzdělávání žáků se SPU, Čeština jako cizí jazyk, Práva
národnostních menšin, Výuka cizích jazyků v ČR)
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Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji – SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice, Gymnázium
Boskovice (schůzka koordinátorů projektu)
- předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
(zhodnocení práce za 2. pololetí)
- O pohár krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad (atletický víceboj, žáci 3. – 5. ročníku)
- ukázka slavnostních tabulí Zámecký skleník – VOŠ a SŠ Boskovice
- setkání školních metodiků prevence – PPP Boskovice
- zajištění učebních pomůcek a učebnic pro školní rok 2014/2015
- ŠVP – nabídka volitelných předmětů pro 7. – 9. ročník na školní rok 2014/2015
- komisionální zkoušky na jednotlivých pracovištích
- zasedání Školské rady (10. 6.)
- fotografování třídních kolektivů, pedagogického sboru
- ŠD – celoškolní celodružinová akce Velké čtení v rámci projektu Celé Česko čte
dětem – hostem Pavel Helan (finalista soutěže Česko–Slovensko má talent) organizace ŠD Slovákova
- Den otevřených dveří na školní zahradě u ZŠ Sušilova (pro zájemce ze strany žáků
a rodičů)
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků k 4. čtvrtletí – prospěch, chování
(12. 6.), výbory rodičů
- ŠVP – Děti odjinud, děti Evropy – projekt žáků 8. ročníku (prezentace žákům 7. a 9.
ročníku a rodičům na třídních schůzkách)
- přijetí nejlepších žáků školy u starosty Města Boskovice – 5 žáků z každého pracoviště
(23. 6.)
- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 4. čtvrtletí – pracoviště „Zelená“
(23. 6.)
- ŠVP – Plánování letní dovolené – projekt žáků 9. ročníku – prezentace žákům
8. ročníku, rodičům na třídních schůzkách
- ŠVP – „Učitelé dětem“ (projekt 1. – 5. ročník)
- ŠVP – „MADE IN“ (Odkud jsou?) – projekt žáků 5. ročníku, prezentace jednotlivými
žáky, skupinami, školní výstavky
- ochrana člověka za mimořádných situací, nácvik opuštění budovy, branný den
- branné cvičení na jednotlivých pracovištích (požární poplach, opuštění budovy,…)
- Pohár Heyrovského – okresní soutěž chemické soutěže pro žáky 8. a 9. ročníku –
Gymnázium Boskovice
- Hudební happening ZUŠ – zájemci z jednotlivých pracovišť
- třídnické práce od 23. 6. (dokumenty, učebnice, úklid ve třídách, příprava programu na
konec školního roku, sportovní aktivity,…)
- schůzka vyučujících 1. stupně a vychovatelek ŠD s vedením SPgŠ Boskovice
(poděkování za umožnění celoroční praxe studentek na základní škole)
- slavnostní ukončení školního roku 2013/2014 na jednotlivých pracovištích, rozdání
vysvědčení
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: sběr hliníku, EUROREBUS – celostátní finále Praha (3 žáci
9. A), Pohár krále Jiřího – Kunštát na Moravě (atletický víceboj, žáci 3. – 5. ročníku), školní
výlety: Sudice (1. A, B), Vyškov – ZOO (3. A, B), Zlín – filmový festival (7. A, B), Slavkov
(6. B), Litovel – sjezd řeky (9. B), Teplice nad Metují (9. A), Sudický dvůr (2. A, B), ZOO
Olomouc (4. A, B), Bongo Brno (5. A, B, C), dopravní hřiště Blansko (4. ročník), exkurze PE
Dlouhé stráně, Velké Losiny (9. ročník), exkurze Osvětim (zájemci z 9. ročníku), Knížka
pro prvňáčka – Městská knihovna Boskovice (1. A, B), Wikyland Brno 4. A – odměna
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za soutěž Malá energetická akademie, filmové představení Putování za dinosaury (odměna
za sběr pro žáky 1. stupně), LASER GAME Brno (odměna za sběr pro žáky 2. stupně), beseda
Šikana, kyberšikana (5. ročník), Projekt Film a škola – film Cesta do školy (8. a 9. ročník),
Udílení cen Ď – Národní divadlo Praha (10 žáků 9. ročníku), Sex, AIDS, vztahy – beseda
pro žáky 8. ročníku, ŠD – koncert v ŠD, opékání párků na školní zahradě, Mírový běh – běh
s hořící pochodní Masarykovo nám.
pracoviště Sušilova: pěvecká soutěž Slavíček (1. a 2. ročník), školní výlet: Baldovec (8. C,
9. C), Brno (6. D), výlet s DDM Boskovice (2. ročník), beseda s kurátorem (9. C), Klima třídy
2. C se školní psycholožkou, hodina se školní psycholožkou (9. C), školní výlet – Sudický
dvůr s DDM (1. C, D, 2. C, D), Újezd u Boskovic, Doubravice (3. C, D), prezentace žáků
9. tříd – kino Panorama, bowling (7. C), ŠD – udělen 28. Řád družinového úsměvu,
Pravěkohraní – práce na hřišti (sběr kamenů, dotvoření bylinkové spirály, úpravy
v geologických zahrádkách), ukončení praxe studentů SPgŠ, týdenní projekty: putování
se skřítky, Hledání ztraceného času aneb po stopách historie Boskovic, Záhady pod kameny,
akce v odděleních: Znamení zvěrokruhu, Prázdninová cesta za dobrodružstvím, přehazovaná,
kopaná, děti jako komparsisté v televizním pořadu TAM-TAM ČT: D
pracoviště Slovákova: sběr papíru, vyhodnocení sběru PET víček, školní výlety: Sudický
dvůr (2. ročník), okolí Boskovic ve spolupráci s DDD Boskovice (1. ročník), Punkevní
jeskyně (3. ročník), Javoříčské jeskyně (4. ročník), Ratibořice – Po stopách B. Němcové
(7. ročník a zájemci 8. ročníku), Technické muzeum Brno (9. D), rozhledna Malý Chlum
(6. E), Brno – Špilberk, Technické muzeum (8. E), turistická vycházka do okolí Boskovic
(8. D), krajské kolo v plážovém volejbalu (žáci 2. stupně), Sex, AIDS, vztahy – beseda
pro žáky 8. ročníku, Muzeum Boskovicka – Jak se v Boskovicích vařilo pivo (8. D), beseda
pro žáky 8. a 9. ročníku – Trestní zodpovědnost, delikty mladistvých, drogy, Naše cesta (lidé
se zdravotním postižením) – interaktivní výstava v Brně – 9. ročník, schůzka s pracovnicí
Oblastní charity Blansko, ekologická exkurze – Jezírko Brno (1. ročník), spaní ve škole –
Setkání se školními skřítky (1. E, F, 5. E), cyklovýlet s rodiči do Vísek (4. E), nebezpečí
na ulici – Policie ČR – beseda pro žáky 3. ročníku, sportovní den pro 6. a 7. ročník a pro 8.
a 9. ročník, filmové představení – Putování za dinosaury (1. a 2. ročník), filmové představení
(3. – 5. ročník), předávání dopisů žáků 9. ročníku žákům budoucího 6. ročníku, rozloučení
žáků 9. ročníku s pedagogickým sborem, ŠD – Velké čtení – host Pavel Helan, zážitkový
výlet do LASER GAME Brno, Balonková narozeninová party, rozloučení se školním rokem –
host klaun Waldi a jeho show
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Část XI.
Environmentální výchova
Během školního roku 2013/2014 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 je zaregistrována 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 obědu ze dvou jídel
 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 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
 sběr víček od PET lahví
 ekologická a výtvarná soutěž ke Dni Země
 projekt Recyklohraní
 adaptační aktivity se školní psycholožkou
 zájmový útvar Příroda kolem nás
Pracoviště Slovákova
 „Den bez aut – Den s městskou policií“
 Festival vědy RWE v Brně
 „Adventní jarmark“ a „Jarní jarmark“ - společná akce rodičů, dětí a učitelů
 „Moje třída“ a „Klima školy“ – šetření klimatu třídy a školy
 „Zátopkova pětka“, „Zátopkův maratón“, „Kdo si chce šplhnout ve škole?“
 Charitativní sbírka Chrpa (hipoterapie)
 „Šelmy v Beskydech“ beseda s ochráncem přírody
 pro žáky 2. stupně volitelné semináře – Praktikum ze zeměpisu, Ekologický seminář
a Přírodovědný seminář a zájmový útvar Přírodovědný kroužek
 „Po stopách bobrů ve Zboňku“, „Do Lhoty Rapotiny za vydrami“ – exkurze
přírodovědného kroužku
 „Dražba hraček“ ve školní družině
 Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
 vánoční a velikonoční tvořivé dílny rodičů s dětmi na 1. stupni
 sběr papíru, hliníku, PET lahví a vršků od PET lahví
 rozšíření nabídky „zdravých svačinek“ pro žáky v prodejně Ječmínek
 ekologická a výtvarná soutěž ke Dni Země
Pracoviště Sušilova
 soutěž „Dřevo, materiál budoucnosti“
 sběr papíru, hliníku, vršků od PET lahví
 sběr pomerančové kůry
 projekt „Pravěkohraní“
 zasazení jinanu dvoulaločného
 beseda „Stromy dle znamení“
 výukové programy v Lesní škole Jezírko
 výukový program v Hvězdárně a planetáriu Brno
 spolupráce se SPgŠ – „Eko přehlídka“
 ekologická a výtvarná soutěž ke Dni Země
 exkurze do skanzenu „Veselý kopec“
 výukový program „Planeta Země – Indonézie“
 pěstitelské práce na školní zahradě
 využívání učebny v přírodě
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Část XII.
Přehledy klasifikace za 2. pololetí
Výstup z programu Bakalář na následující straně:
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Část XIII.
Hospodaření školy
Rozpočet ZŠ Boskovice - plnění k 31. 12. 2013
Komentář:
Rozpočet školy k 31. 12. 2013 skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši
19 tis. Kč, v tom je zahrnut kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši
298 tis. Kč. Hospodaření se státními prostředky skončilo vyrovnaně. Nejvýznamnější
investiční akcí byla výstavba sportovního hřiště na pracovišti nám. 9. května ve výši
975 tis. Kč.
Plnění jednotlivých položek je obsaženo v tabulce na následující straně:
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ZŠ Boskovice - Plnění rozpočtu k 31. 12. 2013
Ukazatel

Město Boskovice
Plnění

Školné

V
ý
n
o
s
y

Stravné
Převody z
fondů

3800
12

290

Plnění

Rozp.

%

12

100

9714

9720 100,06

Výnosy z
transferů

407

407

830 970 116,87
42792

42792 100

Rozpočet Plnění

14453 14548 100,66
5392

5683

z toho:
potraviny

3800

3888 102,32

Spotřeba
energie

4600

4336

Služby
celkem

2780

2832 101,87

z toho:
opravy

1050

1117 106,38

105,4

1755

42792 100 830 970 116,87
1755 100

3888 102,32
12

100

1060

1201

113,3

58075 58310

100,4

3800

3888 102,32

365 471 129,04

4965

4807

498 100 110 138 125,45

3388

3468 102,36

110 138 125,45

1160

1255 108,19

30087

30087 100

Zák.poj.
soc.,zdr.

10159

10159 100

Ost.soc.
náklady

293

293 100

35

34

100

7472 104,26

Mzdy a
OON

20

407

7167

94,26

498

100

12

407
42792

290

%

52506 52512 100,01

100

Spotřeba
mat,zboží

Sponzorské
dary
Investice
celkem

%

3800

Provozní
dotace

Hospodářský
výsledek

Plnění

3888 102,32

231 100,43

Náklady celkem

Rozpočet

CELKEM

290

230

Odpisy
HIM,NHIM
Ostatní
náklady

Doplňková činnost

100

Ostatní
výnosy

Výnosy celkem

N
á
k
l
a
d
y

290

%

Státní rozpočet

29

170

82,86

96,82

30122 30116

99,98

10159 10159

100

293

293

100

1766

1763

99,83

1766

1763

99,83

215

213

99,07

215

213

99,07

14753 14827

100,5

-300

-279

1100

975

88,64

1100

975

88,64

42792
0

42792 100 530 672 126,79
0

300 298

58075 58291 100,37
0

19

88

88 100

1100

1063

96,64

88 100

1100
88

975
88

88,64

88

z toho:
od zřizovatele

z vlastních zdrojů
ostatní

100
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Rozpočet ZŠ Boskovice - plnění k 30. 6. 2014
Komentář:
Hospodaření v 1. pololetí roku 2014 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši
649 tis. Kč. Větší investiční akce (oprava hřiště Slovákova, projekt Pravěkohraní, oprava
podchodu Sušilova) byly plánovány až na prázdniny.
Plnění jednotlivých položek je obsaženo v tabulce na následující straně:
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Rozpočet ZŠ Boskovice - plnění k 30. 6. 2014
Ukazatel

Město Boskovice
Plnění

Školné

V
ý
n
o
s
y

Stravné

3900

192

%

Doplňková činnost

Rozp. Plnění % Rozpočet Plnění

2376 60,92

3900

Ostatní
výnosy

765

747 97,65

Provozní
dotace

9714

4860 50,03

Výnosy z
transferů

407

203 49,88

15918

8378 52,63

21181

830

Spotřeba
mat,zboží

5412

3081 56,93

640

20

z toho:
potraviny

3900

2376 60,92

Spotřeba
energie

4600

2280 49,57

Služby
celkem

4199

1582 37,68

z toho:
opravy

2100

0

187

812

0

830

158

8,9

15141

Zák.poj.
soc.,zdr.

5095

Ost.soc.
náklady

147

Náklady celkem

Hospodářský
výsledek
Sponzorské
dary
Investice
celkem

536 64,58

21181

Mzdy a
OON

Ostatní
náklady

Rozpočet

320

812

Odpisy
HIM,NHIM

%

CELKEM

60

Převody z
fondů

Výnosy celkem

N
á
k
l
a
d
y

320

Státní rozpočet

536 64,58
0

ostatní

192

%
60

2376 60,92
0

0

1595

1283 80,44

9714

4860 50,03

407

203 49,88

16748

8914 53,22

5432

3081 56,72

3900

2376 60,92

365

244 66,85

4965

2524 50,84

110

61 55,45

4309

1643 38,13

110

61 55,45

2210

248 11,22

35

17 48,57

35

17 48,57

1787

893 49,97

1787

893 49,97

220

107 48,64

220

107 48,64

16218

7943 48,98

16748

8265 49,35

21181

530

322 60,75

0

300

214

-300

435

0

270

0

270

270

0

270

z toho:
od zřizovatele

z vlastních zdrojů

Plnění

649

