Základní škola Boskovice, okres Blansko

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2014/2015
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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 2014/2015.

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
Školní družina
Školní jídelna

1940 žáků
415 žáků
1602 žáků

Ve školním roce 2014/2015 měla základní škola devět ročníků. První stupeň byl tvořen
prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Součástí školy bylo
13 oddělení školní družiny a 3 samostatné školní jídelny.
b) Počty
Školní rok
2014/15
1. stupeň
2. stupeň

Celkem

Počet tříd
celkem
z toho
spec. vyrov.
31
21
52

c) Malotřídní a neúplné školy: –
d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 163

Celkový
počet žáků

Počet žáků
na jednu třídu

703
468
1171

22,7
22,3
22,5
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e) Školská rada
Současní členové školské rady byli zvoleni v listopadu 2014, předsedou je Mgr. Čestmír
Sekanina. Funkční období končí na podzim 2017.
Ve školním roce proběhla zasedání 15. 12. 2014 a 8. 4. 2015. 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

1066

Počet strávníků
žáci a děti škol. prac. ostatní*
968
98

* Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd.
Počet pracovníků školní jídelny k 31. 10. 2015:
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

15
14,2

h) ŠD, která je součástí základní školy (stav po navýšení k 1. 1. 2015)
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
13

počet dětí v ŠD
352

počet vychovatelů ŠD
fyz.
13
přepoč.
10,2

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 od září do prosince 2014 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 a Sušilova byly z důvodu nedostatečné
kapacity zřízeny zájmové útvary, určené pro děti třetích, čtvrtých a pátých ročníků, které již
nebylo možno zařadit do školní družiny. Tyto zájmové útvary pracovaly denně pod vedením
kvalifikovaného pedagogického pracovníka. V lednu 2015 byla otevřena 2 nová oddělení
školní družiny – 1 na pracovišti nám. 9. května a 1 na pracovišti Sušilova, tím byl velký zájem
o školní družinu pokryt. (13 oddělení ŠD)
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, Dramaťáček, Světoběžníci
Také v tomto školním roce probíhala na všech pracovištích souvislá učební praxe
studentek a studentů 4. ročníku SPgŠ Boskovice. Kromě učební praxe probíhala na všech
pracovištích i praxe odborná studentů 3. ročníku SPgŠ Boskovice. Ve ŠD Slovákova proběhla
2denní návštěva studentek Pedagogické a sociální akademie v Levicích na Slovensku.
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: v rámci projektu Spolupracujeme – akce související
s Pravěkohraním, Tančí celá družina
 ŠD při ZŠ Slovákova: Celé Česko čte dětem /celostátní kampaň/, Narozeninové párty
podle znamení horoskopu, Halloweenská stezka odvahy, Adventní jarmark, Anglická
burza (3. ročník), Velké čtení se zpěvákem Michalem Davidem
Nejúspěšnější akce na jednotlivých pracovištích:
 ŠD při ZŠ nám. 9. května: Branou do podzimu, Velká boskovická, Nebojte se bát aneb
Strašidelná družina, Čertovská diskotéka na Jízdárně Boskovice, Vánoční dílny, AIR
GUITAR, Zpívá celá družina, Den Země, Smysly nejsou nesmysly, Turnaj
v kuželkách, Koncert ve školní družině, Zahradní párty
 ŠD při ZŠ Sušilova: Rok s pohádkou, Černobílý svět, Dýňování, Výtvarné ateliéry,
Karneval v pravěku, Výstava 110 let Z. Buriana, Móda z papíru, Hry s kameny,
Čarodějnický slet, návštěva Relaxačního centra, Burza hraček, Vůně dálek, Vesmír, po
stopách historie, Den dětí, Odpoledne s Levicemi, návštěva SPgŠ Boskovice
 ŠD pro ZŠ Slovákova: Barevné rámečkování, Lucerničková dílna, Pečeme perníčky,
Přišel k nám Mikuláš, Vánoční posezení, Závody psích spřežení, Vv soutěž Plakát pro
kampaň Celé Česko čte dětem, 1. malé čtení s paní učitelkou PaedDr. Evou Tichou,
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2. malé čtení se spisovatelkou Milenou Buřilovou, Vlajkování, Den Země,
Čarodějnice, ježibaby…, Bowlingové zápolení, Zmrzlinové odpoledne,
Dílničky: Vánoční, Valentýnské, Jarní, Našim maminkám
Výlety za zábavou a poznáním: Zábavní park BONGO (2x), Wikyland (2x), Laser
Game Aréna, VIDA vědecký park, LETMO 5D, KART Arena motokárové závody

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

94
94

84,68
84,68

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2014/15 nastoupili na školu: 8
3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2014/15
nastoupili na školu: 3
4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2014/15
odešli ze školy: 1
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
5
5
0
0
10
0

Ženy
26
23
33
0
2
84
6
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně řídících pracovníků
školy:
NÁZEV KURZU, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ, STUDIA

POČET ÚČASTNÍKŮ

Po celý školní rok 2014/2015 - studium, kurzy
Výchovné poradenství – kvalifikační studium (studium 4 semestry, závěrečná zkouška,
obhajoba práce)
1
Lekce s rodilým mluvčím po celý školní rok
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:
Vizualizér
20
Využití interaktivní tabule v přírodovědných oborech
20
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:
Vzdělávání dětí se sluchovým postižením
Masmédia a zobrazování cizinců a menšin
Otázka času a vztahů mezi generacemi
Narušená komunikační schopnost
Já, třída a EU
Integrace, asimilace, inkluze
ADHD
Přípravná třída pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
Specifika vzdělávání romských žáků
Homosexualita a reedukace dysortografie
Vzdělávání žáků se zrakovým postižením
Inkluzivní vzdělávání
Vzdělávání žáků s mentálním postižením
Romská rodina, zvyky a tradice, jak se žije Romům v ČR
Tablety
20
Tvořivá škola – kurz – činnostní učení (5 seminářů)
Český jazyk činnostně v 1. pololetí 1. ročníku (4 semináře)
Respektovat a být respektován – Komunikace oprávněných požadavků vůči dětem a
dospělým (6 setkání)

1
1
1

Ostatní školení a semináře:
Moderní aktivizační metody ve výuce českého jazyka
Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež
Co se skrývá v textu aneb čtenářská gramotnost

1
1
1
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Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce
Matematika činnostně v 7. ročníku
Matematika činnostně v 8. ročníku – geometrie
Jazyková animace pro učitele německého jazyka
Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole
Metoda rozvíjení sociálních dovedností u nadaných žáků - workshop
Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi
Spolupráce asistent pedagoga/učitel aneb jak začlenit dítě s postižením/znevýhodněním
Diagnostika schopností v oblasti čtení a psaní
Diagnostika schopností v oblasti matematiky
Problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra
Setkání školních metodiků prevence
Agrese a agresivita u dětí a mládeže
Novinky v přijímacím řízení na střední školy
Seminář k prezentaci Katalogů podpůrných opatření a dopadů do praxe škol
a poradenských zařízení
Příprava třídnické hodiny
Novela školského zákona pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi
Právo ve škole
Právní problematika ve školství
Šikana
Výchova ke zdraví
Psychologické souvislosti – egoobranné mechanismy
Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání
Řemesla a povolání s hudbou a pohybem
Zumba jako vyučovací hodina i jako prostředek k rozcvičení
Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním
Řešení konfliktů s rodiči
Prevence proti násilí na školách
Legislativa ve školní družině
Jak být dobrým vychovatelem
7. Romský asistent: ne
Další asistent: ano (asistenti pedagoga) – 11 (4,8 úvazku)
8. Počet nepedagogických pracovníků základní školy (fyzický/přepočtený): 35/31,6

1
2
2
1
2
1
4
1
1
1
1
2
1
3
3
1
2
2
2
1
1
1
4
3
1
1
1
1
3
3
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Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
(2. pololetí)
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků:
Ročník

Počet
žáků
161
150
128
128
138
705
126
130
102
111
469

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

Prospělo Neprospělo
vyznamenání
158
0
139
0
102
0
95
0
92
0
586
0
66
1
58
1
35
2
26
0
185
4

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

Počet
11
0

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 22 (2. pololetí)
4. Údaje o přijímacím řízení na střední školy:
VIII.D IX.A IX.B IX.C IX.D
Gymnázium ( K )
0
4
4
4
3
SOŠ a ISŠ ( M )
0
14
11
12
11
SOU (maturita, L )
0
2
2
2
2
0
0
0
0
0
Konzervatoř ( P )
SOU ( H )
1
4
3
7
6
Celkem
1
24
20
25
22
5. Počet absolventů ZŠ:
Ročník
9. ročník
nižší ročník
Celkem

Počet žáků
111
1
112

% celkového
počtu všech žáků
–
–
9,5%

IX.E
2
14
2
0
2
20

Celkem
17
62
10
0
23
112
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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 2014/2015: 162
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2015/2016: 148

Počet

Počet
odvolání

1
159
58
-

-
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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

1. místo
2. místo

Výtvarná soutěž ke Dni Země

oceněny

Okresní soutěže:
Matematická olympiáda

3. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo

Pythagoriáda

2. místo
4. místo
5. místo

K. Grénarová
M. Osuch
P. Růžička
S. Gerlichová
J. Havelka
M. Stloukal
J. Šmídová
K. Dokoupilová

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

Š. Kameník
B. Ostrý
M. Stloukal
J. Havelka
D. Havelka
J. Krajíček
E. Bártová
V. Petrů
T. Jakubů
Ž. Dostálová
S. Ondráčková
J. Přichystal
Ž. Dostálová
M. Stloukal
J. Havelka
T. Černý
S. Šustáček

6. A
6. A
8. A
8. A
6. A
6. A
6. A
6. A
8. A
8. A
8. A
7. A
8. A
8. A
8. A
7. A
7. A
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6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
Klokan matematický

Angliáda – soutěž v anglickém jazyce
celkové pořadí škol
Eurorebus – vědomostní soutěž
Fyzikální olympiáda
Zeměpisná olympiáda

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

D. Kunc
K. Antonínová
L. Oujeský
V. Petrů
D. Havelka
T. Jedličková
J. Havelka
I. Dočkalová
M. Pospišilíková
E. Aubrechtová
D. Havelka
V. Vítovský
V. Špidlíková
M. Kalábová
T. Alex

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

5. místo
postup do krajského kola
5 tříd
4. místo
T. Jakubů
8. A
6. místo
P. Sedlák
7. A
7. místo
J. Havelka
8. A
Dějepisná olympiáda
7. místo
M. Borek
9. B
O lysické sluníčko – recitační soutěž
1. místo
M. Klevetová
6. A
oceněna i E. Špidlíková
5. A
Recitační soutěž v Adamově
2. místo
M. Klevetová
6. A
Coca-Cola Školský pohár
postup do krajského kola
žáci 6. – 9. ročníku
Přehazovaná
1. místo
starší žákyně
3. místo
mladší žákyně
Memoriál V. Kotrhonze – malá kopaná
1. místo
F. Kocůrek 6. A, L. Sychra 6. B, F. Sychra 6. B, Š. Alexa 6. C, T. Černý 7. A, J. Havelka
8. A, D. Stejskal 8. B, J. Hlaváček 9. A, J. Zemánek 9. B, K. Stříž 9. B, J. Ondroušek 9. B
McDonald´s Cup – soutěž v kopané žáků 3. – 5. tříd
1. místo
L. Marek 3. A, Š. Petrů 3. B, A. Sivera 3. B, A. Zukal 4. A, F. Mazáč 4. A, D. Zemánek 4. A,
J. Přibyl 4. A, A. Všianský 4. B, F. Čejka 4. C, L. Opluštil 4. C, V. Hasoň 4. C, V. Bohatec
5. A, K. Stříž 5. A, D. Kaláb 5. B
Vybíjená
1. místo
N. Gerlichová, V. Pečinková, M. Pohlová, A. Slavíčková, M. Vladíková, E. Špidlíková
všechny 5. A, K. Bednaříková, K. Odehnalová, K. Smítková, V. Stejskalová, Z. Sušánková,
Z. Šperková všechny 5. B
Volejbal
3. místo
žákyně 7. – 9. ročníku
K. Dvořáčková 9. B, I. Meluzínová 9. B, N. Wilková 8. B, N. Kuncová 8. B, V. Blahová 8. B,
M. Šístková 7. C
Volejbal
4. místo
žáci 7. – 8. ročníku
Vybíjená
4. místo
žáci 4. – 5. ročníku
Halová kopaná
4. místo
žáci 6. – 9. ročníku
Florbal
4. místo
žáci 6. – 7. ročníku
Přespolní běh
2. místo
K. Stříž
9. B
3. místo
F. Kocůrek
6. A
8. místo
J. Hošková
8. B
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Dřevo, materiál budoucnosti
Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích
skok z místa
Pohár rozhlasu
skok daleký
běh na 60 m
hod míčkem

14. místo
2. místo
3. místo
6. místo
10. místo
5. místo

Z. Vorlová
mladší žáci
starší žákyně
starší žáci
mladší žákyně
družstvo 9. A

8. A

4. místo

L. Neuerová

1. B

1. místo
Z. Látal
8. B
2. místo
Z. Látal
8. B
1. místo
S. Wilk
8. B
3. místo
N. Wilková
8. B
4. místo
A. Cápal
8. A
běh na 600 m
9. místo
Z. Vorlová
8. A
štafeta 4 x 60 m
5. místo
mladší žáci
7. místo
mladší žákyně
Celkové pořadí škol
3. místo
mladší žáci
9. místo
mladší žákyně
DYS-KO-HRY
3. místo
M. Pohlová 5. A, E. Vymazalová 5. A, T. Stejskal 5. B, K. Šístek 5. B, O. Zemánek 5. B
3. místo
J. Sehnal 7. A, Š. Pohl 7. A, P. Bohatec 7. A, J. Přichystal 7. A, T. Tlamka 7. C
Regionální soutěže:
Hravě žij zdravě
(soutěž o zdravém životním stylu)
Eurorebus – vědomostní soutěž

Malá kopaná „O pohár ministra školství“
McDonald´s Cup
Vybíjená

7. místo

5. B

11. místo
12. místo
13. místo
15. místo
3. místo
žáci 6. – 9. ročníku
5. místo
žáci 3. – 5. ročníku
účast žákyň 5. ročníku

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

Celostátní soutěže:
Literárně – výtvarná soutěž Komiksový příběh hlavní cena A. Pospišilík
Voda pro budoucnost – výtvarná soutěž MZ
oceněny:
M. Pohlová
P. Buriánková

4. A
5. A
5. A

 Pracoviště Sušilova
Městské soutěže:
Ekologická soutěž ke Dni Země

3. místo
7. místo

Š. Burgr
M. Zapalač
R. Kříž
V. Pohl

8. C
8. C
8. C
8. C
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K. Blažek
D. Doležel
V. Šimkůj

8. C
8. C
7. D

2. místo
3. místo

K. Koncová
K. Podškubková
F. Bayer
L. Borková

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

L. Borková
V. Šimkůj
A. Skácel
žáci 7. – 9. ročníku
starší žákyně
F. Olesov
R. Malach
Z. Filipi
J. Žáček
N. Květonová

9. C
7. D
9. C

Halová kopaná
Přehazovaná
DYS-KO-HRY

4. místo
8. místo
9. místo
2. místo
3. místo
2. místo

Pohár rozhlasu
běh na 60 m
hod míčkem
celkové umístění – mladší žákyně
běh na 60 m
skok do výšky
běh na 1000 m
běh na 1500 m
skok vysoký
skok do dálky
štafeta 4 x 60 m
celkové umístění - starší žáci
Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích

5. místo
5. místo
10. místo
7. místo
8. místo
6. místo
9. místo
9. místo
6. místo
7. místo
6. místo
11. místo

K. Šumská
N. Nečasová

7. D
7. D

T. Hlaváčková
K. Podškubková
M. Maňoušek
M. Dostál
T. Maršálek
D. Maršálek

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

5. místo

A. Kučerová
T. Liznová
I. Hrajerová
M. Charvát
J. Kolář
J. Procházka

8. D
8. D
8. D
8. D
8. D
8. D

M. Korčák
D. Vikuš
L. Šmíd
O. Hladil

7. E
9. D
9. D
9. D

Výtvarná soutěž ke Dni Země
Oblastní soutěže:
Výtvarná soutěž ZOO Vyškov

1. místo

Zvláštní ocenění
Okresní soutěže:
Olympiáda v českém jazyce
Zeměpisná olympiáda

4. C
4. C
5. C
5. D
5. D

 Pracoviště Slovákova
Městské soutěže:
Ekologická soutěž ke Dni Země

6. místo

Oblastní soutěže:
Vv soutěž ZOO Vyškov
Boskovice v barvách podzimu

1. místo
1. místo
2. místo
3. místo
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Okresní soutěže:
Matematická olympiáda
Pythagoriáda
Klokan matematický
Angliáda – soutěž v anglickém jazyce
Dějepisná olympiáda

5. místo

J. Chladilová

6. E

7. místo
9. místo
2. místo
3. místo
2. místo

T. Liznová
M. Konečný
R. Klíma
J. Frajt
L. Střížová

8. D
7. E
3. F
3. E
9. D

4. místo
J. Kolář
8. D
9. místo
J. Procházka
8. D
Memoriál V. Kotrhonze – malá kopaná
4. místo
žáci 6. – 9. ročníku
Volejbalová soutěž starších žákyň
1. místo
žákyně 7. – 9. ročník
L. Hanousková 9. D, L. Střížová 9. D, K. Pešová 9. D, I. Meluzínová 9. B, K. Dvořáčková 9.
B, N. Wilková 8. B, M. Šístková 7. C, N. Novotná 7. E
Volejbalová soutěž starších žáků
3. místo
J. Přichystal 5. F, F. Nyahay 5. F, M. Šmída 7. E, P. Papoušek 7. E, R. Peša 7. E, P. Pospíšil
8. D, L. Procházka 9. D
Volejbalová soutěž mladších žákyň a žáků (mix) 1. místo
J. Chladilová 6. E, R. Staňková 6. E, M. Stloukalová 7. F, M. Novotná 7. F, M. Šmída 7. E, P.
Papoušek 7. E, R. Peša 7. E, P. Pospíšil 8. D
Přehazovaná
1. místo
mladší žákyně 6. a 7. ročník
2. místo
starší žákyně 8. a 9. ročník
Kunštátská laťka – skok vysoký
7. místo
D. Dufková
7. E
M. Stloukalová
7. F
8. místo
Z. Musil
8. D
Halová kopaná
3. místo
žáci 6. – 9. ročníku
Florbal
4. místo
žáci 6. – 9. ročníku
6. místo
starší žáci
Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích
běh na 50 m
2. místo
M. Fiala
1. E
6. místo
J. Hartl
1. F
běh na 400 m
1. místo
T. Přikryl
1. E
M. Fiala
1. E
skok do dálky
5. místo
J. Hartl
1. F
atletický čtyřboj
2. místo
M. Fiala
1. E
3. místo
T. Přikryl
1. E
6. místo
J. Hartl
1. F
celkové pořadí škol
4. místo
Pohár rozhlasu - mladší žáci a žákyně
štafeta 4 x 60 m
1. místo
J. Chladilová
6. E
S. Jančíková
6. E
D. Dufková
7. E
N. Kalasová
7. F
běh 60 m
2. místo
J. Chladilová
6. E
hod míčkem
3. místo
R. Peša
7. E
celkové pořadí škol
4. místo
mladší žákyně
12. místo
mladší žáci
Pohár rozhlasu – starší žáci a žákyně
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štafeta 4 x 60 m

1. místo

skok daleký
běh 60 m
vrh koulí
skok daleký
běh 60 m
vrh koulí
štafeta 4 x 60 m

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

celkové pořadí škol

2. místo
2. místo

P. Novotný
J. Dvořák
J. Antl
M. Lasl
P. Novotný
P. Novotný
O. Chladil
A. Husovská
M. Plchová
L. Hanousková
A. Husovská
M. Plchová
L. Střížová
M. Chlupová
starší žáci
starší žákyně

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

Regionální soutěže:
Dějepisná olympiáda
J. Kolář
8. D
Volejbalový Pohár 7. tříd
6. místo
J. Přichystal 5. F, F. Nyahay 5. F, A. Filler 5. F, J. Chladilová 6. E, R. Staňková 6. E, M.
Novotná 7. F, M. Stloukalová 7. F, M. Šmída 7. E, P. Bohatec 7. A
Volejbalová soutěž starších žákyň
1. místo
L. Hanousková 9. D, L. Střížová 9. D, K. Pešová 9. D, I. Meluzínová 9. B, K. Dvořáčková 9.
B, N. Wilková 8. B, M. Šístková 7. C, M. Novotná 7. E
Volejbalová soutěž starších žáků
Volejbalová soutěž mladších žáků a žákyň (mix) 3. místo
J.
Chladilová 6. E, R. Staňková 6. E, M. Stloukalová 7. F, M. Novotná 7. F, M. Šmída 7. E, P.
Papoušek 7. E, R. Peša 7. E, P. Pospíšil 8. D
Plážový volejbal dvojic žáků a žákyň
5. – 9. ročník
Celostátní soutěže:
Kvalifikace na republikové finále
Volejbalová soutěž starších žákyň
2. místo
L. Hanousková 9. D, L. Střížová 9. D, K. Pešová 9. D, I. Meluzínová 9. B, K. Dvořáčková 9.
B, N. Wilková 8. B, M. Šístková 7. C, M. Novotná 7. 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“.
Také spolupracujeme při organizování školních výletů pro žáky 1. stupně v okolí Boskovic.
 KZMB Boskovice, Muzeum Boskovicka
Pravidelně se účastníme akcí pořádaných těmito příspěvkovými organizacemi města.
Spolupodílíme se např. na každoročních Husích slavnostech (zajištění stravování) a na
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Vánočním jarmarku (výzdoba, kulturní vystoupení žáků). Významná je také spolupráce
s Muzeem Boskovicka.
Pro pořádání významnějších akcí využíváme reprezentativních prostor zámeckého
skleníku a kina.
 Úřad práce
Spolupráce s touto organizací pomáhá našim nejstarším žákům při výběru budoucího
zaměstnání. Proběhly návštěvy žáků 8. a 9. tříd.
 Mateřské, základní a střední školy
V rámci přípravy na zápis spolupracujeme s mateřskými školami, pro které škola pořádá
nejrůznější akce a dny otevřených dveří. Dobrá spolupráce je i s malotřídními školami, např.
ve Skalici nad Svitavou a v Jabloňanech. Škola také spolupracuje s Mateřskou školou,
Základní školou a Praktickou školou Boskovice a s Dětským domovem Boskovice. Základní
školu navštěvují také žáci, kterým byla nařízena ústavní výchova, ale vzdělávat by se měli
v běžné základní škole.
Vycházející žáci pravidelně navštěvují dny otevřených dveří zejména boskovických
středních škol. Studentky SPgŠ celoročně vykonávají pedagogickou praxi ve školní družině
a na 1. stupni na všech pracovištích školy. V zimním období proběhl základní třídenní
lyžařský výcvik v Olešnici pro žáky 3. 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.
 Policie ČR, Městská policie Boskovice
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.
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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, pracoviště Slovákova, vydávají školní časopis Nový Slováček.
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 starostkou
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
V 1. polovině roku byly úspěšně ukončeny dva projekty s délkou trvání 24 měsíců,
podpořené v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které jsou spolufinancované z
ESF a státního rozpočtu ČR – „Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ
Boskovice“ (2,9 mil. Kč, vlastní projekt) a „Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální
pedagogiky a multikulturní výchovy“ (jsme partnerem nositele projektu, kterým je ZŠ a MŠ
Brno, Merhautova 37 s podílem ve výši 2,3 mil. Kč).
1. 7. 2015 jsme zahájili realizaci projektu „Čtenářská a jazyková gramotnost“ také
financovaného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (758 tis. Kč). Úspěšný byl
také projekt „Bezpečná škola Boskovice“, v rámci kterého škola obdrží 99 tis. Kč na posílení
bezpečnosti žáků ve škole.
g) Mezinárodní spolupráce
Škola dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Andreja Kmeťa v Levicích. Na jaře nás navštívila
delegace slovenských přátel s pedagogickým doprovodem. Žáci byli tradičně ubytovaní
v českých rodinách.
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.
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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 na
chatě Barborka 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
ŠD – Výtvarný
Hravá matematika
Zábavná matematika
Koumáci
Příroda kolem nás
Využití informatiky v práci s médii
Přírodovědný kroužek
Chemický kroužek
Dyslektické kroužky

Sušilova:
Míčové hry – 1. stupeň dívky
Míčové hry – 2. stupeň dívky
Florbal – mladší chlapci
Florbal – starší chlapci
Florbal – dívky 6. – 8. ročník
Anglické hraní (2. ročník)
ŠD – Klubíčko
ŠD – Šikovné ruce
ŠD – Klubík
Využití informatiky v práci s médii
Pracovně-technický kroužek
Internet a hry
Využití informatiky v práci s médii

Martin Staněk
Dana Krejčířová
Dana Krejčířová
Simona Svobodová
Zita Bednářová
Jarmila Buchtová
Eva Liznová, Jana Marková, Ilona Dokoupilová
Věra Nádvorníková
Jana Formánková
Aleš Ryšavý
Ivona Pouličková
Věra Nádvorníková
Marie Hložková, Markéta Pospišiliková, Jana
Marková, Gabriela Staňková, Jana Svobodová,
Jana Šafránková
Eva Skotáková
Eva Skotáková
Jan Bohatec
Jan Bohatec
Jan Bohatec
Lenka Tesařová
Jarmila Němečková
Zdenka Prokopová
Jana Přibylová
Pavel Nymburský
Libuše Křivinková
Pavel Nymburský
Pavel Nymburský
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Dyslektické kroužky
Slovákova:
Gymnastika – dívky
Odbíjená – začátečníci 6. ročník
Odbíjená – Pohár 7. tříd
Odbíjená – pokročilí 8. ročník
kroužek Mýma očima
Přírodovědný kroužek
ŠD – Malí spisovatelé
ŠD – Školička flétny
ŠD – Šikovné ruce
ŠD – Světoběžníci
ŠD – Dramaťáček
Dyslektické kroužky

Pavlína Palánová, Ludmila Slámová, Jana
Čermáková, Jan Bohatec, Martina Kubová
Danuše Šamšulová
Blanka Bohatcová
Blanka Bohatcová
Blanka Bohatcová
Vladimír Klimek
Blanka Bohatcová
Gabriela Klevetová
Alena Koutná
Pavlína Henzlová
Alena Koutná, Gabriela Klevetová
Gabriela Klevetová
Michaela Martinková, Danuše Šamšulová, Eva
Tichá, Markéta Dvořáková, Miroslava Vávrová,
Hana Klosová, Petra Hénková

l) Zapojení školy do národních a mezinárodních výzkumů
Žáci 4. C a 4. F byli zahrnuti do mezinárodního testování TIMSS 2015 ke zjištění
vědomostí a dovedností žáků v matematice a přírodních vědách, které proběhlo v květnu.

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, od školního
roku 2013/14 dochází k nárůstu žáků i tříd, způsobeném odchodem slabých ročníků na střední
školy a příchod populačně silnějších ročníků. Zvýšenému zájmu o školní družinu jsme se
přizpůsobili výrazným navýšením kapacity na 415 žáků.
Školní vzdělávací program „Škola mnoha možností“ prošel ověřovací fází, aktuálně
pracujeme na jeho inovaci a vylepšení. Na pracovišti nám. 9. května jsme obnovili tradici tříd
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro žáky 2. stupně.
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Část VIII.
Hodnocení Minimálního preventivního programu 2014/2015
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“ v rámci Školní preventivní strategie 2013 – 2018“
– 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, 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)
– školní psycholog – Mgr. Martina Dršková
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– 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 (Boskovice) 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 SRZŠ
– pomoc zájemců z řad rodičů při pořádání větších sportovních a kulturních akcí a brigád na
menší údržbě školních hříšť
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– 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 (celý školní rok)

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
10
10
4
120 hodin
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Část IX.
Přehled o výsledcích přijímacího řízení
Název školy a oboru
Gymnázium Boskovice
Osmileté
Čtyřleté
Gymnázium Jevíčko
Sportovní Gymnázium L. Daňka Brno
Gymnázium Rájec - Jestřebí
Šestileté
Čtyřleté
Gymnázium Olomouc
Čtyřleté
SPgŠ Boskovice
Pedagogické lyceum
Sociální činnost
VOŠ ekonomická a zdravotnická
a SŠ Boskovice
Hotelnictví
Informační technologie
Veterinářství
Ekonomika a podnikání
SOŠ a SOU André Citroëna
Informační technologie
Mechanik strojů a zařízení
Autotronik
Opravář zemědělských strojů
Obráběč kovů
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Masarykova SŠ Letovice, Tyršova
Nábytkářská a dřevařská výroba
Elektrikář
Truhlář
OA a SZdŠ Blansko
Zdravotnický asistent
Ekonomické lyceum
Obchodní akademie
SPŠ Jedovnice
Strojírenství
SŠ TEGA Blansko
Mechanik seřizovač (programátor CNC strojů)
Elektrikář silnoproud
SOŠ Fortika, Lomnice u Tišnova
Hotelnictví
SŠ technická a ekonomická Brno

přijatých
(maturitní
obory)

přijatých
(učební
obory)

celkem

25
14
11
3
1

3
1

1
1

1
1
1

1
5
1
4
28
7
6
4
11
16
2
1
1
3
6
3
7
4
2
1
12
4
3
5
0
5
3
2
1
1
3
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Mechanik elektrotechnik
Mechanik seřizovač /CNC/
Voj. SŠ a VOŠ MO Moravská Třebová
Elektrotechnika
SZŠ Brno, Jaselská
Zdravotnický asistent
Zdravotnické lyceum
Vyšší policejní škola Holešov
Bezpečnostně právní činnost
Lesnická akademie Trutnov
Lesnictví
VOŠ a SŠ technická Česká Třebová
Provoz a ekonomika dopravy
SŠ stavebních řemesel Brno – Bosonohy
Instalatér
Plynař
Střední zahradnická škola Rajhrad
Zahradnictví
OA,SOŠ knihovnická a VOŠ Brno, Kotlářská
Informační služby
SŠ polytechnická Brno - Jílová
Mechanik instalatérských a elektrotechnických
zařízení
SŠ elektrotechnická a strojírenská Brno –
Trnkova
Mechanik a seřizovač CNC strojů
SŠ potravinářská, obchodu a služeb Brno Charbulova
Kadeřnice
Kuchař-číšník
SZŠ a VOŠ Brno - Merhautova
Laboratorní asistent
SOŠ Nové Město na Moravě
Železničář
VOŠ a SZŠ Praha
Oční optik
SZŠ Praha
Zdravotnický asistent
Celkem z 9. tříd
Celkem z 8. tříd
Celkem ze 7. tříd
Celkem z 5. tříd

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
89
0
2
14

22
1

111
1
2
14
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Část X.
Akce školy ve školním roce 2014/15
ZÁŘÍ
- 1. 9. 2014 slavnostní zahájení školního roku 2014/2015, porada pedagogických
pracovníků na jednotlivých pracovištích
- další otevření třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pracoviště „Zelená“ (6. ročník, 24 žáků)
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (15. 9.)
- 30. výročí založení ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova - setkání zaměstnanců
v prostorách školy
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- schůzka výchovných poradkyň
- pravidelná kontrola BOZP
- ŠVP - tvorba tematických a časových plánů pro jednotlivé předměty a ročníky
- schůzky metodických zařízení a předmětových komisí na jednotlivých pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- změny v programu Bakalář, v matrice školy, rychlé hlášení o počtu žáků k 1. 9. 2014
- začátek praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
- zahájení činnosti školních zájmových útvarů
- zahájení výuky - Jazyková škola Rolnička
- plenární zasedání rodičů (SR, SRPDŠ) a pedagogických pracovníků na jednotlivých
pracovištích, třídní schůzky nových třídních kolektivů či nových třídních učitelů pracoviště Zelená (23. 9.), Slovákova (25. 9.), Sušilova (30. 9.)
- slavnostní otevření víceúčelového dětského hřiště v rámci projektu Pravěkohraní pracoviště Sušilova
- Ovoce do škol - balíčky pro žáky 1. stupně
- Mléko do škol - firma ADANTE, České Budějovice
- Běh Terryho Foxe - areál Červená zahrada - ŠD
- DVPP - školení Tablety - zájemci z řad pedagogických pracovníků
- Výstava Anne Franková - odkaz pro současnost - Židovský obecní dům Boskovice,
Synagoga Boskovice
- ŠVP - projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník)
- 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
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji - SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice - účast žáků 8. a
9. ročníků všech pracovišť
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Mediální výchova - projekt ČT Brno (7. a 8. ročník), výstava
Krajina Otylky mýma očima - Muzeum Boskovicka (2. B), Fenomén Igráček - Muzeum
Boskovicka (2. B), Výstava Anne Franková - odkaz pro současnost (7. A, 8. B, 9. A, B), Den
evropských jazyků - interaktivní výuka v německém jazyce - Brno (8. B), přespolní běh
Lysice - okresní soutěž (zájemci), Hravě žij zdravě 2014 - soutěžní internetový kurz pro žáky
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5. ročníku, Logická olympiáda - internetová soutěž - registrace (vybrané třídy 2. stupně), ŠD Branou do podzimu, Běh Terryho Foxe, zahájení praxe studentek SPgŠ
pracoviště Sušilova: slavnostní otevření hřiště Pravěkohraní, běh do schodů (1. stupeň, letní
kino), sběr starého papíru a hliníku, ŠD - Běh Terryho Foxe, zahájení kroužků Klubíčko a
Šikovné ruce, udělení Řádu družinového úsměvu, zahájení praxe studentek SPgŠ
pracoviště Slovákova: slavnostní setkání bývalých a současných zaměstnanců školy u
příležitosti 30. výročí školy, výzdoba školy k 30. výročí, sběrová akce (9. D), vycházka do
přírody - Babí léto (2. E), Výstava Anne Franková - odkaz pro současnost (8. ročník),
Planetárium a Anthropos Brno (5. ročník), Adaptační aktivity se školní psycholožkou (2. F),
ŠD - Barevné rámečkování, obnova výzdoby v pavilonu ŠD, Běh Terryho Foxe, úvod do
nového ročníku celostátního projektu Celé Česko čte dětem, 1. narozeninová party, Den
mlsných jazýčků, zahájení praxe studentek SPgŠ
ŘÍJEN
- 30. výročí založení ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova - Halloweenská stezka
odvahy, akce ŠD pro rodiny s dětmi a veřejnost
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- ŠVP - projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník)
- ŠVP - Náš životní styl (7. ročník)
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
- pravidelná kontrola BOZP
- zahájení plavecké výuky (3. a 4. ročník, 20 lekcí)
- setkání učitelů s pracovníky Muzea Boskovicka
- Zátopkův maratón - 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
- ŠD - celoměstská akce Drakiáda ve spolupráci s DDM Boskovice (pracoviště Zelená,
18. 10.)
- IX. ročník soutěže Dřevo - materiál budoucnosti, soutěž pro 5ti členná družstva žáků
9. tříd (organizátor Masarykova střední škola Letovice)
- setkání výchovných poradkyň - PPP Vyškov, pobočka Boskovice
- zasedání školské rady (9. 10.)
- Angliáda - soutěž v anglickém jazyce, pořadatel Gymnázium Jevíčko
- komise SPOD Boskovice a setkání s pracovníky střediska Help me - Brno (výchovné
poradkyně)
- 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
- Podzimní prázdniny pro žáky - 27. a 29. 10.
- RR - Den vzniku samostatného československého státu
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: celoškolní sběr starého papíru, exkurze Údolí Říčky (6. A, B),
dopravní hřiště Blansko (4. ročník), aktivita školní psycholožky: adaptační program - přechod
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na 2. stupeň (6. ročník), exkurze Údolí dutých skal (6. C), vzdělávací pořad Mexiko - záhada
dávných Mayů (7., 9. ročník), kvalifikační turnaj v kopané Coca-Cola - Školský pohár (2.
stupeň), projekt 72 hodin (8. A), Přírodovědný klokan (8. a 9. ročník), exkurze Literárněhistorická Praha (8. ročník, 3 dny), Tonda obal - ekologický program (7. ročník), anglické
divadlo: Zkrocení zlé ženy (7. ročník, Blansko), představení Kouzelná flétna (5. ročník,
divadlo Radost Brno), Záložka do knihy spojuje školy - projekt 8. A, ŠD - týdenní projekt
V ZOO, v lese, na statku, O nej papírovou vlaštovku, Velká boskovická - pohybová aktivita
na školním hřišti, Drakiáda - celoměstská akce ve spolupráci s DDM Boskovice, Dráček
Družináček
pracoviště Sušilova: dopravní hřiště Blansko (4. ročník), aktivity školní psycholožky:
adaptační program - přechod na 2. stupeň (6. D), expozice Domov za Velké války - Moravské
zemské muzeum Brno (8. C, 9. C), kvalifikační turnaj v kopané Coca-Cola Školský pohár (2.
stupeň), Tonda obal - ekologický program (7. D), anglické divadlo: Zkrocení zlé ženy (7. - 9.
ročník, Blansko), beseda s příslušníkem městské policie (3. ročník), aktivity školní
psycholožky: adaptační program - přechod na 2. stupeň (6. ročník), ŠD - Naše škola není
bludiště aneb Bojovka po škole, Pravěkohraní - výmalba druhého stromu (Jinan dvoulaločný)
v prostorách 5. oddělení, podzimní výzdoba v ŠD
pracoviště Slovákova: dopravní hřiště Blansko (4. ročník), aktivity školní psycholožky:
adaptační program - přechod na 2. stupeň (6. ročník), Klima třídy (5. F), volba povolání testování zájemců z řad vycházejících žáků k volbě povolání, kvalifikační turnaj v kopané
Coca-Cola Školský pohár (2. stupeň), kvalifikační turnaj ve volejbale - Pohár 7. tříd, Mach a
Šebestová - divadelní představení (2. stupeň), dějepisný program agentury Pernštejni - Doba
přemyslovská (4. - 9. ročník), Fauna Moravy - MZM Brno (2. ročník), Vycházka ke krmelci
(5. E), sběr víček z PET lahví, beseda v městské knihovně (2. E), beseda Cukrovka onemocnění dětí (3. F), ŠD - Halloweenská stezka odvahy, 2. narozeninová party, podzimní
kreativní dílny, Jedeme do Bonga, Minivernisáž výstavy autoportrétů dětí
LISTOPAD
- 30. výročí založení ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova - Adventní jarmark - tvořivé
dílny, kulturní program občerstvení (22. 11.)
- pravidelná kontrola BOZP, školení vyhláška 50
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (10. 11.)
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- setkání školních metodiků prevence - Blansko
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
- vytipování žáků mimořádně nadaných - žáci 2. ročníku
- Volby do školské rady (13. 11., 10,00 - 17,00)
- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí - pracoviště Sušilova
(10. 11.)
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků 1. - 8. ročníku pracoviště
Slovákova - 13. 11., 9. ročník - 12. 11. schůzka žáků a rodičů se zástupci středních
škol a učilišť a současně třídní schůzky rodičů žáků 9. ročníku a pedagogických
pracovníků - pracoviště Slovákova
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků 1. - 9. ročník - pracoviště nám. 9.
května a Sušilova - 13. 11., schůzka rodičů a žáků 9. ročníku se zástupci středních škol
a učilišť - pracoviště nám. 9. května a Sušilova
- schůzka výborů sdružení rodičů k 1. čtvrtletí - všechna odloučená pracoviště
- Den otevřených dveří SŠ Boskovice (14. 11.)
- burza SŠ Blansko pro zájemce
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-

-

Veletrh středních škol - BVV Brno
odevzdání přihlášek na střední školy s talentovou zkouškou, zápisových lístků (18.
11.)
školní kola soutěží a olympiád - Dějepisná olympiáda
Pokračování v projektech školy:
Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice (Vizualizér,
Využití interaktivní tabule v přírodovědných oborech)
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
RR - státní svátek Den boje za svobodu a demokracii, Den studentstva (17. listopad)
začátek fyzické a dokladové inventarizace školy
rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí (30. 11.)

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Pasování žáků 1. ročníku do cechu žákovského - kino Panorama
(žáci 1. a 9. ročníku), Coca-Cola Školský pohár Vyškov (starší žáci), okresní turnaj ve
florbalu (mladší žáci), Brněnské pověsti - divadlo Reduta Brno (7. ročník, 8. B), výroba
keramiky 2. - 9. ročník (zájemci), pokračování ve výzdobě interiéru suterénu školy tematická malba žáků na stěny, Stonožkový týden, projekt FABER - Vl. Pěnkava: výukový
program Divoký západ (4. - 9. ročník), beseda Anorexie (dívky 8. ročníku), beseda Příběhy
bezpráví (8. A), Chemické pokusy 8. A na Gymnáziu Boskovice, exkurze Hvězdárna a
Anthropos Brno (6. ročník), návštěva Domova seniorů Boskovice (8. A), Vodnická pohádka divadelní představení v Zámeckém skleníku (1. a 2. ročník), ŠD - Výlov rybníka Družiňáka,
Rýmování šprýmování, Čarování s listy - výtvarné hrátky, O nejlepšího pamatováka - soutěž
v pexesu
pracoviště Sušilova: aktivity školní psycholožky: profesní orientace (9. C), adaptační
činnosti (6. D), výukový program ZOO Vyškov (2. C, 3. D, 5. C, D), výstava o lidském těle
BODIES REVEALED (zájemci 7. - 9. ročníku), Kyberšikana - beseda s městskou policií (5.
ročník), beseda se spisovatelkou I. Havelkovou (dívky 9. C), okresní kolo ve florbalu - mladší
a starší žáci (Letovice), beseda s R. Uzlem (8. a 9. ročník), slavnostní předávání Slabikářů
žákům 1. třídy (městská knihovna), projekt FABER - Vl. Pěnkava: výukový program Divoký
západ (5. - 9. ročník), Muzeum Boskovicka - výstava k 17. Listopadu (8. C, 9. C),ŠD Dýňování, Pravěkohraní - akce v duchu Pohyb s vlastním tělem kdykoliv a kdekoliv odpoledne s fitlektorem R. Přibylem, zimní výzdoba oddělení a chodeb ŠD
pracoviště Slovákova: příprava výtvarné výstavy žáků, absolventů a pedagogů k 30. výročí
založení školy, pohár 7. tříd - krajská volejbalová soutěž, výchovný koncert manželé
Kocůrkovi (1. a 2. stupeň), aktivita školní psycholožky - Podpora zdravých vztahů ve třídě (2.
F), okresní kolo ve florbalu - mladší a starší žáci (Letovice), beseda v městské knihovně (2.
F), Beatles anebo Žlutá ponorka - divadlo Radost Brno (8. D), Mach a Šebestová - divadlo
Radost Brno (3. ročník), Vodnická pohádka - divadelní představení v Zámeckém skleníku (1.
ročník), projektový den žáků 1. ročníku, bruslení (2. E), beseda Sexuální a reprodukční
zdraví, plánované rodičovství (8. D, 9. D, E), návštěva IPS ÚP v Boskovicích (9. ročník),
beseda Čas proměn - dívky 6. ročník, Pirátský den 1. G - slavnostní předávání Slabikářů
prvňáčkům, burza ztracených a nalezených věcí ve škole, ŠD - Jedeme na výlet - Laser Game
Brno, 3. narozeninová party, Pečeme a zdobíme perníčky, příprava ozdob na stromeček na
Vánoční jarmark na náměstí, zahájení vánoční výzdoby pavilonu a všech oddělení, Adventní
jarmark - dílničky ŠD
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PROSINEC
- 30. výročí založení ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova - výstava výtvarných prací
žáků, absolventů a pedagogů
- pravidelná kontrola BOZP
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (15. 12.)
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- svolání předmětových komisí a metodických sdružení všech 3 pracovišť
z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
- 17. vánoční jarmark tradičních řemesel a výrobků - Masarykovo náměstí Boskovice ŠD zdobení stromečků, návštěva třídními kolektivy (12. - 13. 12.)
- ukončení fyzické a dokladové inventarizace školy
- zasedání školské rady (15. 12.)
- vánoční prázdniny pro žáky (22. 12. - 2. 1.), nástup do školy 5. 1. 2015
- 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
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Adventní hrátky s prvňáčky (9. A, B), filmové představení Gran
Torino - projekt Film a škola (8. a 9. ročník), okresní turnaj ve florbalu starších žáků (8. a 9.
ročník), hnutí Na vlastních nohou - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, vernisáž výstavy
prací dětí - Praha, Anežský klášter, filmové představení Tři bratři (1. stupeň), Mikulášská
nadílka - akce žákovské samosprávy, filmové představení Rio 2 - odměna za sběr pro žáky 1.
stupně, Olympiáda v českém jazyce - školní kolo (8. a 9. ročník), sběr hliníku, Mikulášský
večírek pro žáky 2. stupně - Zámecký skleník, exkurze Adventní Drážďany - zájemci z 2.
stupně, finále ve florbalu - mladší žáci (Jedovnice), výstava papírových betlémů N. Parmové Muzeum Boskovicka (2. ročník), Olomouc - prohlídka města a návštěva vánočního jarmarku odměna za sběr pro žáky 2. stupně, divadelní představení Husovické Betlém - divadlo Radost
Brno (6. ročník), přehazovaná - mladší a starší dívky, ŠD - Čertovská diskotéka na Jízdárně,
vánoční dílny v ŠD, příprava ozdob na stromeček na Vánočním jarmarku v Boskovicích
pracoviště Sušilova: exkurze Adventní Drážďany - zájemci z 2. stupně, výukový program ve
Vyškově - Lesní zvířátka (2. D), Ptačí příběhy (4. C), Vánoční hrátky v přírodě (1. D), akce
školního parlamentu - Mikulášská nadílka, beseda městské policie pro 4. ročník: Kyberšikana,
exkurze do Hvězdárny a planetária Brno (6. D), beseda o cizokrajných plazech - VOŠ a SŠ
Boskovice (7. D), Mladí přírodovědci - Gymnázium Jevíčko (zájemci z 9. C), Šíleně smutná
princezna - hudební pohádka v podání studentek SŠ Boskovice (1. stupeň), turnaj ve florbalu
(4. a 5. ročník, Blansko), Dějepisná olympiáda (8. a 9. ročník, zájemci), divadelní představení
žáků 3. C pro žáky 1. a 2. ročníku a 3. D, Cesta za pokladem (žáci 1. C a jejich rodiče),
Vánoční besídka žáků 3. D a 4. C a jejich rodičů, vyhodnocení soutěže Vánoční výzdoba třídy
- školní parlament, ŠD - Mikulášská besídka spojená s Čertovskou diskotékou, Vánoční
besídka ve školní družině se studentkami SPgŠ, příprava ozdob na stromeček na Vánočním
jarmarku v Boskovicích, Sněhová galerie, Vernisáž výstavy, mikulášské a vánoční dílny
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pracoviště Slovákova: předávání Slabikářů žákům 1. ročníku, mikulášské nadílky (1.
stupeň), bruslení (5. E, F), vánoční dílny s maminkami (2. E, 4. E, 5. E, F), Mladí
přírodovědci - Gymnázium Jevíčko (zájemci z 9. ročníku), Fyzikální herna - pokusy na SŠ
elektrotechnické Brno (9. E), Hvězdárna a planetárium Brno (4. E, F), Anthropos Brno (6.
ročník), okresní turnaj ve florbalu starších žáků (8. a 9. ročník), Šíleně smutná princezna hudební pohádka v podání studentek SŠ Boskovice (3. - 5. ročník), Olympiáda v českém
jazyce - školní kolo (8. a 9. ročník), divadelní představení v anglickém jazyce Brno (9.
ročník), vánoční besídky, krajská volejbalová soutěž - pohár 7. tříd (Vyškov), ŠD - Pečeme a
zdobíme perníčky, Mikulášská nadílka se SPgŠ, 4. narozeninová party, zdobení vánočního
stromečku v ŠD a na Vánočním jarmarku na Masarykově náměstí, besídky v jednotlivých
odděleních, plnění projektu Celé Česko čte dětem, návštěva studentek z Pedagogické a
sociální akademie Levice
LEDEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
- pravidelná kontrola BOZP
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (19. 1.)
- pokračování v projektech školy:
Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice - ukončení
projektu závěrečnou konferencí na pedagogické radě
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
- matematická olympiáda žáků 5. a 9. ročníku, okresní kolo, organizační zajištění
pracoviště Zelená
- předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
(zhodnocení práce za 1. pololetí)
- otevření nových oddělení ŠD - pracoviště Zelená, Sušilova (12. a 13. oddělení)
- ŠVP - zjištění zájmu žáků 1. ročníku o zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky na
všech odloučených pracovištích
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků k 1. pololetí - prospěch, chování
(23. 1.)
- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí - pracoviště
Slovákova (26. 1.)
- Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče na všech pracovištích
- návštěva jednotlivých pracovišť dětmi z mateřských škol - MŠ Bílkova, MŠ Na
Dolech, MŠ Lidická, MŠ Valchov
- okresní kolo Dějepisné olympiády - vybraní žáci 8. a 9. ročníku, organizace okresního
kola pracoviště nám. 9. května a Sušilova
- Vítání nového roku pro hendikepované děti (Zámecký skleník) - kulturní vystoupení
žáků školy, sbírka plyšáků - organizátor Pionýr Boskovice
- přípravné schůzky učitelů 1. stupně k zápisu prvňáčků (organizační záležitosti,
dárečky)
- ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení (výpisu) žákům (29. 1.)
- pololetní prázdniny pro žáky (30. 1.)
- RR - Den památky obětí holocaustu

32

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku - Jeseníky, chata
Barborka (40 žáků, 11. - 16. 1.), „West“ - beseda o Severní Americe s K. Kocůrkem (2.
stupeň), okresní kolo Dějepisné olympiády, filmové představení Zlodějka knih - projekt Film
a škola (8. a 9. ročník), společné bruslení žáků 1. a 9. ročníku, filmové představení Dům
kouzel (1. - 5. ročník), vzdělávací pořad Pernštejni: Přemyslovci - králové (6. - 9. ročník), ŠD
- Hurá, sníh - sáňkujeme na saních, AIR GUITAR - mistrovství družiny ve hře na
neviditelnou kytaru, Sněhulák - sympaťák (výtvarná soutěž)
pracoviště Sušilova: lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku - Jeseníky, chata Barborka,
„West“ - beseda o Severní Americe s K. Kocůrkem (2. stupeň), Anthropos Brno (5. C, 6. D),
filmové představení Dům kouzel (1. - 3. ročník), Škatuláci (3. - 5. ročník), Thor (6. - 9.
ročník), beseda v městské knihovně (3. C, 5. C, D), okresní kolo Dějepisné olympiády,
okresní kolo matematické olympiády žáků 5. ročníku - účast, ŠD - Sněhová galerie (výstava
prací dětí ze ŠD v prostorách školy), pochod Tří králů, výrobky pro děti k zápisu, DOD pro
budoucí prvňáčky a jejich rodiče, výroba kalendáře pro 2015, sněhové radovánky, pokusy
v chemické učebně, výrobky z netradičních materiálů
pracoviště Slovákova: lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku - Šerlich v Orlických horách
(19. - 23. 1.), sběrová akce, „West“ - beseda s P. Kocůrkem v Aj (2. stupeň), O původu
oblečení - Lipka (8. ročník), filmové představení Dům kouzel (3. - 5. ročník), Anthropos Brno
(6. ročník), bruslení na zimním stadionu (2. E), Kdo si chce šplhnout ve škole? - štafetový běh
žáků na Lysou horu, Masopust slavíme! (2. E), okresní kolo Dějepisné olympiády, ŠD Závody psích spřežení na sněhu, My tři králové jdeme k vám ve spolupráci se SPgŠ,
celodružinová výtvarná soutěž Celé Česko čte dětem 2015, DOD pro budoucí prvňáčky a
jejich rodiče, 5. narozeninová party pro děti narozené ve znamení Kozoroha, Jedeme na výlet
– Wikyland Brno, Vlajkování - celodružinový projekt
ÚNOR
- zápis dětí do 1. tříd Základní školy Boskovice na všech pracovištích (3. 2.)
- setkání s Mgr. J. Miholou na téma Občanské vzdělávání - budoucnost základního a
mateřského školství (MěÚ Boskovice)
- metodické sdružení vychovatelek ŠD - všechna oddělení ŠD (13)
- pokračování v projektech školy:
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
- školní a okresní kola soutěží a olympiád (Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo,
Biologická olympiáda - školní kolo, Zeměpisná olympiáda - okresní kolo)
- příprava a realizace 8. Valentýnského plesu (Žákovské akademie) - sokolovna
Boskovice (11. 2.)
- zprovoznění Školního mléka - firma Adante
- lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. ročníku - areál Olešnice na Moravě ve spolupráci
se studentkami SPgŠ Boskovice (3 dny jednotlivá pracoviště, středa - pátek)
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (18. 2.)
- jarní prázdniny pro žáky (23. - 27. 2.)
- ŠVP - zahájení projektu Hra na město - instituce (6. ročník), MěÚ Boskovice
návštěva jednotlivými třídami
- ŠVP - Náš životní styl - odpady (4. ročník)
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zahájení práce nových zájmových útvarů - Anglické hraní pro prvňáčky (2 zájmové
útvary na každém pracovišti)
vydání přihlášek na střední školy a zápisových lístků rodičům žáků
návštěva 19. Veletrhu fiktivních firem - žáci 8. a 9. ročníku (organizace VOŠ, SŠ
zdravotnická a ekonomická Boskovice)
Karneval na ledě - celoměstská akce ŠD Zelená ve spolupráci s DDM a SPgŠ
Boskovice (12. 2.)

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: 90. léta ve světovém rocku - kulturní pořad (2. stupeň), návštěva
městské knihovny (3. A, B, 6. C, 7. B), Olympiáda v českém jazyce (okresní kolo),
Planetárium Brno (5. ročník), zahájení soutěže O nejlepšího čtenáře, Chemická olympiáda 9.
ročník (školní kolo), Biologická olympiáda - školní kolo (kategorie C, D), Zeměpisná
olympiáda (okresní kolo), školní recitace (6. - 9. ročník), exkurze do Jaderné elektrárny
Dukovany (9. ročník), Na cestách country - Poutníci (2. - 5. ročník), Netholismus - výukový
program (6. B), návštěva 19. Veletrhu fiktivních firem - žáci 8. ročníku (organizace VOŠ, SŠ
zdravotnická a ekonomická Boskovice), ŠD - Karneval na ledě (celoměstská akce ve
spolupráci s DDM Boskovice), Soutěž v páce (silová soutěž)
pracoviště Sušilova: příprava a realizace 8. Valentýnského plesu (Žákovské akademie) sokolovna Boskovice, 90. léta ve světovém rocku - kulturní pořad (2. stupeň), Olympiáda
v českém jazyce (okresní kolo), LVK pro žáky 3. ročníku, anglické divadlo Casting (3. - 5.
ročník), ŠD - Masopust (výroba masek, karneval, výzdoba), Sportovní maškarní odpoledne,
Pravěký karneval v rámci Pravěkohraní, Lidé kolem nás - beseda o kamarádství, Svět
vesmíru, Ptáčci v zimě - výroba krmítka, Kouzla a čáry (kouzelný kalendář, kouzelnické
čepice - výroba)
pracoviště Slovákova: bruslení na zimním stadionu (2. E, 3. E), 90. léta ve světovém rocku kulturní pořad (2. stupeň), Poznávej lidské tělo a jeho funkce - interaktivní výuka pro 8. D na
SZdŠ Blansko, Pohár 7. tříd - krajská volejbalová soutěž (5. kolo), beseda se spisovatelkou P.
Braunovou (7. ročník), LVK pro žáky 3. ročníku a zájemce ze 7. E, F a 8. D, soutěž
Boskovice v barvách podzimu (9. D), O původu oblečení - Přilnu ke lnu (Lipka, 8. ročník),
školní kolo recitační soutěže (2. stupeň), Na cestách country - Poutníci (4. - 6. ročník),
filmové představení Občanský průkaz (8. a 9. ročník), Zlodějka knih (6. a 7. ročník), ŠD Jedeme na výlet - VIDA Brno, Malé čtení - plnění úkolů kampaně Celé Česko čte dětem
2015, Valentýnské odpoledne a dílničky (ve spolupráci se studentkami SPgŠ), 6.
narozeninová party pro děti narozené ve znamení Vodnář
BŘEZEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
- pravidelná kontrola BOZP
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (30. 3.)
- pokračování v projektech:
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
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Investice do rozvoje vzdělávání s názvem Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0006
(Gymnázium Boskovice)
okresní soutěž v halové kopané žáků 6. - 9. ročníku - Adamov (všechna pracoviště)
Světem na křídlech poezie - přehlídka recitace a výrazného přednesu žáků Základní
školy Boskovice (18. 3.)
lyžařský výcvikový kurz - areál Olešnice na Moravě - pro žáky 3. ročníku ve
spolupráci se studentkami SPgŠ Boskovice (3 dny pracoviště Zelená, středa - pátek)
Školní mléko - firma Adante
příprava partnerské návštěvy - LEVICE
Dějepisná olympiáda - krajské kolo
Matematický klokan, Pythagoriáda - školní kolo
bruslení pro žáky ZŠ - Český hokejový svaz ve spolupráci s HC Boskovice
ŠVP - zahájení projektu Hra na město - instituce (6. ročník), MěÚ Boskovice
návštěva jednotlivými třídami 6. ročníku
ŠVP - Náš životní styl - odpady (4. ročník)
zahájení plavecké výuky 2. - 5. ročník (10 lekcí)
přehazovaná - turnaj mladších a starších dívek - okresní kolo (pracoviště Sušilova)
Komise pro výchovu a vzdělávání - MěÚ Boskovice (30. 3.)
RR - Den učitelů (J. A. Komenský)

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: výstava Korunovační klenoty Brno…na dosah (7. B), školní kolo
recitace (4. a 5. ročník), Když duše pláče tělem - prevence sebepoškozování (dívky 7. a 8.
ročníku), ekologický program Mravencova dobrodružství - Jezírko (2. a 3. ročník), exkurze
VIDA Brno (zájemci ze 7. a 8. ročníku), O Lysické sluníčko - recitační soutěž, beseda
v knihovně (5. ročník), naukový program Zločin kolem nás - J. Klíma (8. a 9. ročník), beseda
se spisovatelem p. Müllerem (8. A), Matematický klokan (6. - 9. ročník), Pythagoriáda školní kolo (6. - 8. ročník), MěÚ Boskovice - Hra na město (6. ročník), beseda v knihovně (2.
A, B, 5. A), přehazovaná - turnaj mladších a starších dívek, ŠD - Divadelní dopoledne, Zpívá
celá družina, Jarní workshop, Slavnostní otevření 12. oddělení ŠD, Velikonoční dílny
pracoviště Sušilova: příprava sběru papíru, soutěž v přeskocích přes švihadlo (1. a 2. ročník),
recitační soutěž 1. - 5. ročník (školní kolo), recitační soutěž 2. stupeň (školní kolo), výchovný
program Drogová kriminalita - Brno (7. - 9. ročník), přednáška První pomoc (3. D, 8. C), O
Lysické sluníčko - recitační soutěž, MěÚ Boskovice - Hra na město (6. ročník), exkurze do
Technického muzea Brno (6. a 7. ročník), Třídní mistrovství v atletice a gymnastice (3. C),
Bezpečně s PC a internetem - beseda se školní psycholožkou (3. ročník), přehazovaná - turnaj
mladších a starších dívek, ŠD - 110 let výročí Z. Buriana - Četli také v pravěku?, Malovali
také v pravěku?, Burza hraček, Zatmění Slunce - beseda, jarní a velikonoční dílny
pracoviště Slovákova: celoškolní sběr papíru, beseda Prevence sebepoškozování (dívky 7. a
8. ročník), bruslení - Český hokejový svaz ve spolupráci s HC Boskovice (2. F), bruslení (3.
E), Jedeme na výlet: LETMO Brno, Pohár 7. tříd - krajská soutěž ve volejbalu, beseda
v knihovně - Detektivní příběhy (3. F), beseda v knihovně - Hrajeme si na spisovatele (2. E),
Čarodějnická lekce (3. E), beseda s myslivcem (3. F), Předvelikonoční dílna s maminkami (3.
F), přehazovaná - turnaj mladších a starších dívek, ŠD - 7. narozeninová party pro děti
narozené ve znamení Ryb, Družinová burza po anglicku - 3. ročník, Druhé malé čtení,
Velikonoční dílničky v ŠD ve spolupráci se SPgŠ, Vlajkování 2015
DUBEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
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provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pokračování v projektech:
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji - SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice - příprava exkurze
do Národního technického muzea v Praze (žáci 8. a 9. ročníku)
Investice do rozvoje vzdělávání s názvem Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0006
(Gymnázium Boskovice)
pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (27. 4.)
praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině - ukončení, slavnostní
otevření 13. oddělení školní družiny
ŠVP - Náš životní styl - odpady (4. ročník)
návštěva partnerské školy ze Slovenska ZŠ A. Kmeťa Levice (29. - 30. 4.) - 40 dětí, 3
pedagogové - program: Pravěkohraní ZŠ Sušilova, pobyt v rodinách, návštěva
Sloupsko-šošůvských jeskyní
školní, okresní kola soutěží a olympiád (Matematická olympiáda 6. - 8. ročníku okresní kolo - organizace pracoviště Zelená)
Olympiáda v českém jazyce - krajské kolo (žákyně 9. C)
přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou M a přírodovědných předmětů pracoviště „Zelená“ (8. 4.)
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků k 3. čtvrtletí - prospěch, chování (9.
4.)
provozní a pedagogické předporady na jednotlivých odloučených pracovištích k 3.
čtvrtletí
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 3. čtvrtletí - pracoviště „Zelená“
(13. 4.)
přijímací řízení na střední školy a osmileté gymnázium - pilotní přijímací zkoušky
z českého jazyka a matematiky (15. - 16. 4., 22. - 23. 4.)
Projektový Den Země 2015 - Jak se vyrábí věci kolem nás - ekologická, výtvarná
soutěž - organizátor DDM Boskovice, znalostní soutěž (8. a 9. ročník), program
společnosti Elektrowin (zpětný odběr a recyklace elektrospotřebičů pro 1. stupeň a
ŠD, DOD v kompostárně Boskovice, aktivity na jednotlivých pracovištích)
velikonoční prázdniny (2. - 3. 4.)

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: celoškolní sběr starého papíru, anglické divadlo - My family and
other animals - Blansko (9. ročník), beseda v Městské knihovně Boskovice (1. A, B), Úřad
práce Boskovice (8. ročník), beseda První pomoc (3. ročník), divadelní představení Lakomec
- Mahenovo divadlo Brno (8. A), divadelní představení Malý princ - divadlo Radost Brno (9.
ročník), Čas proměn - beseda o dospívání (dívky 6. ročník), Devět životů - dokumentární film
a beseda o A. Lustigovi (8. a 9. ročník), volejbal - okresní kolo (starší dívky), Mc Donald´s
CUP - okresní kolo (žáci 1. stupně), vybíjená - okresní kolo (žáci 4. a 5. ročníku), Memoriál
V. Kotrhonze - malá kopaná (6. - 9. ročník), DYS-KO-HRY (2 družstva - 1. a 2. stupeň),
ekologická soutěž Den Země - DDM Boskovice (2 družstva žáků 8. a 9. ročníku), ElektrowinDen Země (4. ročník, ŠD), divadelní představení Duch - Městské divadlo Brno (zájemci),
exkurze do ZOO Olomouc (6. ročník), Eurorebus - vědomostní soutěž - (krajské kolo, žáci 2.
stupně), exkurze do Národního technického muzea v Praze (žáci 9. B), ŠD - Smysly nejsou
nesmysly - aktivita zaměřená na smyslové orgány, Kuličkiáda, O poklad Velenovy družiny,
Den Země ve školní družině, ŠVP projektový den Den Země - exkurze: RIHO Suchý (6. A),
ID - seating Boskovice (6. B), sklárny Úsobrno (6. C), výroba papíru, škrobu (7. A), Novibra
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(7. B), Lescus Cetkovice (7. C), Lanik (8. A), Lesní školka Boskovice (8. B), exkurze Brno
(9. ročník)
pracoviště Sušilova: anglické divadlo - My family and other animals - Blansko (7. - 9.
ročník), návštěva SOŠ a SŠ Hybešova - Chov domácích zvířat (3. C), exkurze Hvězdárna a
planetárium Brno (8. C, 9. D), soutěž v přeskocích přes švihadlo (3. C, D), OČJ - krajské kolo
(účast), divadelní představení Klára 3847 - holocaust (8. a 9. ročník), výukový pořad Zvířátka
na statku - ZOO Vyškov (1. ročník), Bezpečně s PC a internetem - beseda se školní
psycholožkou (3. C), Prevence sebepoškozování (žákyně 7. a 8. ročníku) - beseda se školní
psycholožkou, pěvecká soutěž Zlatý slavíček (1. - 2. ročník), vybíjená - okresní kolo (žáci 4. a
5. ročníku), Zábavní park Bongo (2. ročník, 5. C), exkurze do Národního technického muzea
v Praze (žáci 8. a 9. ročníku), Memoriál V. Kotrhonze - malá kopaná (6. - 9. ročník), DYSKO-HRY (1družstvo - 1. stupeň), exkurze Hasiči (3. C), ŠD - návštěva dětí z Levic na hřišti
Pravěkohraní (výroba dárečků, program), IV. slet čarodějnic, výstava 110 let Z. Buriana Malovali také v pravěku?, slavnostní otevření 13. oddělení ŠD a dětská párty 7. oddělení ŠD,
Den Země ve školní družině
pracoviště Slovákova: sběrová akce školy, tvoření s maminkami (5. E), okresní turnaj
v odbíjené (starší žáci a žákyně, Letovice), Dravci (1. a 2. stupeň), Gulliver v Liliputově divadlo Radost Brno (2. ročník), beseda o dospívání dívek (dívky 5. ročník), Devět životů dokumentární film a beseda o A. Lustigovi (7. - 9. ročník), návštěva synagogy a židovského
města (9. D), Boskovický poklad - Muzeum Boskovicka (6. F, 8. D), Den Země - návštěva ve
včelím úle - Jezírko Brno (2. ročník), Supermarket Svět - výstava Muzeum Boskovicka (7. E),
návštěva firmy Minerva Boskovice (3. E), kulturní den žáků 3. - 5. ročníku (hudební
přehlídka), Červená Karkulka - zpívaná pohádka 1. G pro spolužáky 2. ročníku, Bezpečně
s PC a internetem - beseda se školní psycholožkou (3. F), DOD v kompostárně Boskovice (9.
D, E, 7. E), S piráty za zvířátky - projektový den 1. G, Malý princ - divadlo Radost Brno (8.
D), ŠD - 8. a 9. narozeninová party pro děti narozené ve znamení Berana a Býka, zakončení
praxe studentek SPgŠ Boskovice, Jedeme na výlet - motokáry KART ARÉNA Brno, Den
Země ve školní družině, Slet čarodějnic
KVĚTEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- pokračování v projektech školy:
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji - SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice - exkurze do
Národního technického muzea v Praze (žáci 8. a 9. ročníku ze všech odloučených
pracovišť)
Investice do rozvoje vzdělávání s názvem Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0006
(Gymnázium Boskovice)
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (18. 5.)
- Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014-15 prostřednictvím inspekčního systému
elektronického testování InspIS SET (2500 škol), žáci 9. ročníku, oblast
společenskovědních předmětů, 2 testy - každý 75 min, dotazník 15 min.
- Testování žáků 4. ročníku - TIMSS 2015 (matematika a přírodovědné předměty) - 2
čtvrté třídy na pracovišti Sušilova a Slovákova
- ŠVP - zjišťování zájmu o volitelné předměty (7. - 9. ročník)
- školní, okresní a krajská kola olympiád, soutěží (organizace, účast)
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okresní kola Pythagoriád 5. - 8. ročník (organizační zajištění oblasti Boskovicka pracoviště „Zelená“)
literární soutěž Píši, tedy jsem - Rájec - Jestřebí, vyhlášení výsledků (pracoviště
Slovákova)
Pohár rozhlasu základních škol - Blansko (mladší a starší žáci)
nábor mladých fotbalistů a fotbalistek z 1. a 2. ročníku – fotbalový stadion Boskovice
fotografování třídních kolektivů, pedagogického sboru
ŠVP - Děti odjinud - děti Evropy - prezentace projektu jednotlivými třídami 8.
ročníku 7. a 9. ročníkům
ŠVP - Učitelé dětem - projekt pro 1. stupeň
ŠVP - MADE IN (Odkud jsou?) - projekt žáků 5. ročníku, prezentace jednotlivými žáky,
skupinami, školní výstavky
ŠVP - Učitelé dětem k MDD (1. - 5. ročník)
XVII. ročník ODM pro žáky 1. ročníku ve Velkých Opatovicích - účast všech
pracovišť
RR ke květnovým událostem (Den vítězství - Boskovice a náš region před 70 lety)

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: celoškolní sběr starého papíru, sběr hliníku, focení třídních
kolektivů, testování k volbě povolání - aktivita školní psycholožky, beseda První pomoc (2.
A, B, 5. A, B, školily studentky SOŠ a SŠ Boskovice), regionální finále malé kopané (žáci 6. 9. ročníku, Letovice), McDonald´s Cup - finále - krajské kolo (3. - 5. ročník), dopravní hřiště
Blansko (4. A, B), vybíjená - krajské kolo (dívky 5. ročníku, Brno), okresní kola Pythagoriád
- soutěžící 5. - 8. ročníku, exkurze do Národního technického muzea v Praze (9. B), ODM
žáků 1. ročníku Velké Opatovice, pásmo školních relací (27. 4. – 11. 5.) Boskovice před 70
lety (9. A, B) a beseda s pamětnicí J. Kovaříkovou (8. a 9. ročník), Výchovný koncert
manželů Kocůrkových (6. - 9. ročník), exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi (9.
ročník), ŠVP - Učitelé dětem k MDD (1. - 5. ročník) - filmové představení Píseň moře
školní výlety: Náchodsko (9. A, 3 dny), Beskydy (7. A, C, 2 dny), ZOO Olomouc (4. A, B),
Bouzov (5. A, B), Baldovec (7. B, 2 dny), ŠD - Turnaj v kuželkách, celodružinová akce pro
všechna odloučená pracoviště - Závody na kolech a koloběžkách
pracoviště Sušilova: exkurze do Národního technického muzea v Praze (8. a 9. ročník),
beseda s příslušníkem městské policie Boskovice (4. ročník), McDonald´s Cup - malá kopaná
- finále - krajské kolo (3. - 5. ročník), dopravní hřiště Blansko (4. C, D), pěvecká soutěž
Slavíček (3. - 5. ročník), ODM žáků 1. ročníku Velké Opatovice, focení školních kolektivů,
návštěva SOŠ a SŠ Boskovice, Hybešova (3. C), exkurze do koncentračního tábora
v Osvětimi (7. - 9. ročník), ŠVP - Učitelé dětem k MDD (1. - 5. ročník) - filmové představení
Píseň moře, výukový program Život v úlu - Vyškov (3. C), Ptačí příběhy (4. D), školní výlet:
Wikyland Brno (3. D), ŠD - celodružinová akce pro všechna odloučená pracoviště - Závody
na kolech a koloběžkách, Rok s pohádkou, návštěva Zámku Boskovice - Výstava kostýmů a
rekvizit z pohádky Arabela, ukončení projektu Pohádkové postavy, aktivity ke Dni matek
pracoviště Slovákova: Červená Karkulka - vystoupení 1. G pro MŠ Bílkova, exkurze do
planetária a technického muzea v Brně (5. ročník), exkurze do Národního technického muzea
v Praze (žáci 8. a 9. ročníku), volejbal starší žákyně (7. - 9. ročník) - kvalifikace na
republikové finále, volejbal mladší a starší žákyně - turnaj okresní kolo, volejbal mladší žáci a
žákyně (mix) - krajské finále, Městská knihovna Boskovice - Za písmenky do knihovny (1.
ročník), Detektivní příběhy (4. E), filmové představení Nedotknutelní (8. a 9. ročník),
divadelní představení studentek SPgŠ pro žáky 3. F, výukový program Šikana, kriminalita a
drogy - obrana a prevence (2. stupeň), exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi (zájemci
z 8. a 9. ročníku), Dospívání chlapců beseda (5. ročník), populárně naučný park VIDA BRNO
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(7. E), ODM žáků 1. ročníku Velké Opatovice, ŠD - Maminkám k svátku - projektový týden,
Druhé malé čtení se spisovatelkou M. Buřilovou, 10. a 11. narozeninová párty pro děti
narozené ve znamení Blíženců a Raka, Velké čtení - organizační záležitosti (26. 6.), divadelní
představení studentek SPgŠ pro žáky ŠD
ČERVEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- pokračování v projektech školy:
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji - SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice - exkurze do
podniků (ALPS Eletric Czech Sebranice, Novibra Boskovice, Gatema Boskovice) žáci 8. a 9. ročníku ze všech odloučených pracovišť, ukončení projektu
Investice do rozvoje vzdělávání s názvem Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0006
(Gymnázium Boskovice), ukončení projektu
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (22. 6.)
- ŠVP - Učitelé dětem k MDD (1. - 5. ročník)
- ŠVP - Zahraniční rodinná dovolená - 9. ročník
- ŠVP - MADE IN (Odkud jsou?) - projekt žáků 5. ročníku, prezentace jednotlivými žáky,
skupinami, školní výstavky
- předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
(zhodnocení práce za 2. pololetí)
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků k 2. pololetí - prospěch, chování
(11. 6.)
- uzavření klasifikace (19. 6.)
- provozní a pedagogické předporady na jednotlivých odloučených pracovištích
k 2. pololetí (22. 6.)
- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 2. pololetí - pracoviště Sušilova
(25. 6.)
- Dětský domov Boskovice - Zahradní slavnost (pozvaní pedagogové, rodiče)
- Den s Policií ČR u Zámeckého skleníku (technika a činnost Policie ČR)
- krajské kolo v plážovém volejbale - Brno (vybraní žáci z pracoviště Slovákova a
Zelená)
- Vzdělávací program Afrika (Planeta Země 3000) - vybrané ročníky z jednotlivých
pracovišť (sokolovna)
- schůzka vyučujících 1. stupně a vychovatelek ŠD s vedením SPgŠ Boskovice
(poděkování za umožnění celoroční praxe studentek na základní škole)
- třídnické práce od 24. 6. (dokumenty, učebnice, úklid ve třídách, příprava programu na
konec školního roku, sportovní aktivity…)
- přijetí nejlepších žáků školy u paní starostky - 5 žáků z každého pracoviště (22. 6.)
- ochrana člověka za mimořádných situací, nácvik opuštění budovy, branný den, branné
cvičení na jednotlivých pracovištích (požární poplach, opuštění budovy…) - 24. 6.
- posezení zaměstnanců školy na konci školního roku (jednotlivá pracoviště)
- oslava konce školního roku - pracoviště Sušilova - workshop pro starší žáky, učitele a
rodiče, vystoupení taneční skupiny Body Rockers Squad, vodní bitva týmů, pěnové
bludiště, skákací hrad, tvoření a zábava na hřišti Pravěkohraní pro žáky 1. stupně
(projekt Spolupracujeme)
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-

ŠD Slovákova Velké čtení v rámci celostátní kampaně Celé Česko čte dětem - hlavní
host programu Michal David (26. 6.)
slavnostní ukončení školního roku 2014/2015 na jednotlivých pracovištích, rozdání
vysvědčení, ocenění nejlepších žáků ve třídách
RR - 600. výročí upálení J. Husa

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: školní výlety: Beskydy (9. A, B 3 dny), Přehrada u Boskovic (1.
A, B, 2. A, B), Pernštejn (6. A, 6. C, 2 dny), Beskydy (8. A, B 2 dny), Polička (6. B 2 dny),
VIDA Brno (3. A, B), filmové představení Fair play - projekt Film a škola (8. a 9. ročník),
filmové představení Paddington - odměna za sběr pro žáky 1. stupně, exkurze do Technického
muzea v Brně - odměna za sběr pro žáky 2. stupně, prohlídka Brna s průvodcem (6. A, C),
Boskovické domy - pověsti, osobnosti (6. B), projektový den - žáci 9. ročníku se loučí se žáky
1. ročníku, konference Svědectvím a dialogem k porozumění (9. A), prodej sad sešitů pro
jednotlivé ročníky, ŠD - Zahradní párty na školní zahradě, Koncert v ŠD
pracoviště Sušilova: interaktivní program J. G. Mendel supervědec (5. - 9. ročník), školní
výlety: Přehrada u Boskovic (1. C, D), Moravský kras (3. C), Wikyland (4. C, D), Baldovec
(9. C 3 dny), exkurze do Brna (6. D), sportovní den (8. C), Knížka pro prvňáčka - Městská
knihovna Boskovice (1. C, D), beseda Jak chránit přírodu (4. C, D), Loučíme se se školou sportovní zakončení školního roku s přespáním ve škole (4. C, D), ŠD - zapojení do akce
projektu Spolupracujeme, sportovní turnaje, vycházka po historických památkách
v Boskovicích, Malý indián aneb Den dětí, projekt Svět zvířecích letců, návštěva SPgŠ
Boskovice, předávání PET vršků pro Emičku, vodní hrátky
pracoviště Slovákova: sběrová akce, beseda se školní psycholožkou - Já jsem já (2. A), Den
dětí (6. E), Kouzelník Katonas - ŠVP Učitelé dětem k MDD (1. - 5. ročník), fotografování
třídních kolektivů, Dopravní hřiště Blansko (4. E, F), filmové představení Jak jsme hráli čáru
(6. a 7. ročník), Suchá houba (3. F), školní výlety: Zámek Letovice (2. F), okolí Boskovic (1.
E, F, G, 2. E), Litomyšl, skanzen Veselý kopec (5. E, F), Praha (5. ročník), Boskovice Chrudichromy - vyjížďka na kole (3. E), Honba za pokladem - Újezd u Boskovic (3. F),
Suchý (9. D), Zámek Rájec - Jestřebí (8. D), turistická vycházka do okolí Boskovic (9. E),
Krkonošské pohádky - divadlo Radost Brno (3. ročník), Rytířské dovednosti - Masarykova
střední škola Letovice (soutěž pro žáky 8. ročníku), projektový den Honba za pokladem (1.
G), sportovní den na školním hřišti (organizace MS II) - štafetový běh, vybíjená, přehazovaná,
VIDA park a LASER GAME (8. D, 9. E), konference Svědectvím a dialogem k porozumění
(9. D), spaní ve škole (1. E, F, 2. E), filmové představení Píseň moře (3. - 5. ročník), Dům
kouzel (1. - 2. ročník), předávání dopisů žáků 9. ročníku žákům 5. ročníku, loučení 5. E Bowling Vísky (celodenní výlet), loučení se s devátými třídami, ŠD - Zmrzlinové odpoledne
pro děti k MDD, 12. narozeninová párty pro děti narozené ve znamení Lev, Jedeme na výlet Bongo Brno, Velké čtení se zpěvákem Michalem Davidem - minikoncert, předčítání,
vyhlášení vítězů soutěže, autogramiáda
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Část XI.
Environmentální výchova
Během školního roku 2014/2015 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,
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 a nákupu „zdravých svačinek“
 ve školních družinách děti pečovaly o květiny, třídily odpady, chodily na přírodovědné
vycházky s didaktickými prvky, věnovaly se výtvarným a pracovním aktivitám a
seznamovaly se se zásadami zdravého životního stylu
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Pracoviště nám. 9. května
 exkurze údolí Říčky 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
 sběr starého papíru a víček od PET lahví
 sbírka Chrpa
 projekt Rozvíjení přírodovědných a technických předmětů (SŠ A. Citroëna)
 výukový program Planeta Země – „Afrika, kolébka lidstva“
 výukový program „Dravci a sovy“
 celodružinová akce „Zahrada živlů“
 výukový program „Mladí přírodovědci“ (Gymnázium Jevíčko)
 výukový program „Fyzikální herna“ (SŠ elektrotechnická Brno)
 interaktivní výuka „Poznávejme lidské tělo a jeho funkce“ (SZdŠ Blansko)
 vernisáž a výstava výtvarných prací žáků, absolventů a pedagogů školy
 výtvarná soutěž „Podzim v našem městě“
 ekologická a výtvarná soutěž ke Dni Země
 aktivity se školní psycholožkou
 výukové programy Jezírko a Lipka Brno
 zájmový útvar „Přírodovědný kroužek“ - 2. stupeň
Pracoviště Sušilova
 sběr starého papíru a hliníku, sběr víček od PET lahví a sběr pomerančové kůry
 sběr plyšáků pro děti z Betany
 slavnostní otevření hřiště „Pravěkohraní“
 celodružinové akce – „Den stromů“, „Zamykání lesa“, „Svět vesmíru“
 výtvarná soutěž ke 110. výročí Z. Buriana – „Malovali také v pravěku?“
 výukové programy ZOO Vyškov – „Lesní zvířata“, „Ptačí příběhy“, „Zvířata na
statku“, „Život v úlu“
 exkurze do Technického muzea, Planetária, Vida parku
 projekt „Podpora přírodovědných předmětů“
 soutěž „Dřevo, materiál budoucnosti“ (Letovice)
 adaptační činnosti se školní psycholožkou
 beseda o cizokrajných plazech (SŠ Hybešova)
 beseda o Severní Americe
 návštěva SŠ Hybešova – chov domácích zvířat
 Elektrowin (Masarykovo nám.), interaktivní výstava „Supermarket SVĚT“
 interaktivní program „J. G. Mendel supervědec“
 beseda „Jak chránit přírodu“
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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. 2014
Komentář:
Rozpočet školy k 31. 12. 2014 skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši
210 tis. Kč, v tom je zahrnut kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši
293 tis. Kč. Hospodaření se státními prostředky skončilo vyrovnaně.
Nejvýznamnější výdaji byla oprava povrchu sportovního hřiště na pracovišti Slovákova
(993 tis. Kč) a oprava izolace podchodu na pracovišti Sušilova (508 tis. Kč). V rámci projektu
Pravěkohraní se spoluúčastí ve výši 182 tis. Kč vzniklo nové hřiště především pro potřeby
školní družiny na pracovišti Sušilova.
Plnění jednotlivých položek je obsaženo v tabulce na následující straně:
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Rozpočet ZŠ Boskovice - plnění k 31. 12. 2014
Ukazatel

Město Boskovice
Plnění

Školné

V
ý
n
o
s
y

Rozp. Plnění

%

Doplňková činnost
Rozpočet

Plnění

%

CELKEM
Rozpočet

Plnění

%

320

321 100,31

320

4150

4139 99,73

4150

Převody z
fondů

800

800 100,00

800

800 100,00

Ostatní
výnosy

765

770 100,65

1715

1748 101,92

Provozní
dotace

9714

Výnosy z
transferů

407

Stravné

Výnosy celkem

N
á
k
l
a
d
y

%

Státní rozpočet

950 978 102,95

9720 100,06 44342 44342 100,00

407

16156 16157 100,01 44342 44342 100,00
5800

5768 99,45 1137 1137 100,00

z toho:
potraviny

4150

4139 99,73

Spotřeba
energie

4200

4133 98,40

Služby
celkem

4443

4336 97,59

z toho:
opravy

2100

2084 99,24

345

345 100,00

Mzdy a
OON

31784 31784 100,00

Zák.poj.
soc.,zdr.

10752 10752 100,00

Ost.soc.
náklady
Odpisy
HIM,NHIM

1789

1789 100,00

Ostatní
náklady
(pojistné)

215

214 99,53

Náklady celkem

Hospodářský
výsledek
Sponzorské
dary
Investice
celkem

-83

99,73

407 100,00

950 978 102,95 61448 61477 100,05
85

7022

6988

99,52

4150

4139

99,73

412 440 106,80

4612

4573

99,15

125 125 100,00

4913

4806

97,82

125 125 100,00

2225

2209

99,28

37

83 97,65

37 100,00 31821 31821 100,00
10752 10752 100,00

308

308 100,00

308

308 100,00

16

16 100,00

1805

1805 100,00

215

16447 16240 98,74 44342 44342 100,00
-291

4139

54056 54062 100,01

407 100,00

Spotřeba
mat,zboží

321 100,31

0

0

214

99,53

659 685 103,95 61448 61267

99,71

291 293 100,69

0

210

215

214 99,53

215

214

99,53

215

214 99,53

215

214

99,53

z toho:
od zřizovatele

z vlastních zdrojů
ostatní
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Rozpočet ZŠ Boskovice - plnění k 30. 6. 2015
Komentář:
Hospodaření v 1. pololetí roku 2015 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši
1021 tis. Kč, v tom je zahrnut kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši
188 tis. Kč. Hospodaření se státními prostředky skončilo vyrovnaně.
Plnění jednotlivých položek je obsaženo v tabulce na následující straně:
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Rozpočet ZŠ Boskovice - plnění k 30. 6. 2015
Ukazatel

Město Boskovice
Plnění

Školné

V
ý
n
o
s
y

Stravné
Převody z
fondů
Ostatní
výnosy
Provozní
dotace
Výnosy z
transferů

Výnosy celkem

N
á
k
l
a
d
y

%

Státní rozpočet
Rozp. Plnění

%

%

Rozpočet

Plnění

%

350

213

60,86

4300

2630 61,16

4300

2630

61,16

10

9 90,00

10

9

90,00

250

264 105,60

1080

776

71,85

32397 27267

84,17

10216
432
15558

830 512 61,69

5086 49,78 22181 22181 100,00
218 50,46

432

8420 54,12 22181 22181 100,00

5760

3525 61,20

4300

2630 61,16

Spotřeba
energie

4400

2080 47,27

Služby
celkem

3600

903 25,08

z toho:
opravy

1700

308 18,12

594

120

594 100,00

120 100,00

Mzdy a
OON

15867 15867 100,00

Zák.poj.
soc.,zdr.

5424 5424 100,00

Ost.soc.
náklady
Odpisy
HIM,NHIM

1877

973 51,84

Ostatní
náklady
(pojistné)

215

106 49,30

Sponzorské
dary
Investice
celkem

Plnění

213 60,86

z toho:
potraviny

Hospodářský
výsledek

Rozpočet

CELKEM

350

Spotřeba
mat,zboží

Náklady celkem

Doplňková činnost

15852
-294

50,46

830 512 61,69 38569 31113

80,67

24

6378

4124

64,66

4300

2630

61,16

365 242 66,30

4765

2322

48,73

110

64 58,18

3830

1087

28,38

110

64 58,18

1810

372

20,55

13 35,14 15904 15880

99,85

37

5 20,83

5424

5424 100,00
158 100,00

158

158 100,00

158

18

18 100,00

1895

991

52,30

215

106

49,30

536 324 60,45 38569 30092

78,02

7587 47,86 22181 22181 100,00
833

218

0

0

294 188 63,95

0

1021

265

136 51,32

265

136

51,32

265

136 51,32

265

136

51,32

z toho:
od zřizovatele

z vlastních zdrojů
ostatní

