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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 2015/2016.  

 

 

Část I. 

Základní charakteristika školy 
 

a) Název a sídlo školy: Základní škola Boskovice, příspěvková organizace, nám. 9. května 8 

Právní subjekt od 1. 1. 1995 – příspěvková organizace 

IČO: 62072757 

 

Zřizovatel školy: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 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  

 

Nejvyšší povolený počet žáků:  Základní škola  1940 žáků 

                                                 Školní družina     415 žáků 

                                                 Školní jídelna   1602 strávníků 

 

     Ve školním roce 2015/2016 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 (k 1. 9. 2015) 

   

Školní rok 

2015/16 

Počet tříd Celkový  

počet žáků 

Počet žáků  

na jednu třídu celkem z toho 

spec. vyrov. 

1. stupeň 32   729 22,8 

2. stupeň 22   498 22,6 

Celkem 54           1227 22,7 

 

 

c) Malotřídní a neúplné školy: – 

 

 

d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 148 (k 1. 9. 2015) 
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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 13. 10. 2015 a 14. 6. 2016. Mimo jiné byla projednána 

a schválena výroční zpráva školy. Zápisy z rádných zasedání jsou zveřejněny na stránkách 

školy. 

 

f) Vzdělávací programy 

 

Název zvoleného 

vzdělávacího programu 

Číslo jednací V ročníku 

ŠVP Škola mnoha možností ZŠ-ŠVP-19/2007 1.–9. ročník 

 

g) Školní jídelny  

 

Typ jídelny – dle výkazu Z17-01-1 Počet Počet strávníků 

žáci a děti škol. prac. ostatní* 

ŠJ s kuchyní  1066 1038 107 0 

ŠJ bez kuchyně     

 

* Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd. 

 

Počet pracovníků školní jídelny k 31. 10. 2015: 

Fyzické osoby                        16 

Přepočtení na plně zaměstnané 14,8 

 

h) ZŠ vykonává činnost školní družiny (stav k 31. 10. 2015) 

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 15 415 fyz.               15  

přepoč.         12,1 

     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 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.  

V rámci školní družiny pracovaly zájmové útvary:  

* ŠD při ZŠ nám. 9. května: Šikulky, Počítače, Sportovky, Výtvarný kroužek  

* ŠD při ZŠ Sušilova: Šikovné ruce, Klubíčko  

* ŠD pro ZŠ Slovákova: Školička flétny, Světoběžníci, Malí spisovatelé, Šikovné ruce I, 

Šikovné ruce II, Sportujeme I, Sportujeme II  

     Příležitostné (celodružinové) akce pro všechna oddělení ŠD a ostatní zájemce:  

* ŠD při ZŠ nám. 9. května: Drakiáda na Vinohrádkách (ve spolupráci se SVČ Boskovice), 

Není zima jako zima – účast na akci pro hendikepované děti v Zámeckém skleníku, Karneval 

na ledě (ve spolupráci se SVČ Boskovice a studentkami SPgŠ), Závody na kolech 

a koloběžkách, Hodinka s medvědy, Koncert ve školní družině, Zahradní party na školní 

zahradě  

* ŠD při ZŠ Sušilova: Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi, sázení památného stromu – 

kroužek Klubíčko – Zámecký skleník, Dětský den – živé Člověče, nezlob se! a Výlet 

do fantazie – ukončení školního roku 

* ŠD při ZŠ Slovákova: Celé Česko čte dětem – projekt (P. Bende, P. Kotoučková, A. Kubín, 

E. Mrázková), Halloweenská stezka odvahy pro děti, rodiče a veřejnost, Anglická burza – 

4. ročník,  

Nejúspěšnější akce na jednotlivých pracovištích:  

* ŠD při ZŠ nám. 9. května: Branou do podzimu, Maxipiškvorky, O nej vlaštovku, Velká 

boskovická, Nebojte se bát aneb Strašidelná družina, Čertovská diskotéka na Jízdárně 

Boskovice (taneční a soutěžní odpoledne), návštěva divadelního představení Krkonošské 

pohádky – Divadlo Radost Brno, Vánoční dílny, AIR GUITAR, návštěva divadelního 

představení o Líné babičce – Divadlo Brno Radost, Velká módní přehlídka, výlet 

do zábavního parku Bongo Brno, Zpívá celá družina, Den Země, Smysly nejsou nesmysly, 

soutěž v páce, Vv soutěž – Památky očima dětí 

* ŠD při ZŠ Sušilova: zahájení projektu Kniha za knihu – půjč a vrať, Bojovka po škole, 

Halloween v ŠD, projekt Podzimní zvonkohry se studentkami SPgŠ, návštěva zábavního 

parku Wikyland Brno, Velikonoční dílny se studentkami SPgŠ, Slet čarodějnic na školní 

zahradě, Kuličkiáda, Tancujemem s Míšou, výtvarná soutěž Památky očima dětí, Velký 

vědomostní turnaj v ŠD, Divadélko o první pomoci – Jak sněhuláček záchranář ošetřoval 

MEDVÍDKA POPLETU 

* ŠD pro ZŠ Slovákova: slavnostní minivernisáž, Bongo, Wikyland, BRuNO, VIDA, KART 

aréna – v rámci kroužku Světoběžníci, Vlajkování – projekt, návštěva a praxe studentek 

Pedagogické a sociální akademie Levice, Laser Game Arena Brno – výlet, Pečeme perníčky, 

Přišel k nám Mikuláš, Velikonoční dílničky, Čarodějnické odpoledne, maminkám k svátku 
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Část II. 

Údaje o pracovnících školy 
 

1. Odborná kvalifikace: 

    (fyzický počet/přepočtený počet)      

 

Celkový počet pedagogických pracovníků 97 90,2 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 97 90,2 

                                                                                 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili 

na školu: 5 

 

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili 

na školu: 3 

 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 odešli ze školy: 1 
 

5. Věkové složení pedagogických pracovníků: 

 

 Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let  0 22   

35–50 let  4 29 

nad 50 let  6 32 

Pracující důchodci nepobírající důchod  0  1 

Pracující důchodci pobírající důchod  0  3 

Celkem 10 87 

Rodičovská dovolená  0  5 

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně řídících pracovníků   

    školy: 

 

NÁZEV KURZU, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ, STUDIA   POČET ÚČASTNÍKŮ  

 

Po celý školní rok 2015/2016 – studium, kurzy  

 

Konverzační kurz s rodilým mluvčím      1  

        

Jednodenní, vícedenní školení  

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Čtenářská a jazyková gramotnost  
Čtenářské dílny pro 1. stupeň (Výzva 56 OP VK)    1 

Čtenářské dílny pro 2. stupeň (Výzva 56 OP VK)    2 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Technické práce Boskovice 

Pracovní dílny (Výzva 57 OP VK)      2 

Zdravotnické školení Zásady PP pro pedagogické pracovníky  30 

Webové stránky snadno a rychle      20 

Školení 3D tisk        2 
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Školení v rámci systému PASCO      12 

Jak učit matematice žáky ve věku 10–16 let Litomyšl 2015   2 

Geometrie činnostně v 1.–3. ročníku      1 

Prvouka činnostně v 1. ročníku      1 

Vzděláváme společně        3 

Specifické poruchy učení – Jak nejlépe porozumět dítěti s SPU  1 

První stupeň podpůrných opatření a jejich poskytování – plán pedagogické podpory 

          1 

Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření 

          1 

Tvorba individuálního vzdělávacího plánu pro žáky s poruchami autistického spektra        

na 1. stupni ZŠ        2 

Signály SPU na počátku školní docházky     1 

Společné vzdělávání krok za krokem     1 

Společné vzdělávání – inkluze v hodinách angličtiny   1   

Nebezpečný útočník ve škole       1 

Práce s diferencovanou třídou v 1.–3. ročníku    1 

Práce s třídním klimatem       2 

Dynamika problémového chování – Jak porozumět nevhodnému chování dětí 

          1 

Jak stanovovat hranice dětem i rodičům     1 

Řešení konfliktů ve škole       1 

Prevence násilí na školách       1 

Novela školského zákona       5 

Setkání školních metodiků prevence      2 

Profil na jednu stránku       1         

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ      1 

Co dělat, když mám jít učit Vv a nejsem výtvarník aneb výtvarno pro každého  

          1 

Tvůrčí psaní         1 

Nácvik čtení         1 

Poezie ve škole a mimo ni       1 

Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně 1     1 

Legislativa ŠD, Jednání s problémovými žáky a jejich rodiči  16 

Jednání krajského parlamentu dětí a mládeže základních a středních škol 1 

Seminář pro kuchařky, vedoucí školních jídelen, pracovnice výdejen 3 

 

 

7. Romský asistent: ne 

    Další asistent: ano (asistenti pedagoga) – 11 (4,6 úvazku) 

 

 

8. Počet nepedagogických pracovníků základní školy (fyzický/přepočtený): 36/32,2 
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Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
(2. pololetí) 

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků: 

  

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo – 

vyznamenání 

Neprospělo 

 

1. 147 140 1 

2. 160 146 0 

3. 152 129 0 

4. 134 103 0 

5. 138  84 2 

Celkem I. stupeň 731 602 3 

6. 144  78 0 

7. 130  55 0 

8. 130  58 0 

9.  97  39 0 

Celkem II. stupeň 501 230 0 

 
 

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

 

Stupeň chování Počet 

2  9 

3  2 

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole:  86 (2. pololetí) 

 

4. Údaje o přijímacím řízení na střední školy: 

 

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

Gymnázium 10  4  4 11 29 

SOŠ a ISŠ   8 11  6  9 34 

SOU (maturita)  0  1  4  0  5 

Konzervatoř   2  4  0    0  6 

SOU   1  2 12  8 23 

Celkem 21 22 26 28 97 

 

 

5. Počet absolventů ZŠ: 

 

Ročník Počet žáků % celkového 

počtu všech žáků 

9. ročník 97 7,9 % 

nižší ročník   0 – 

Celkem 97 7,9 % 
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Část IV. 

Údaje o výsledcích inspekce provedených ČŠI 

 

     Ve dnech 2.–9. 2. 2016 proběhla na škole inspekční činnost k hodnocení podmínek, 

průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a školní družinou podle § 174, 

odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

     Ze závěrečné zprávy ze dne 29. 2. 2016 vyplývá, že ve všech hodnocených oblastech 

nebyly shledány závady a nebyla ani přijata žádná opatření k odstranění případných 

nedostatků. 

 

 

 

Část V. 

Rozhodnutí ředitele 
 

Rozhodnutí ředitele  

dle zákona 561/2004 Sb. § 165 odst. 2 

Počet Počet 

odvolání 

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   185 - 

              přestup žáka podle § 49 odst. 1     55 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 2015/2016: 147 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2016/2017: 162 
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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 6. místo 

S. Gerlichová, S. Turečková, K. Schlesingerová (všechny 9. A) 

     8. místo 

J. Havelka, R. Kosička, A. Cápal (všichni 9. A) 

Přehazovaná    1. místo  družstvo starších žákyň 

N. Wilková, V. Blahová, N. Kuncová (všechny 9. B), Z. Vorlová, T. Jedličková (obě 9. A), 

A. Ošlejšková, M. Šístková, H. Moráňová, D. Plchová (všechny 8. C) 

Fotbalový turnaj – neregistrovaní – 3. místo 

D. Kunc, R. Blaha (oba 6. A), T. Hlubinka, K. Stříž (oba 6. B), D. Havelka, J. Jindra, 

R. Jordán, Š. Ondroušek, B. Ostrý, M. Formánek, J. Krajíček (všichni 7. A), D. Gric, 

M. Jokeš (oba 7. C), Š. Pohl, J. Sehnal (oba 8. A), M. Rauš, V. Šindelka, L. Vitouch (všichni 

8. B), D. Hasoň, M. Černý (oba 9. B)        

    

 

Okresní soutěže: 
 

Matematická olympiáda  1. místo  M. Stloukal  9. A 

     2. místo   T. Jakubů  9. A 

        D. Havelka   7. A 

     3. místo  A. Všianský  5. B 

     4. místo   T. Jedličková  9. A 

        K. Vitoulová  5. A 

        S. Pánek  5. B 

     5. místo  J. Havelka  9. A 

        L. Sedlák  5. B 
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        E. Aubrechtová 6. A 

        V. Petrů  7. A 

     6. místo  Z. Vorlová  9. A 

     7. místo  M. Kaderka  5. A 

        A. Pospišilík  5. A 

        P. Sedlák  8. A 

        D. Zemánek  5. A 

     8. místo  K. Škrabal  5. B 

        A. Bednářová  6. A 

        Š. Ondroušek  7. A 

     9. místo  F. Mazáč  5. A 

        B. Jakubů  6. A 

        V. Vítovský  7. A 

     10. místo  L. Bartoňová  6. A 

        P. Řehula  6. A 

Pythagoriáda    1. místo  J. Vašíček  5. B 

     4. místo  J. Šrámek  4. B 

        J. Přichystal  8. A 

     5. místo  K. Škrabal  5. B 

     6. místo   R. Alexová  5. B 

        D. Havelka  7. A 

        B. Jakubů  6. A 

        D. Kunc  6. A 

     7. místo  Š. Huvar  4. B 

     8. místo  S. Jež   4. B 

        S. Pánek  5. B 

        A. Všianský  5. B 

        A. Bednářová  6. A 

        R. Blaha  6. A 

Olympiáda v českém jazyce 14. místo  M. Pospišilíková 8. A   

Angliáda – soutěž v anglickém jazyce – účast žáků 8. a 9. ročníku 

Bible a my – vědomostní soutěž 3. místo  J. Havelka  9. A 

     4. místo  T. Jakubů  9. A 

     6. místo  B. Jakubů  6. A 

Eurorebus – vědomostní soutěž – účast 6. A, 7. A, 8. A, 9. A, 9. B 

postup do krajského kola 

Fyzikální olympiáda   9. místo  T. Jakubů  9. A 

Pohár Heyrovského   13. místo  T. Jakubů  9. A 

     14. místo  M. Stloukal  9. A 

Zeměpisná olympiáda  4. místo  J. Havelka  9. A 

     5. místo  E. Aubrechtová 6. A 

     9. místo  B. Ostrý  7. A 

Dějepisná olympiáda  7. místo  M. Pospišilíková 8. A  

O lysické sluníčko   3. místo  D. Plchová   8. C 

hlavní cena  D. Plchová  8. C 

Dřevo, materiál budoucnosti 1. místo  9. A 

S. Gerlichová, T. Kopecká, T. Jedličková, M. Stloukal (všichni 9. A) 

     10. místo  9. B   

Coca-Cola Školský pohár – postup do krajského kola (žáci 7.–9. ročníku)   
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Přehazovaná – 3. místo 

Z. Šperková, K. Bednaříková (obě 6. A), K. Smítková, E. Špidlíková, K. Odehnalová, 

Z. Sušánková (všechny 6. B), M. Klevetová, A. Šmídová (obě 7. A), A. Komprdová, 

K. Staňková, S. Klonová, Z. Sekaninová (všechny 7. B)      

Memoriál V. Kotrhonze – malá kopaná – 1. místo 

F. Kocůrek, V. Petrů (oba 7. A), L. Sychra, F. Sychra, A. Vojtěch, R. Nesvadba (všichni 

7. B), Š. Alexa (7. C), T. Černý, M. Janíček, P. Lokaj (všichni 8. A), O. Rottenberg (8. C), 

J. Havelka (9. A), D. Stejskal (9. B) 

McDonald´s Cup – soutěž v kopané žáků 4.–5. tříd – 1. místo 
žáci ze všech tří pracovišť      

L. Marek (4. A), Š. Petrů, A. Sivera (4. B), A. Zukal, D. Zemánek, F. Mazáč, T. Nečas, 

J. Chmela (5. A), A. Všianský (5. B), V. Hrabec (4. D), L. Opluštil, F. Čejka, F. Novotný 

(všichni 5. C), V. Hasoň (5. D)        

Vybíjená – 3. místo 

O. Kryštof (4. A), K. Šamšulová, J. Šrámek, A. Sivera, D. Hotař, Š. Petrů (všichni 4. B), 

A. Zukal, T. Nečas, F. Mazáč, D. Zemánek, P. Šmarda (všichni 5. A), T. Petrová (5. B) 

Halová kopaná  2. místo 
F. Kocůrek, V. Petrů (oba 7. A), L. Sychra, F. Sychra, A. Vojtěch, R. Nesvadba (všichni 

7. B), Š. Alexa (7. C), T. Černý, M. Janíček, P. Lokaj (všichni 8. A), O. Rottenberg (8. C), 

J. Havelka (9. A), D. Stejskal (9. B) 

Florbal   2. místo 
K. Stříž (6. B), S. Krejsta, M. Formánek, F. Kocůrek, M. Ševčík, Š. Ondroušek, O. Šístek, 

V. Petrů (všichni 7. A), R. Nesvadba, L. Sychra, F. Sychra, D. Ryba, A. Vojtěch (všichni 

7. B), Š. Alexa (7. C)       

Přespolní běh 

3. místo V. Petrů (7. A), 6. místo F. Sychra (7. B), 8. místo V. Staňková (7. A), 9. místo 

Š. Alexa (7. C), 11. místo V. Šindelka (8. B), 12. místo L. Sychra (7. B), 15. místo 

V. Šperková (6. A) 

Družstvo mladších žáků 1. místo 

Družstvo mladších žákyň 6. místo  

Družstvo starších žákyň 9. místo 

Družstvo starších žáků 10. místo 

Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích 

čtyřboj    9. Místo V. Veselá, B. Přichystalová (obě 1. A) 

hod kriketovým míčkem 6. místo B. Přichystalová  1. A 

běh na 50 m   6. místo V. Veselá   1. A 

Pohár rozhlasu 

běh na 60 m   3. místo A. Vojtěch   7. B 

      Š. Pohl    8. A 

štafeta 4 x 60 m  3. místo              

M. Janíček, Š. Pohl, T. Černý (všichni 8. A), A. Vojtěch (7. B) 

běh na 1000 m  2. místo V. Petrů   7. A 

skok daleký   3. místo A. Vojtěch   7. B 

vrh koulí   2. místo Z. Vorlová   9. A 

    3. místo S. Wilk   9. B 

DYS-KO-HRY  3. místo 

M. Pohlová (6. A), K. Šístek, T. Stejskal, A. Bayerová (všichni 6. B), Š. Pohl (8. A) 
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Regionální (krajské) soutěže: 

 
Matematická olympiáda – účast 

J. Havelka, T. Jedličková, M. Stloukal, T. Jakubů (všichni 9. A) 

Mala kopaná – O pohár ministryně školství – 4. místo 
F. Kocůrek, V. Petrů (oba 7. A), L. Sychra, F. Sychra, A. Vojtěch, R. Nesvadba (všichni 

7. B), Š. Alexa (7. C), T. Černý, M. Janíček, P. Lokaj (všichni 8. A), O. Rottenberg (8. C), 

J. Havelka (9. A), D. Stejskal (9. B), P. Papoušek (8. E)      

Eurorebus – vědomostní soutěž          

3. místo třída 7. A – V. Vítovský, B. Ostrý, J. Jindra 

12. místo třída 8. A 

jednotlivci – 7. místo V. Vítovský         

McDonald´s Cup – 2. místo 
žáci 4.–5. ročníku ze všech tří pracovišť      

L. Marek (4. A), Š. Petrů, A. Sivera (4. B), V. Hrabec (4. D), J. Baňa (4. F), A. Zukal, 

D. Zemánek, F. Mazáč, T. Nečas (5. A), A. Všianský (5. B), L. Opluštil, F. Čejka, F. Novotný 

(všichni 5. C), V. Hasoň (5. D) 

Přespolní běh – 1. místo – družstvo mladších žáků 

4. místo V. Petrů (7. A), 5. místo F. Kocůrek (7. A), 12. místo Š. Alexa (7. C), 13. místo 

F. Sychra (7. B)     

Coca-Cola Školský pohár – účast žáků 7.–9. ročníku 

Logická olympiáda – 13. místo A. Pospíšilík (5. A ) 

 

Celostátní (republikové) soutěže: 
Eurorebus – vědomostní soutěž – účast 

V. Vítovský, B. Ostrý, J. Jindra (všichni 7. A) 

Přespolní běh – 9. místo – družstvo mladších žáků 

F. Kocůrek, V. Petrů (oba 7. A), F. Sychra, L. Sychra (oba 7. B), Š. Alexa (7. C) 

Internetová soutěž Hravě žij zdravě – účast žáků 5. ročníku 

 

    

 

 Pracoviště Sušilova 

 

Městské soutěže: 
Ekologická soutěž ke Dni Země  2. místo 

K. Jandová, J. Rajnoch, V. Šimkůj (všichni 8. D) 

      3. místo 

Š. Burgr, M. Zapalač, R. Kříž (všichni 9. C) 

Výtvarná soutěž ke Dni Země 
Kolektivní práce 1.–5. třída M. Hénková, J. Langrová, P. Štěpán (všichni 4. C), M. Lukešová, 

K. Šafránková, N. Přibylová, Z. Rozkošná, J. Siverová, M. Bartošová (všichni 5. C), třída 

2. D, kolektivní práce 6.–9. třída – třída 6. C 

Fotbalový turnaj – neregistrovaní – 1. místo 

D. Bránský, J. Sekanina, K. Straka, R. Tomášek (všichni 7. D), M. Kovář, P. Sivera, 

M. Žédek, D. Jonáš, Z. Šafránek, P. Vu (8. D), V. Čejka, D. Fiala, D. Maršálek (9. C), 

V. Alexa, J. Nečas, T. Pernica (6. D) 

 

Okresní soutěže: 
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Pythagoriáda     1. místo Z. Rozkošná  5. C 

      8. místo A. Šebková  6. C 

Pohár rozhlasu 

běh na 60 m     1. místo D. Maršálek  9. C  

skok do dálky     1. místo D. Maršálek  9. C  

Florbal starších žáků – účast ve finálové skupině      

Zeměpisná olympiáda   12. místo V. Šimkůj  8. D 

Recitační soutěž (zvláštní cena poroty)   A. Koudelková 8. D 

McDonald´s Cup – soutěž v kopané žáků 1.– 3. třída – 2. místo 
N. Vojtěchová  (3. C), J. Jakubec, T. Novotný (2. C), Michal Kassai, Martin Kassai, D. Kejík 

(2. D), J. Hrabec (1. C) 

McDonald´s Cup – soutěž v kopané žáků 4.–5. třída – 1. místo 

F. Čejka, L. Opluštil, F. Novotný (5. C), V. Hasoň (5. D), V. Hrabec (4. C) 

Školní štafetový pohár Blansko  5. místo 

Ukážeme vám, co ve vás vězí   1. místo 

Š. Burgr, T. Odehnal, V. Čejka, V. Slavík (všichni 9. C)      

DYS-KO-HRY 1. stupeň   3. místo 

F. Čermák (3. D), F. Olesov (5. C), M. Andrés (5. D), M. Sekanina (5. D), M. Hrebík (5. D) 

Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích – celkové pořadí – 3. místo 
atletický čtyřboj  4. místo M. Sychra   1. D 

    6. místo K. Vafková   1. D 

běh 400 m    2. místo M. Sychra   1. D 

    10. místo A. Hrebiková   1. C 

    14. místo J. Hrabec   1. C 

hod kriketovým míčkem 2. místo M. Pekl   1. D 

    9. místo L. Turečková   1. C 

    11. místo K. Vafková   1. D 

běh 50 m   5. místo M. Sychra   1. D 

    10. místo D. Dostál   1. D 

    7. místo A. Hrebiková   1. C 

skok z místa do dálky  3. místo K. Vafková   1. D 

    11. místo A. Hrebiková   1. C 

    12. místo L. Turečková   1. C 

    8. místo J. Martínek   1. D 

    9. místo M. Sychra   1. D 

Atletický přebor žáků 1. stupně -  Pohár krále Jiřího z Kunštátu 

běh na 400 m   3. místo M. Vojtěchová  3. C 

    4. místo F. Čermák   3. D 

    10. místo M. Rychnovský  3. C 

běh na 600 m   9. místo L. Opluštil   5. C 

běh na 50 m   8.–10. místo M. Vojtěchová  3. C 

    8.–9. místo L. Opluštil   5. C 

skok do dálky   8.–9. místo F. Čermák   3. D 

    6. místo L. Opluštil   5. C 

    7. místo F. Čejka   5. C 

čtyřboj    8. místo M. Vojtěchová  3. C 

    9. místo F. Čermák   3. D 

McDonald´s Cup – soutěž v kopané žáků 4.–5. třída – 1. místo 

F. Čejka, L. Opluštil, F. Novotný (5. C), V. Hasoň (5. D), V. Hrabec (4. C) 
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Regionální (krajské) soutěže: 
McDonald´s Cup – soutěž v kopané žáků 4.–5. tříd – 2. místo 

F. Čejka, L. Opluštil, F. Novotný (všichni 5. C), V. Hasoň (5. D), V. Hrabec (4. C) 

 

 

 Pracoviště Slovákova 

   

  

Městské soutěže: 
 

Ekologická soutěž ke Dni Země  

5. místo – T. Liznová, I. Hrajerová, A. Kučerová (všechny 9. D) 

7. místo – N. Tomášková, M. Konečný, D. Dufková (všichni 8. E),  

9. místo – P. Pospíšil, J. Procházka, L. Palínek (všichni 9. D)  

Fotbalový turnaj – neregistrovaní – 2. místo 

M. Polák, M. Vikuš, E. Pospíšil, D. Havelka (všichni 6. E), V. Gnativ, D. Komárek, L. Tůma 

(všichni 6. F), A. Bruckner, R. Maleček, L. Komárek (všichni 7. F), P. Buš, R. Peša (oba 

8. E), J. Fleischlinger (8. F)   

Přehazovaná mladší žákyně 1. místo 
S. Zdražilová, A. Tomášková, K. Ekslerová, V. Vavrincová (všechny 6. F), R. Staňková, 

J. Chladilová, N. Hladká, S. Jančíková (všechny 7. E) 

Přehazovaná starší žákyně  2. místo 
M. Stloukalová, M. Novotná, E. Kudláčková, N. Kalasová (všechny 8. F), N. Tomášková 

(8. E), N. Nespěchalová, E. Veselá, S. Ledvinová, V. Kubíková (všechny 9. D)  

 

Okresní soutěže: 
 

Matematická olympiáda  6. místo  B. Lišková  5. E 

Pythagoriáda    8. místo  E. Dvořáčková 5. E 

Recitační soutěž   1. místo  E. Kudláčková 8. F  

Hledáme nejlepšího chemika účast družstva 9. D 

T. Liznová, F. Staněk, M. Charvát     

Dějepisná olympiáda  16. místo  M. Charvát  9. D  

Dřevo, materiál budoucnosti účast 9. D 

Ukážeme vám, co ve vás vězí účast 9. D 

Mladí přírodovědci   2. místo žáci 9. D 

Kučerová, B. Šmeralová, I. Hrajerová 

O nejlepšího angličtináře  4. místo  družstvo žáků 8. a 9. ročníku 

nejlépe umístěný M. Souček 9. D 

Vytvoř si svůj komiks – literárně-výtvarná soutěž 

     2. místo  K. Baďurová  9. D 

Coca-Cola Školský pohár – účast v základních skupinách   

Memoriál V. Kotrhonze – účast žáků 2. stupně v základní skupině 

McDonald´s Cup – soutěž v kopané žáků 2.–5. tříd – 2. místo 
M. Fiala (2. E), B. Sluka (3. F), L. Prokeš (3. E), J. Baňa, J. Berousková (oba 4. F), J. Frajt 

(4. E), J. Machač (5. F), V. Novotný, L. Šíp (oba 5. E)     

Štafetový pohár žáků 1. stupně 7. místo 

družstvo žáků a žákyň 3.–5. ročníku 
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Halová kopaná – účast v základních skupinách 

Florbal starších žáků a žákyň – účast v základních skupinách 

Atletická soutěž Kunštátská laťka 5. místo  N. Kalasová  8. F 

     6. místo  N. Hladká  7. E 

     10. místo  R. Maleček  7. F 

     11. místo  O. Kropáč  9. D  

Přespolní běh 
družstvo mladších žáků 4. místo 

E. Pospíšil, D. Baňa (oba 6. E), L. Staněk (7. E)  

družstvo starších žákyň 3. místo 

N. Kalasová (8. F), N. Nespěchalová, B. Šmeralová (obě 9. D) 

Jednotlivci:   

4. místo   E. Pospíšil (6. E) 

8. místo   N. Kalasová (8. F) 

Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích 

běh na 400 m   1. místo M. Krenželok    1. G 

    2. místo J. Novotná    1. G 

Vv soutěž   1. místo R. Mičín   1. E 

Volejbal starších žákyň 1. místo 

N. Tomášková, S. Zdražilová, S. Čížková, N. Továrková (všechny 6. F), V. Vavrincová 

(6. E), N. Hladká (7. E), M. Novotná (8. F), N. Nespěchalová, E. Veselá, V. Kubíková 

(všechny 9. D) 

Volejbal starších žáků 2. místo 

F. Nyahay, A. Filler, P. Hachler, F. Konečný, D. Schütz (všichni 6. F), D. Novotný, 

R. Maleček (oba 7. F), M. Šmída, P. Papoušek (oba 8. E), M. Zachoval, P. Pospíšil (oba 9. D) 

Volejbal mladších žáků a žákyň  1. místo 

J. Chladilová, R. Staňková (obě 7. E), M. Stloukalová (8. F), F. Nyahay, A. Filler (oba 6. F), 

D. Novotný (7. F), M. Šmída (8. E) 

Přehazovaná mladších žákyň  2. místo 

V. Vavrincová, A. Kropáčová (obě 6. E), R. Staňková, J. Chladilová, N. Hladká, B. Průšová, 

S. Jančíková (všechny 7. E) 

Přehazovaná starších žáků   2. místo 

N. Tomášková, P. Lujková (obě 8. E), D. Jurášková, N. Kalasová (obě 8. F), M. Chlupová, 

L. Pavelová, N. Juračková (všechny 9. D) 

Pohár rozhlasu 

skok do dálky   1. místo J. Chladilová   7. E 

    2. místo Z. Musil   9. D 

hod míčkem   2. místo R. Staňková   7. E 

    2. místo A. Brückner   7. F 

štafeta 4 x 60 m   2. místo 

S. Zdražilová (6. F), A. Sklenářová (7. F), J. Chladilová, N. Hladká (obě 7. E) 

štafeta 4 x 60 m   2. místo 

D. Baňa, E. Pospíšil (oba 6. E), B. Klimeš, A. Brückner (oba 7. F) 

běh na 60 m   3. místo J. Chladilová   7. E 

    2. místo Z. Musil   9. D 

   

 

Regionální (krajské) soutěže: 
 

Volejbal starších žákyň  4. místo 
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N. Hladká (7. E), M. Šístková (8. C), M. Novotná (8. F), V. Blahová (9. B), N. Nespěchalová, 

E. Veselá, V. Kubínová (všechny 9. D) 

Volejbal mladších žáků a žákyň 3. místo 

J. Chladilová, R. Staňková (obě 7. E), M. Stloukalová (8. F), F. Nyahay, A. Filler (oba 6. F), 

M. Šmída (8. E) 

Plážový volejbal žáků a žákyň 4. místo 

P. Bohatec (8. A), J. Přichystal (6. F) 

Plážový volejbal žáků a žákyň – krajské finále – účast  
F. Nyahay (6. F), M. Šmída (8. E), N. Nespěchalová (9. D), M. Stloukalová, M. Novotná (obě 

8. F), J. Chladilová (7. E) 

 

Celostátní (republikové) soutěže: 
 

Recitační soutěž – účast   E. Kudláčková  8. F 

Hledáme nejlepšího chemika – účast M. Charvát   9. D 

Volejbalová soutěž Pohár 7. tříd – 5. místo 

J. Chladilová, R. Staňková, N. Hladká (všechny 7. E), D. T. Novotný (7. F), F. Nyahay, 

A. Filler, S. Zdražilová, D. Schütz, N. Továrková (všichni 6. F) 

  

c) Spolupráce s dalšími subjekty 

  

 SVČ 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 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. 
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     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. 

Dobrá spolupráce je i s dalšími místními středními školami (Gymnázium Boskovice, Střední 

škola André Citroëna Boskovice, Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední 

škola) – zejména v oblastech rozvoje přírodovědného a polytechnického vzdělávání.  

      

 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.  

 

d) Účast na životě ve městě 

 

     Život školy a především úspěchy žáků jsou prezentovány v oblastních periodikách, kam 

přispívají učitelé školy i samotní žáci. V rámci výuky žáci pravidelně navštěvují výstavy 

pořádané muzeem a městskou knihovnou.  

     Žáci školy vydávají školní časopisy – Zeleňáček, ZŠ II News, 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. 

     Významné jsou i další akce s hojnou 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 
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     Ve 2. pololetí roku 2015 jsme realizovali 2 projekty z operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost:  

1. Čtenářská a jazyková gramotnost – klíčovými aktivitami tohoto projektu byly zahraniční 

jazykový kurz pro učitele, zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 21 žáků (ve dnech        

4.–9. 10. do Velké Británie), čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství 

a čtenářské gramotnosti – pro 2. až 9. ročník (září až prosinec 2015). 

 

2. TP Boskovice – klíčovými aktivitami tohoto projektu byly rozvoj profesních dovedností 

učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ (říjen 2015), 

rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ (podzim 2015). 

 

               
g) Mezinárodní spolupráce 

 

     Škola dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Andreja Kmeťa v Levicích. Na jaře navštívili naši 

žáci s pedagogickým doprovodem Levici. Žáci byli tradičně ubytovaní v rodinách svých 

slovenských kamarádů.  

 

h) Péče o talentované žáky 

 

     Péči o talentované žáky máme zapracovanou v našem školním vzdělávacím programu.    

Při přípravě talentovaných žáků na soutěže je preferována individuální příprava, učitelé ji 

provádějí nad rámec svých pracovních povinností. 

     V listopadu proběhla ve spolupráci s PPP Boskovice depistáž nadaných žáků ve 4. třídách.   

 

i) Péče o zaostávající a problémové žáky 

 

     V případě problémových žáků škola spolupracuje se sociálním odborem MěÚ Boskovice 

a  Policií ČR. Problémy jsou vždy řešeny ve spolupráci se zákonnými zástupci problémových 

žáků. Pravidelně jsou pořádány besedy s kurátorem pro žáky 8. a 9. tříd k problematice 

sociálně patologických jevů a kriminality mládeže. 

     Na škole jsou zřízeny dyslektické a logopedické kroužky, které pomáhají žákům 

s vývojovými vadami. V případě zaostávajících žáků spolupracujeme s PPP Boskovice.  

 

 

j) LVVZ  

 

     Žáci 7. tříd se každoročně účastní výcvikových kurzů. Ve školním roce proběhly kurzy 

na chatě Barborka v Jeseníkách (Sušilova, nám. 9. května) a na Šerlichu v Orlických horách 

(Slovákova). 

 

k) Kroužky při ZŠ 
 

nám. 9. května: 

ŠD – Počítače  Simona Svobodová 

ŠD – Výtvarný  Zita Bednářová 

ŠD – Sportovní  Daniela Stejskalová 

ŠD – Šikulky  Dana Krejčířová 

Tvořivé hraní s dětmi  Petra Dolníčková 
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Florbal  Martin Staněk 

Využití informatiky v práci s médii Aleš Ryšavý 

Koumáci  Věra Nádvorníková 

Příroda kolem nás Jana Formánková 

Konverzace v angličtině                  Ludmila Huvarová 

Literární kroužek                             Jana Šafránková 

Nebojme se češtiny                         Svatava Klimková 

DYS studio                                Marie Hložková, Dana Slezáková, Lucie Slouková,  

                                                      Gabriela Staňková, Jana Svobodová, Jana Šafránková                                                                                                                                                                                                                                             

 

Sušilova: 
Míčové hry – 1. stupeň dívky Eva Skotáková 

Míčové hry – 2. stupeň dívky Eva Skotáková 

Florbal – mladší chlapci Jan Bohatec 

Florbal – starší chlapci Jan Bohatec 

Anglické hraní (2. ročník)  Lenka Tesařová 

ŠD – Klubíčko    Jarmila Němečková 

ŠD – Šikovné ruce                        Zdenka Prokopová 

Internet a hry     Pavel Nymburský 

Dyslektické kroužky Pavlína Palánová, Ludmila Slámová, Jana Čermáková,  

            Jan Bohatec, Petra Švábenská, Martina Kubová 

 

Slovákova: 

Odbíjená – začátečníci                    Blanka Bohatcová 

Odbíjená – pokročilí Blanka Bohatcová 

Sportovní a pohybové aktivity          Světlana Hrdličková 

Kondiční příprava                              Světlana Hrdličková 

Anglické hraní pro druháky I.          Michaela Martinková            

Anglické hraní pro druháky II          Michaela Martinková            

ŠD – Malí spisovatelé Gabriela Klevetová 

ŠD – Školička flétny Alena Koutná 

ŠD – Šikovné ruce I Pavlína Henzlová 

ŠD – Šikovné ruce II Monika Učňová 

ŠD – Sportujeme I  Kateřina Čeřovská  

ŠD – Sportujeme II  Renata Koudelková 

ŠD – Světoběžníci  Alena Koutná, Gabriela Klevetová 

Dyslektické kroužky  Alena Dvořáčková, Markéta Dvořáková, Miroslava    

                                                           Vávrová, Kateřina Kolářová 

Doučování z Čj, Aj, M    Jana Svobodová, Věra Legnerová, Michaela   

                                                           Martinková, Alena Dvořáčková, Alena Sedláková,   

                                                           Alena Svobodová, Blanka Bohatcová 

 

 

 

l) Zapojení školy do národních a mezinárodních výzkumů 

 

     Ve sledovaném období nebyli žáci školy zahrnuti do těchto výzkumů. 
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Část VII. 

Zhodnocení a závěr 

 

 

     Základní škola Boskovice vytváří dobré podmínky pro poskytování základního vzdělání 

žákům. Škola má dobré prostorové podmínky pro další rozvoj. Vyhovující je i vybavení 

materiální. Po dokončení výměny oken a zateplení budov v minulých letech a modernizaci 

sportovišť se aktuálně snažíme o vylepšení učeben a šaten (nový nábytek) a technického 

vybavení školy (výpočetní technika, interaktivní tabule).  

     Na škole působí kvalitní a stabilní pedagogický sbor, nemáme větší problémy 

s aprobovaností. Velkým přínosem bylo pro školu zřízení funkce školního psychologa, 

(aktuální potřeby související s inkluzí nás vedly ke změně, a na škole tedy působí speciální 

pedagog). Pokles žáků a tříd ve škole se již zastavil, od školního roku 2013/14 dochází 

k nárůstu žáků i tříd, způsobenému odchodem slabých ročníků na střední školy a příchodem 

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 2015/2016 

 
1. Hlavní cíle MPP a jejich plnění – hlavním cílem programu bylo věnovat pozornost 

všestrannému rozvoji osobnosti všech žáků školy, zvýšenou pozornost věnovat dětem 

s problémovým vývojem a rizikovým chováním, přispívat k rozvoji zdravého životního 

stylu. Zaměřili jsme se především na primární prevenci žáků již od nižšího stupně, 

abychom do budoucna předešli sociálně-patologickým jevům a přispěli k rozvoji 

pozitivního vnímání okolí, utváření vlastního profilu žáků. Cíle MMP byly splněny. 

2. Specializované programy, projekty v rámci MPP 

Spolupráce s odborníky – např. Poradenské centrum Brno, Centrum volného času 

Lužánky, Okresní soud Blansko, volnočasové aktivity – kroužky: spolupráce se školní 

družinou, Střediskem volného času, Městskou knihovnou Boskovice 

Kroužky: např. Tvořivé hraní s dětmi, Koumáci, Šikulky, Počítače, Příroda kolem nás, 

Florbal,  Dysstudia pro žáky s poruchami učení, výtvarný kroužek aj. 

Projekty: Hra na město, Bezpečná cesta do školy, Týden mobility, Děti odjinud, děti 

Evropy, Film a škola, Projekt školní knihovny, 72 hodin, projekt Faber, Exulis Brno aj. 

Besedy: beseda OHS, základy 1. pomoci, beseda s kurátorem, beseda s příslušníkem 

policie, … 

Besedy a akce mimo školu: Ekologické středisko – Dům přírod Moravského krasu, 

Kateřinská jeskyně, Sloupsko-šošůvské jeskyně, Anthropos Brno, Špilberk, Moravské 

zemské muzeum, vycházky do přírody (Den Země), Návštěva DLPP Boskovice, návštěva 

Betany, Dopravní hřiště Blansko, prohlídka Brna – památky, Výchovně-vzdělávací akce 

aha, soudní jednání Blansko, Elim Letovice – besedy např. Kyberšikana aneb predátor 

mezi námi, ... 

 

3. Metody motivace a jejich úspěšnost – besedy se zajímavými lidmi, návštěva kulturních 

a sportovních akcí, DVD, dokumentární filmy, na internetu; 

volnočasové aktivity – kroužky, akce ŠD, akce předmětové komise Tv, osobní příklad 

apod. Dle mého mínění byly metody úspěšné. 

 

4. Systém poradenské péče – konzultační hodiny – denně před vyučováním, jinak v pevně 

stanovené době na jednotlivých pracovištích, v případě naléhavé potřeby kdykoliv, 

Schránka důvěry v přízemí školy, nástěnky MP s novými letáky, kontakty na odborné 

pracovníky apod. Spolupráce s PPP Vyškov (Boskovice, Blansko), odbornými pracovišti, 

městskou i státní policií, kurátorem aj. V neposlední řadě byla přijata od nového školního 

roku speciální pedagožka, která úzce spolupracuje s celým pedagogickým sborem, hlavně 

s výchovnými poradci. 

5. Formy spolupráce s rodiči – rodiče jsou o jednotlivých aktivitách informováni 

prostřednictvím nástěnek prevence a žákovské samosprávy, zpravodajem školy, 

na třídních schůzkách a školním časopisem. Někteří rodiče se snaží zapojit formou 

darování propagačních předmětů jejich firmy – drobné odměny pro žáky v soutěžích 

apod., pomocí při organizaci některých akcí (zejména na 1. stupni a v ŠD). Výborná je 

spolupráce se SRZŠ. 
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6. Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci MPP – pedagogičtí pracovníci obdrželi 

metodický návod „Jak postupovat při řešení zjištěných negativních jevů“ (šikana, 

kyberšikana, užití návykových látek, gambling, …) a „Krizový plán školy“ v rámci Školní 

preventivní strategie 2013–2018. Každý pedagogický pracovník má možnost v rámci 

DVU využít přednášky, nácviky modelových situací a seminářů z kterékoliv oblasti 

negativních jevů, které se mohou na škole objevit (nabídky jsou zprostředkovány 

Střediskem služeb školám Brno a odloučené pracoviště Blansko). 

 

7.  Výskyt nežádoucích společenských jevů 

 

 ano ne věk ∑ případů 

Kriminalita majetkové povahy ano  8 1 

Kriminalita násilné povahy  ne   

Nevhodné chování ke spolužákům 

ve vyučování 

ano  12 – 7x, 13 – 4x, 

14 – 1x, 15 – 2x 

14 

Sebepoškozování  ne   

Záškoláctví     

Neomluvené hodiny ano  13 – 3x, 14 – 3x 6 

Alkohol ve škole                                                                    ano  14 1 

Marihuana ve škole                               ano  14 1 

Pořizování intimních fotografii             ano  12 1 

Kouření ve škole                                                                   ano  13, 14 2 

Šňupací tabák ve škole                           ano  13 1 
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Část IX. 

Přehled o výsledcích přijímacího řízení 

 
Název školy a oboru přijatých 

(maturitní 

obory) 

přijatých 

(učební 

obory) 

celkem 

Gymnázium Boskovice   36 

 Osmileté         16   

 Čtyřleté 20   

Gymnázium Blansko 3  3 

Gymnázium Jevíčko 2  2 

Sportovní Gymnázium L. Daňka Brno 2  2 

Gymnázium Bigy Brno 1  1 

Gymnázium Rájec-Jestřebí 1  1 

Šestileté    

Čtyřleté    

Gymnázium Olomouc    

Čtyřleté    

SPgŠ Boskovice   2 

 Pedagogické lyceum    

 Sociální činnost 2   

VOŠ ekonomická a zdravotnická 

a SŠ Boskovice 

  11 

 Hotelnictví  3   

 Informační technologie 1   

 Veterinářství 5   

 Ekonomika a podnikání 2   

SOŠ a SOU André Citroëna   19 

 Informační technologie 3   

 Mechanik strojů a zařízení  5   

 Technik pro IT  1  

 Opravář zemědělských strojů    

 Obráběč kovů  8  

 Mechanik opravář motorových vozidel  2  

Masarykova SŠ Letovice, Tyršova   2 

 Nábytkářská a dřevařská výroba 1   

 Elektrikář  1  

 Truhlář    

OA a SZdŠ Blansko   8 

 Zdravotnický asistent 3   

 Ekonomické lyceum 2   

 Obchodní akademie 3   

SPŠ Jedovnice    

 Strojírenství    

SŠ TEGA Blansko   4 

 Mechanik seřizovač (programátor CNC strojů) 1   

Kuchař-číšník  1  

 Nástrojař – moderních technologií  2  
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SOŠ Fortika, Lomnice u Tišnova    

 Hotelnictví    

SŠ technická a ekonomická Brno    

 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   1 

Klempíř  1  

Plynař    

Střední zahradnická škola Rajhrad    

Zahradnictví    

OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno, Kotlářská    1 

Informační služby 1   

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 

  1 

Kadeřnice    

Kosmetické služby 1   

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    

Konzervatoř Brno   1 

Hudba – hra na klarinet 1   

SŠ designu a módy Prostějov   1 

Multimediální tvorba 1   

SŠ technická a ekonomická Brno,  

Olomoucká 61 

  2 

Mechanik elektronik 2   
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Střední průmyslová škola Veveří, Brno   1 

Strojírenství 1   

TRIVIS SŠ veřejnoprávní Jihlava   1 

Bezpečnost právní činnosti 1   

SPŠ elektrotechnická a IT Brno, Purkyňova 97   1 

Sociální činnost 1   

VOŠZ a SZŠ Praha-Nusle   1 

Masér sportovní a rekondiční 1   

SPŠ stavební Brno, Kudelova 8   1 

stavebnictví 1   

SUŠ a D, VOŠ Brno, Husova 10   2 

Užitná malba 1   

Produktový desing 1   

SŠ grafická Brno, Šmahova   1 

Obalová technika 1   

SŠ Lomnice u Tišnova   1 

kadeřník  1  

ISŠ Moravská Třebová   1 

Kuchař číšník  1  

SŠ F. E. Roosevelta Brno   1 

Textilní a oděvní výroba  1  

Církevní střední zdravotnická škola Brno   1 

Ošetřovatelka  1  

SŠ a ZŠ Tišnov, nám. Míru 22   3 

Ošetřovatel – ošetřovatelka  3  

Celkem z 9. tříd 74 23 97 

Celkem z 5. tříd 16  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Část X. 

Akce školy ve školním roce 2015/16 
ZÁŘÍ 

 
- 1. 9. 2015 – slavnostní zahájení školního roku 2015/2016, porada pedagogických 

pracovníků na jednotlivých pracovištích 

- další otevření třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů – 

pracoviště „Zelená“ (VI. A, 24 žáků) 

- zahájení výuky podle řádného rozvrhu  

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- schůzka výchovných poradců 

- ŠVP – tvorba tematických a časových plánů pro jednotlivé předměty a ročníky  

- schůzky metodických zařízení a předmětových komisí na jednotlivých pracovištích 

a celoškolní schůzky předmětových komisí 

- změny v programu Bakalář, v matrice školy, rychlé hlášení o počtu žáků k 1. 9. 2015 

- Mléko do škol – firma ADANTE, České Budějovice 

- Ovoce do škol – balíčky pro žáky 1. stupně 

- začátek praxe studentek 4. ročníku SPgŠ Boskovice ve třídách 1. stupně, ve školní 

družině 

- zahájení činnosti školních zájmových útvarů organizovaných školou nebo jinými 

subjekty na jednotlivých pracovištích  

- 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 (24. 9.), Sušilova (22. 9.) 

- Běh Terryho Foxe – park u Zámeckého skleníku (vybraní žáci 2. stupně) 

- Zátopkova pětka a Zátopkův maraton – školní hřiště (pracoviště Slovákova) 

- Logická olympiáda – přihlášení a řešení matematické soutěže (zájemci z 1. 

a 2. stupně) 

- internetový kurz zdravého životního stylu Hravě žij zdravě – přihlášení (žáci 

5. ročníku) 

- ŠVP – projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník)  

- VP – zjištění předběžného profesního zájmu žáků 9. ročníku, vytipování 

problémových, talentovaných, zdravotně znevýhodněných žáků školy 

- RR – Den české státnosti 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: prohlídka židovské čtvrti (7. B, průvodkyně E. Morris), veřejná 

prezentace žáků v anglickém jazyce – zájemci z 8. a 9. ročníku o výjezd do Anglie, 25 let 

hnutí Na vlastních nohou – Zvíkovec u Prahy (účast 2 pí učitelek), aktivity školní 

psycholožky: adaptační program – přechod na 2. stupeň (6. A, B), Dům přírody 

u Moravského krasu a Kateřinská jeskyně (6. A, B), Hravě žij zdravě – přihlášení do soutěže 

(žáci 5. ročníku), přechody pro chodce s praktickou ukázkou v terénu (1. a 2. ročník), třídenní 

literárně-historická exkurze do Prahy (8. A), exkurze do Jeskyně blanických rytířů – Rudka 

(3. A, B), exkurze do Moravského zemského muzea a prohlídka Brna (7. B), beseda o zubní 

prevenci – Dental Prevention (1.–5. ročník), Angliáda – školní kolo (8. a 9. ročník), přespolní 

běh – Lysice (žáci 6.–9. ročníku), dopravní hřiště Blansko (4. A, B), ŠD – Branou 

do podzimu, Maxipiškvorky 

pracoviště Sušilova: běh do schodů – soutěž pro žáky 1. stupně, příprava sběru papíru, 

veřejná prezentace žáků v anglickém jazyce – zájemci o výjezd do Anglie, ŠD – zahájení 
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projektu Kniha za knihu – půjč a vrať, Tajemství mých kamarádů – fotogalerie, Chtěl bych 

být víc než přítel tvůj – seznamovací hry, Podzim přichází – aktivity k příchodu podzimu, 

Sportujeme na školním hřišti, Výpravy do pohádek – ilustrace pohádek 

pracoviště Slovákova: Včelařství – výstava k 90. výročí založení Včelařského spolku 

v Knínicích (8. E, F), prohlídka židovské čtvrti v Boskovicích (9. D), veřejná prezentace žáků 

v anglickém jazyce – zájemci o výjezd do Anglie, Volejbal nás baví – ukázka tréninkové 

jednotky pro 3.–4. ročník, divadelní představení Čarodějná škola – divadlo Radost Brno (4. E, 

F), exkurze do Josefského údolí – ekologická aktivita Lipky Adamov (7. E, F), přechody pro 

chodce s praktickou ukázkou v terénu (1. a 2. ročník), kulturní pořad Tance dávných tradic 

(1. E, 3. E, 4. F, 5. E, F), schůzka školního parlamentu, PP pro žáky 4. a 9. ročníku (školitelé 

z červeného kříže), aktivity školní psycholožky: adaptační program – přechod na 2. stupeň 

(6. F), Angliáda – školní kolo (8. a 9. ročník), ŠD – Celé Česko čte dětem – zapojení 

do projektu, Všichni jsme kamarádi – pravidla soužití v ŠD, Barevné rámečkování – kreslíme, 

rámečkujeme, Slavnostní minivernisáž – výstava autoportrétů dětí na chodbě ŠD 

 

ŘÍJEN 

 
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- školení první pomoci pro všechny pedagogické pracovníky 

- vzdělávací a poznávací zájezd do Anglie (21 žáků, pedagogický doprovod), projekt 

OPVK 

- Komise pro výchovu a vzdělávání – MěÚ Boskovice (6. 10.) 

- zasedání Školské rady (13. 10.) 

- schůzka školního parlamentu, žákovské samosprávy 

- setkání výchovných poradců v PPP Boskovice 

- Přírodovědný klokan (zájemci z 8. a 9. ročníku) 

- návštěva dopravního hřiště Blansko – 4. ročník 

- přespolní běh – Lysice (žáci 6.–9. ročníku), krajské kolo: Hodonín (mladší žáci ZŠ 1), 

republikové finále Hradec Králové (mladší žáci ZŠ 1) 

- Coca-Cola Školský pohár – kvalifikační turnaj 

- X. ročník soutěže Dřevo – materiál budoucnosti, soutěž pro pětičlenná družstva žáků 

9. tříd (organizátor Masarykova střední škola Letovice) 

- ŠD – celoměstská akce Drakiáda ve spolupráci se SVČ Boskovice (pracoviště Zelená, 

17. 10.) 

- ŠD – celoměstská akce Halloweenská stezka odvahy pro děti, rodiče a veřejnost 

(pracoviště Slovákova, 27. 10.) 

- návštěva výstavy drobných chovatelů zvířectva (Husí slavnosti) 

- zahájení plavecké výuky (3. a 4. ročník) 

- ŠVP – Náš životní styl – odpady (Tonda obal, 4. a 7. ročník) 

- přednáška Body image (9. ročník) 

- RR – Den vzniku samostatného státu (státní svátek)  

 
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: projekt 72 hodin – zvelebení parku školy a okolí, vysázení 

stromu (9. A), třídenní literárně-historická exkurze do Prahy (8. B, C), aktivity školní 

psycholožky: adaptační program – přechod na 2. stupeň (6. ročník), výukový program Svět 

kolem nás – Indie (7. ročník), sběr papíru (1.–9. ročník), Angliáda – soutěž v anglickém 

jazyce pro žáky 8. a 9. ročníku, divadelní představení v anglickém jazyce MAKE LOVE, 

NOT WAR (9. A, B), divadelní představení v anglickém jazyce ALICE IN WONDERLAND 

(8. A, B, C), hnutí Na vlastních nohou – vánoční přání do Norska, výstava Fenomén Merkur – 
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Muzeum Boskovicka (6. A, B), ŠD – Drakiáda na Vinohrádkách (celoměstská akce) 

ve spolupráci se SVČ Boskovice, O NEJ VLAŠTOVKU (soutěž ve skládání a pouštění 

papírových vlaštovek), Velká Boskovická 

pracoviště Sušilova: Halloweenský rej (1.–6. ročník), sběr papíru, aktivity školní 

psycholožky: adaptační program – přechod na 2. stupeň (6. ročník), zábavní vědecký park 

VIDA Brno (9. C), beseda s Městskou policií (4. ročník), návštěva dopravního hřiště u MŠ 

Lidická (2. ročník), Angliáda – soutěž v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. ročníku, divadelní 

představení v anglickém jazyce (8. D), ŠD – Bojovka po škole, zapojení do sběru papíru, 

projekt  Dýňování, 5. oddělení – Labyrint, Umí draci létat?, 6. Oddělení – Lesní poklady 

v morseovce, Příroda nás obklopuje, 7. oddělení – Podzim hraje barvami, Draci, 8. oddělení – 

Podzim v lese, 9. oddělení – Podzimní dílna, vycházky do přírody, Halloween v ŠD 

pracoviště Slovákova: plavecké závody pro žáky 4. ročníku – Jihlava, návštěva dopravního 

hřiště MŠ Lidická (1. ročník), aktivity školní psycholožky: adaptační program – přechod 

na 2. stupeň (6. ročník), beseda s Městskou policií (3. a 6. ročník), Mladí přírodovědci – účast 

tříčlenných družstev (Gymnázium Jevíčko), Divadelní představení v anglickém jazyce 

(zájemci 7. a 8. ročníku), O nejlepšího angličtináře (2. ročník soutěže pro žáky 8. 

a 9. ročníku), divadelní představení Tajuplný zámek (1. a 2. ročník),  

Angliáda – soutěž v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. ročníku, testování k volbě povolání 

(9. D), ŠD – Vlajkování, podzimní výzdoba oddělení a celého pavilonu ŠD, Jedeme na výlet – 

Bongo Brno – akce kroužku Světoběžníků, Podzimní kreativní dílničky se SPgŠ, 

Lucerničková dílna, Halloweenská stezka odvahy pro děti, rodiče a veřejnost – celoměstská 

akce 

 

LISTOPAD 

 
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- návštěva a praxe studentek Pedagogické a sociální akademie Levice v ŠD Slovákova, 

Zelená 

- metodické sdružení ŠD všech tří pracovišť, výroční setkání vychovatelek okresu 

Blansko 

- burza SŠ Blansko pro zájemce a DOD (6. 11.) 

- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí – pracoviště Zelená 

(9. 11.)  

- vydání dalšího čísla Školního zpravodaje 

- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků 1.–8. ročníku pracoviště Slovákova 

– 12. 11., 11. 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 – 12. 11., schůzka rodičů a žáků 9. ročníku se zástupci středních 

škol a učilišť – pracoviště nám. 9. května a Sušilova 

- burza SŠ Boskovice pro zájemce v sokolovně, DOD na středních školách Boskovice 

(13. 11.) 

- Veletrh středních škol – BVV Brno (20.–21. 11.) 

- Kdo je vidět, vyhrává aneb Zvyšování viditelnosti chodců a cyklistů v dopravě – nám. 

9. května  

- florbal mladších žáků, starších žáků a žákyň – turnaj 

- Dům přírody Moravského krasu – prezentace, MěÚ Boskovice 

- setkání výchovných poradců na SŠ Boskovice, Hybešova (přijímací řízení) 

- Ukážeme vám, co ve vás vězí – technická soutěž MSŠ Letovice pro žáky 9. ročníku  
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- školní kolo Dějepisné olympiády, Olympiáda v českém jazyce 

- odevzdání přihlášek na střední školu s talentovou zkouškou 

- rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí (29. 11.) 

- dotazník v rámci koncepce sportu v Boskovicích (5.–9. ročník) 

- RR – Den boje za svobodu a demokracii 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: Pasování žáků 1. ročníku do cechu žákovského – sál městského 

kina (1. a 9. ročník), Bylo nás pět – Divadlo Radost Brno (7. ročník), představení Jak rychtář 

oženil kata  – V. Pěnkava (3.–9. ročník), adaptační aktivity se školní psycholožkou (6. B), 

bruslení na zimním stadionu (1. A, B, 2. A, B), Anthropos Brno (6. A, B), beseda s Městskou 

policií Boskovice (3. A, B), Den poezie (7. A), beseda Drogová kriminalita a my v roce 2015 

– sokolovna Boskovice (7. a 9. ročník), Bible a my – okresní kolo (6 žáků 2. stupně), florbal 

mladších žáků (okresní kolo), Příběhy bezpráví (9. A), Stonožkový týden (9.–13. 11.), ŠD – 

Nebojme se bát aneb Strašidelná družina, návštěva divadelního představení Krkonošské 

pohádky – Divadlo Radost Brno, Výlov rybníka Družiňáka, Advent v ŠD – tradice, koledy 

ve spolupráci se studenty SPgŠ Boskovice, Hlavylámání – odpoledne plné rébusů, hlavolamů, 

…, tvorba adventních kalendářů, píšeme Ježíškovi 

pracoviště Sušilova: Pasování prvňáčků na čtenáře – městská knihovna, vzdělávací program 

Drogová kriminalita a my v roce 2015 (6. ročník), vycházka do přírody s pí Lukešovou a žáky 

2. C, divadelní představení Tetiny v divadle (1. a 2. ročník), Kytice – Divadlo Radost Brno 

(8. ročník), beseda v městské knihovně (2. C, D), program Zločin kolem nás – J. Klíma (8. 

a 9. ročník), literárně výtvarná soutěž Nakresli si svůj komiks – Jevíčko, návštěva keramické 

dílny (4. C), florbalový turnaj – mladší žáci (Blansko), výchovný koncert o hudebních 

nástrojích (1. a 2. stupeň), představení Jak rychtář oženil kata – V. Pěnkava (5.–8. ročník), ŠD 

– Halloween aneb Dýňování, Podzimní zvonkohry se studentkami SPgŠ, Podzimní dílny, 

příprava na Mikuláše, kroužek Klubíčko – návštěva pí místostarostky J. Vítkové – žádost 

o památný strom, návštěva čajovny H. Ungara – pocitové malování mandal 

pracoviště Slovákova: Planetárium a technické muzeum Brno (5. E, F), Pasování prvňáčků 

(1. E, F, G), setkání školního parlamentu, hodiny Rj s rodilým mluvčím, Muzeum Boskovicka 

(3. E), Pohár 7. tříd – 1. a 2. kolo krajské volejbalové soutěže (6. a 7. ročník), návštěva 

výstavy Fenomén Merkur (2. E, F, 3. F, 4. F, 6. E), bruslení na zimním stadionu – dívky 

7. ročník, literárně výtvarná soutěž Nakresli si svůj komiks – Jevíčko, Kyberšikana a šikana – 

preventivní program (5. a 6. ročník), Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR – vědomostní 

test pro žáky 8. a 9. ročníku, divadelní představení Kytice – Divadlo Radost (8. F), sběrová 

akce, návštěva IPS Úřadu práce Boskovice (9. ročník), ŠD – Vlajkování – ukončení projektu, 

návštěva a praxe studentek Pedagogické a sociální akademie Levice (14 dní), Jedeme na výlet 

– Laser Game Arena Brno, zimní výzdoba pavilonu a oddělení ŠD, příprava dílniček 

na Mikulášský jarmark 

 

PROSINEC 

 

- 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 

- školní kola olympiád a soutěží 

- 18. vánoční jarmark tradičních řemesel a výrobků – Masarykovo náměstí Boskovice – 

ŠD zdobení stromečků, návštěva třídními kolektivy (4.–5. 12.) 

- Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi – ŠD Sušilova (celorepubliková akce) 
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- Mikulášský jarmark – akce pro děti a jejich rodiny, veřejnost – ZŠ a ŠD Slovákova 

(dílničky, kavárna, kulturní program, překvapení pro děti) 

- Čertovská diskotéka na Jízdárně – ŠD Zelená 

- setkání asistentů pedagoga – PPP Boskovice 

- Česko zpívá koledy – 5. ročník (9. 12.) 

- Inspiromat 2015 – setkání žáků na Krajském parlamentu dětí a mládeže v Brně 

- Vánoční turnaj v přehazované mladších a starších dívek – městské kolo (organizátor 

ZŠ Slovákova) 

- RR – Vánoce – tradice, zvyky 

- vánoční besídky jednotlivých tříd 

- vánoční prázdniny pro žáky (23. 12. – 3. 1.), nástup do školy 4. 1. 2016 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: Mikulášský večírek pro žáky 2. stupně – Zámecký skleník, 

Adventní Vídeň (žáci 7.–9. ročníku), sběr hliníku, představení kouzelníka (1.–5. ročník), 

florbal starších žáků (Blansko), florbal mladších žáků – finále (Letovice), hnutí Na vlastních 

nohou – Katedrála Sv. Víta – Praha (žáci 1. a 2. stupně), Vánoční jarmark v Brně (odměna 

za sběr pro žáky 2. stupně), filmové představení Hotel Transylvánie 2 (odměna za sběr pro 

žáky 1. stupně), beseda Analfabetka Negramotná – knihovna Boskovice (5. ročník), 

Mikulášská nadílka (akce žákovské samosprávy), filmové představení Mune – strážce Měsíce 

(1. stupeň), projekt Film a škola – filmové představení Něžné vlny (8. a 9. ročník), Inspiromat 

2015 – setkání parlamentů ZŠ a SŠ škol, Divadlo Radost Brno – Husovické betlém (6. A, B), 

bruslení na zimním stadionu (1. stupeň, 6. ročník), ŠD – Čertovská diskotéka na Jízdárně – 

tradiční taneční a soutěžní odpoledne, Příběh o Ježíškovi – dramatizace příběhu o narození 

Ježíše v podání žákyň 6. ročníku, Vánoční dílny ve spolupráci se studentkami SPgŠ, výroba 

dekorací na diskotéku, balíčků s odměnami, ozdoby na stromek na Vánoční trhy 

pracoviště Sušilova: exkurze Planetárium Brno (7. D, 8. D, 9. C), okresní kolo ve florbalu 

(finále) – starší žáci (Letovice), Pasování prvňáčků na čtenáře – Knihovna Boskovice (1. C, 

1. D), výstava Fenomén Merkur – Muzeum Boskovicka (6. D), Mikulášská nadílka (žáci 

9. ročníku), Anthropos Brno (6. C, D), Vánoční dílna (4. C), Hledáme nejlepšího Mladého 

chemika – SPŠ chemická Brno (zájemci), sběr hliníku, Tři bratři – pohádka nastudovaná 

studenty SŠ Boskovice (1. stupeň), filmové představení Fair play (9. C), divadelní představení 

Jak Florimón ke štěstí přišel – kroužek Dramaťák (pro 1. stupeň, rodiče a hosty), vyhodnocení 

vánoční výzdoby ve třídách (školní parlament), návštěva laboratoří VOŠ a SŠ Hybešova 

(7. D), bruslení na zimním stadionu, ŠD – Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi – ŠD 

Sušilova (celorepubliková akce), 

Čertovská diskotéka, Vánoční posezení s dětmi v jednotlivých odděleních, metodická 

návštěva studentů SPgŠ Boskovice 2. C v 5. oddělení 

pracoviště Slovákova: exkurze Lipka (6. ročník), Krkonošské pohádky – Divadlo Radost 

Brno (3. ročník), Mikulášská překážková dráha (1. a 2. ročník), Mikulášský turnaj ve vybíjené 

(3. ročník), Mikulášská nadílka dětem 1. a 2. ročníku, bruslení na zimním stadionu, Bylo nás 

pět – Divadlo Radost Brno (5. ročník), literárně-historická exkurze do Prahy (9. D), Hledáme 

nejlepšího Mladého chemika – SPŠ chemická Brno (zájemci), výstava Fenomén Merkur – 

Muzeum Boskovicka (5. E), Vánoční dílny s maminkami (4, F, 5. E), Tři bratři – pohádka 

nastudovaná studenty SŠ Boskovice (1. a 2. ročník), filmové představení V hlavě (6. 

a 7. ročník), Fair play (8. a 9. ročník), LASER GAME Brno (8. E), Vánoční tvoření a besídky 

(2. G, 3. E, F, 5. F, 6. a 7. ročník), Pohár 7. tříd – 3. kolo krajské volejbalové soutěže 

(Břeclav), Vánoční bowling (5. E, F), ŠD – Pečeme perníčky, Přišel k nám Mikuláš 

(se studentkami SPgŠ), Vánoční vyrábění v jednotlivých odděleních, Posezení u stromečku 
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(všechna oddělení), Jedeme na výlet – Wikyland Brno, Mikulášský jarmark – akce pro děti 

a jejich rodiny, veřejnost  

 

LEDEN 

 
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině 

- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků 1.–9. ročník (14. 1.), schůzky 

třídních důvěrníků 

- Vítání nového roku pro hendikepované děti (Zámecký skleník) – kulturní vystoupení 

žáků školy, organizátor – Pionýr Boskovice 

- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí – pracoviště Sušilova 

(25. 1.)  

- DVU pro pedagogické pracovníky – Webové stránky snadno a rychle (20 zájemců) 

- školní, okresní kola olympiád a soutěží  

- matematická olympiáda žáků 5. a 9. ročníku, okresní kolo, organizační zajištění 

pracoviště Zelená 

- okresní kolo Dějepisné olympiády, školní kolo Pythagoriády žáků 5. ročníku 

- ŠVP – zjištění zájmu žáků 1. ročníku o zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky na 

všech odloučených pracovištích 

- Lyžařský výcvikový kurz – Orlické hory (7. ročník), pracoviště Slovákova 

- přípravné schůzky učitelů 1. stupně k zápisu prvňáčků (organizační záležitosti, 

dárečky) 

- vyhodnocení počtu zájemců 3. ročníku o LVK v Olešnici 

- 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, MŠ Okrouhlá 

- 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 

- Čtenářská výzva 2016 – celoškolní soutěž 

- RR – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 

- ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení (výpisu) žákům (28. 1.) 

- pololetní prázdniny pro žáky (29. 1.) 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: Čas proměn – dospívání, beseda pro dívky 6. ročníku, E-ON – 

výukový program Mise Plus (6. A, B), vzdělávací program k volbě povolání pro 8. ročník – 

Úřad práce Boskovice, filmové představení Malý princ (1.–5. ročník), příprava LVK (44 žáků 

7. ročníku), bruslení na zimním stadionu, ŠD – O nej sněhuláka, Sněhohrátky (bobování 

a sáňkování u lázní), Soutěž v páce (měření fyzické síly), AIR GUITAR (přehlídka hráčů 

na neviditelnou kytaru), Není zima jako zima, účast na akci pro hendikepované děti – 

Zámecký skleník 

pracoviště Sušilova: příprava školní akademie (žákovský ples), příprava LVK (20 žáků 

7. ročníku), filmové představení Malý princ (1.–6. ročník), ŠD – Netradiční techniky Vv a Pč 

– výstava dětských prací, aktivity ke Dni otevřených dveří pro budoucí prvňáčky, Zimní 

zvonkohry, Ovocný den, Knihovna knihovně 

pracoviště Slovákova:  Jsme spolu – volejbalová soutěž žáků, Divadlo Radost Brno – Mach 

a Šebestová (1. ročník), bruslení na zimním stadionu s HC Boskovice (3. E), pohár 7. tříd – 

4. kolo krajského volejbalového přeboru (Břeclav), filmové představení Malý princ (1. a 2. 
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ročník), ŠD – Tříkrálový týden (aktivity v jednotlivých odděleních), Jedeme na výlet 

Wikyland Brno, Závody psích spřežení – 4. ročník závodů na sněhu, Navrhujeme plakát pro 

Celé Česko čte dětem 2016 

 

ÚNOR 

 
- zápis dětí do 1. tříd Základní školy Boskovice na všech pracovištích (3. 2.) 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině 

- ŠVP – zahájení projektu Hra na město – instituce (6. ročník), MěÚ Boskovice 

návštěva jednotlivými třídami  

- ŠVP – Náš životní styl – odpady (4. ročník) 

- zahájení práce nových zájmových útvarů – Anglické hraní pro prvňáčky (zájmové 

útvary na každém pracovišti) 

- příprava a realizace 9. Valentýnského plesu (Žákovské akademie) – Sokolovna 

Boskovice 

- školní a okresní kola soutěží a olympiád (Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo, 

Biologická olympiáda – školní kolo, Zeměpisná olympiáda – okresní kolo)  

- lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku – Jeseníky, chata Barborka (44 žáků,       

14.–19. 2.) – pracoviště Zelená a Sušilova 

- lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. ročníku – areál Olešnice na Moravě ve spolupráci 

se studentkami SPgŠ Boskovice (3 dny jednotlivá pracoviště, středa–pátek) 

- komplexní inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (2. 2. – 9. 2.) 

- SŠ – vyplňování přihlášek na střední školy a zápisových lístků, předání rodičům žáků 

- Řemeslný jarmark Pod Oborou (20. 2.) – řemeslné dílny, kulturní program, herna pro 

děti, kavárnička 

- jarní prázdniny pro žáky (29. 2., 1.–4. 3.) 

- Karneval na ledě – celoměstská akce ŠD Zelená ve spolupráci s SVČ a SPgŠ 

Boskovice (25. 2.) 

 
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 

pracoviště nám. 9. května: 
společné bruslení žáků 1. B a 9. B, exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany (9. ročník), 

lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. ročníku, beseda Kyberšikana – predátor mezi námi 

(7. ročník), Čtenářská výzva 2016 – celoškolní soutěž, Zeměpisná olympiáda – okresní kolo, 

projekt Veselé zoubky (1. ročník), projekt Film a škola – filmové představení Běž, chlapče, 

běž (8. a 9. ročník), Knihovna Boskovice – beseda (2. ročník), divadlo Exulis:  Za časů velké 

války (8.–9. ročník), soutěž v přeskoku přes švihadlo Švihadlová princezna (1. ročník), PP 

v praxi (8. B), bowling (9. B), ŠD – Karneval na ledě (celoměstská akce ve spolupráci se SVČ 

Boskovice a studentkami SPgŠ, Máme talent – prezentujeme se v různých oblastech – zpěv, 

tanec, recitace, skoky přes švihadlo, Valentýnské tvoření (tvorba dekorací, přání) 

pracoviště Sušilova: recitační soutěž – školní kolo (1.–5. ročník), recitační soutěž – školní 

kolo (2. stupeň), soutěž Mladý chemik (Brno), lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. ročníku, 

bruslení (3. ročník), První pomoc pro prvňáčky, přírodovědná soutěž – Lesy, SWOT analýza 

ve spolupráci se SRZŠ, divadlo Exulis: Za časů velké války (8.–9. ročník), soutěž 

v přeskocích přes švihadlo (2. ročník), návštěva 20. veletrhu fiktivních firem – žáci 8. ročníku 

(organizace VOŠ, SŠ zdravotnická a ekonomická Boskovice), ŠD – karneval, Zimní 
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zvonkohry, návštěva knihovničky Půjč si a vrať, ekologická chvilka se studenty SPgŠ 

Boskovice – Světelné záření 

pracoviště Slovákova: filmové představení Medvídek Padington (3.–5. ročník), Malý jezdec 

– výtvarná výstava J. Vičara, bruslení na zimním stadionu, Věda nás baví – zahájení činnosti 

zájmového útvaru, lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. ročníku, setkání zástupců školního 

parlamentu, pohár 7. tříd – 5. kolo krajského volejbalového přeboru, návštěva zástupců 

školního parlamentu na ZŠ Křídlovická Brno, První pomoc pro prvňáčky, Šplh na Petrovy 

kameny (zájemci 1. a 2. stupně), Mimořádný den zdraví – projekt 2. G, návštěva 20. veletrhu 

fiktivních firem – žáci 8. ročníku (organizace VOŠ, SŠ zdravotnická a ekonomická 

Boskovice), ŠD – navrhujeme plakát 2016 pro kampaň Celé Česko čte dětem, Valentýnské 

odpoledne s dílničkami, První malé čtení v rámci kampaně Celé Česko čte dětem, Jedeme 

na výlet BRuNO Brno – nový zábavní park 

 

BŘEZEN 

 
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině 

- ŠVP – projekt Hra na město – instituce (6. ročník) – návštěva MěÚ Boskovice, 

Městské policie Boskovice 

- zahájení plaveckého výcviku 1., 2. a 5. ročníku, ukončení plaveckého výcviku 3. 

a 4. ročníku 

- O lysické sluníčko – soutěžní recitační přehlídka v Lysicích 

- Testování Kalibro – český jazyk, matematika, anglický jazyk – žáci 7. ročníku 

- Matematický klokan – kategorie Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet – zájemci 

z jednotlivých ročníků 

- Matematická soutěž – Pythagoriáda pro žáky 5. ročníku (okresní kolo) 

- Matematická soutěž – Pythagoriáda pro žáky 6.–8. ročníku (školní kolo) 

- recitační soutěž – okresní kolo (Adamov) 

- okresní soutěž v halové kopané žáků 6.–9. ročníku – Adamov (všechna pracoviště) 

- příprava partnerské návštěvy Základní školy Andreja Kmeťa v Levicích (19.–20. 5., 

40 žáků)  

- Světem na křídlech poezie – přehlídka recitace a výrazného přednesu (kino Panorama) 

- RR–- Den učitelů, Velikonoce – zvyky, 700 let od narození Karla IV. (vyhlášení 

celoškolní soutěže) 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: školní kolo recitace (4. a 5. ročník, 2. stupeň), společné bruslení 

(1. B a 9. B), Forever young – divadelní představení v anglickém jazyce (7. ročník), 

Čtenářská výzva 2016 – celoškolní soutěž, Halová kopaná – Adamov (žáci 7.–9. ročníku), Už 

jsem čtenář – návštěva školní knihovny spojená s četbou knihy (1. A), Dům přírody 

Moravského krasu – Život v pravěku (4. A, B), Velikonoční dílny (1. B a 9. B), Matematický 

klokan (2. až  9. ročník), beseda se spisovatelkou E. Mrázkovou (4. A, B), Klima třídy – 

sociometrické šetření (9. A), zdobení perníčků (1. A, B), Biologická olympiáda – školní kolo 

(6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník), Matematická olympiáda žáků 9. ročníku – krajské kolo, soutěž 

ve šplhu (1. A, B), soutěž v přeskoku přes švihadlo (1. ročník), Prokrastinace – beseda pro 

žáky 8. a 9. ročníku, Pythagoriáda (6.–8. ročník, školní kolo), ŠD – Velikonoční dílny, 

divadelní představení O líné babičce – divadlo Radost Brno 

pracoviště Sušilova: základy první pomoci (2. a 5. ročník, 8. D), Pohádky pod Řípem 

(3. ročník),  Forever young – divadelní představení v anglickém jazyce (7. ročník), Dům 

přírody Moravského krasu – výukový program Netopýrek (2. ročník), Halová kopaná – 
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Adamov (žáci 6.–9. ročníku), příprava sběru papíru, soutěž v přeskoku přes švihadlo (1. 

a 4. ročník), beseda s městskou policií (4. ročník), výchovný koncert (1. a 2. stupeň), 

Čtenářská výzva 2016 – celoškolní soutěž, ŠD – návštěva zábavního parku Wikyland Brno, 

Burza hraček, Velikonoční dílny se studentkami SPgŠ, Sportovní odpoledne 

pracoviště Slovákova: sběr papíru, školní kolo recitační soutěže (3.–5. ročník, 6.–9. ročník), 

hodiny anglického jazyka s rodilými mluvčími, RH Faktor 2016 – semifinále pěvecké soutěže 

(3 žákyně), projekt Boskovické pověsti, Halová kopaná – Adamov (žáci 6.–9. ročníku), 

Forever young – divadelní představení v anglickém jazyce (zájemci z 2. stupně), 6. kolo 

krajské volejbalové soutěže – pohár 7. tříd, Vyrábíme z FIMA (4. E), Halová kopaná –  

Adamov (žáci 6.–9. ročníku Velikonoční dílna s rodiči (5. F), beseda v knihovně – Zvířátka 

v českých pohádkách (2. E, F), Kunštátská laťka – okresní soutěž ve skoku vysokém 

(2. stupeň), Na zkoušku středoškolákem pro žáky 8. ročníku (SŠ Hybešova), projekt 

Boskovské pověsti – vernisáž výstavy (kulturní program, prohlídka výtvarných prací 

a výrobků žáků), beseda se spisovatelkou E. Mrázkovou (5. E, F), ŠD – Jedeme na výlet – 

VIDA Brno (vědeckotechnický park), Malé čtení s žákem Adamem Kubínem, Velikonoční 

dílničky se studentkami SPgŠ, výzdoba chodeb a vestibulu ŠD 

 

DUBEN 

 
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině (25. 4. ukončení) 

- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků 1.–9. ročník (7. 4.), schůzky 

třídních důvěrníků 

- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 3. čtvrtletí – pracoviště 

Slovákova (11. 4.)  

- přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 

předmětů (12. 4.) 

- testování Kalibro – český jazyk, matematika, přírodovědný základ – žáci 3. ročníku 

- DVU pro vyučující fyziky, chemie a přírodopisu – výukové sady PASCO 

- ŠVP – Den Země – Krasové útvary kolem nás, téma – životní prostředí krasu, aktivity: 

jeskyně – výukové programy, poznávání krasové přírody a okolí, besedy, ekosystém 

krasu, historie osídlování 

- Den Země – ekologická soutěž SVČ Boskovice (žáci 8. a 9. ročníku) 

- Dětský duatlon – přihlášky (1. a 2. ročník) 

- Ovoce a zelenina do škol (informační letáky pro rodiče 1.–6. ročníku) 

- Krajské kolo recitační soutěže – Brno 

- Okresní kolo Matematické olympiády žáků 6.–8. ročníku 

- Pohár rozhlasu – okresní kolo atletické soutěže v Blansku (mladší a starší žáci) 

- Mc Donald´s cup – soutěž v kopané pro 4. a 5. ročník – stadion Boskovice 

- Společné vyhlášení památného stromu – lípy v parku u zámeckého skleníku (ŠD 

Sušilova) 

- Sportovní kroužky v Boskovicích v rámci školní družiny pro děti 1.–4. třídy (projekt 

vede jihomoravská krajská unie ligových klubů, každý měsíc jsou děti seznámeny 

s jiným sportem) 

- celoškolní vědomostní hra k 700. výročí narození Karla IV. 

- zahájení výuky plavání 1., 2. a 5. ročníku (10 lekcí) 

- přijímací řízení na střední školy a osmileté gymnázium – pilotní přijímací zkoušky 

z českého jazyka a matematiky (15. 4., 18. 4., 22. 4.) 

- výtvarná soutěž Památky očima dětí – přihlášky, zapojení 
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- ŠVP – volba druhého cizího jazyka – 7. ročník, nabídka volitelných předmětů          

7.–9. ročník 

- návštěva dopravního hřiště Blansko – 4. ročník 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: sběr starého papíru, příprava partnerské návštěvy – ZŠ Levice, 

návštěva firmy Novibra Boskovice (8. A), výroba keramiky ke Dni matek (zájemci 1.–9. 

ročníku), Den Země na SŠ Boskovice – výroba recyklovaného papíru, školní hřbitov odpadů, 

laboratorní potkání (6. A), návštěva Knihovny Boskovice (3. ročník), Eurorebus – vědomostní 

soutěž (krajské kolo Brno, 3členná družstva 6. A, 7. A, 8. A, 9. A, 9. B), sbírka na zvíře 

ze ZOO Brno, návštěva Solné jeskyně (2. A), exkurze Dům přírody Moravský kras 

(3. ročník), Den Země – Vratíkov (1. ročník), sběrný dvůr a přehrada Vratíkov (4. A, B), 

Javoříčské jeskyně (5. A, B), Josefovské údolí – huť Františka (6. A, B), Krasové území – 

Hrádkov, Vratíkov (7. A, C), Sloupsko-šošůvské jeskyně (7. B), Vratíkov (8. C), Punkevní 

jeskyně (9. A, B), ŠD – Kuličkiáda (soutěž na hřišti), Velká módní přehlídka (přehlídka 

vlastních šílených modelů), Ekoodpoledne ve spolupráci se studentkami SPgŠ, výlet 

do zábavního parku Bongo Brno, Dny vzdělanosti (pokusy, vyprávění o vědcích), Světový 

den knihy, Čarodějnice   

pracoviště Sušilova: divadelní představení Strakonický dudák – Radost Brno (8. D), 

výchovný program Sexuální a reprodukční zdraví – R. Uzel (8.–9. ročník), Den Země na SŠ 

Boskovice – výroba recyklovaného papíru, školní hřbitov odpadů, laboratorní potkání (6. C, 

D), Den Země – Moravský kras (1. C, D, 6. D, 7. D), okresní kolo Školního štafetového 

poháru Blansko (3.–5. ročník), exkurze Novibra (8. D), ŠD – Slet čarodějnic na školní 

zahradě, Jarní zvonkohry, Den Země – sázení semínek, soutěž v týmech, Divadélko o PP – 

Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka popletu, Kuličkiáda – ve spolupráci se SPgŠ,  

pracoviště Slovákova: příprava projektu Duhové jaro – akce školního parlamentu, Skryto 

za palmami – Lipka Brno (7. ročník), Knihovna Boskovice – Zvířátka v českých pohádkách – 

beseda (2. ročník, 3. E), třídní kola v pěveckých soutěžích (2.–5. ročník), Večerníček 

na výletě, Kdo bydlí v lese? – Jezírko Brno (1., 3. a 4. ročník), Punkevní jeskyně (6. ročník), 

Sloupsko-šošůvské jeskyně (7. ročník, 9. D), Rudické propadání (8. E), okresní kolo – 

volejbal (Letovice, dívky a chlapci 2. stupně), Divadlo Radost Brno – Kouzelná flétna 

(5. ročník), Den Země – Jezírko Brno (2. ročník), Den Země na SŠ Boskovice – výroba 

recyklovaného papíru, školní hřbitov odpadů, laboratorní potkání (6. F), Dům přírody 

v Moravském krasu – návštěva jeskyní (5. ročník), exkurze firma Láník (8. E – polytechnická 

výchova, Židovská čtvrť, holocaust – Muzeum Boskovicka (9. D), Štafetový pohár žáků 

1. stupně Blansko, návštěva firmy Minerva Boskovice (8. ročník), školní kolo pěvecké 

soutěže 1. stupně, návštěva dopravního hřiště v Blansku (4. ročník), ŠD – Anglická burza – 

4. ročník (setkání rodičů, dětí a veřejnosti), Jedeme na výlet – Bruno Brno – zábavní park, Jak 

vzniká hrníček – návštěva keramické dílny, Čarodějnické odpoledne – ukončení celoroční 

praxe studentek SPgŠ Boskovice, Den Země, Beseda s knihou a Mgr. P. Kotoučkovou  

 

KVĚTEN 

 
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- XVIII. ODM žáků 1. ročníku Velké Opatovice (sportovní disciplíny, výtvarná soutěž, 

olympijská výchova) 

- Dětský duatlon – cyklistická přípravka: kontrola stavu kola, vybavení cyklisty, 

základy ovládání kola – hřiště u ZŠ Slovákova 

- souvislá třítýdenní praxe studentů SPgŠ na všech pracovištích 
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- Memoriál V. Kotrhonze – okresní kolo v malé kopané pro žáky 7.–9. ročníku (stadion 

Boskovice) 

- Okresní soutěž v přehazované  – mladší a starší žákyně (organizátor: pracoviště 

Sušilova) 

- Krajské kolo ve volejbalu dívek – Brno 

- Okresní kolo ve volejbalu 3 + 3 Letovice – mladší žáci a žákyně 

- Studijní a poznávací zájezd do Anglie (6.–12. 5.) 

- testování Kalibro – český jazyk, matematika, přírodovědný základ – žáci 7. ročníku – 

zhodnocení výsledků testování 

- ŠVP – zjišťování zájmu žáků současných 6.–8. ročníků o volitelné předměty 

- DYS-KO-HRY – Putování za královskou korunou (organizátor OPPP Boskovice) 

- První gastroden – akce VOŠ a SŠ Boskovice pro žáky 8. ročníku (praktická ukázka 

projektů z maturitní práce a jejich prezentace) 

- Mc Donalds´Cup – okrsková soutěž v malé kopané (1.–3. ročník), finálový turnaj 

Blansko, krajské finále Brno 

- Ukončení celoškolní vědomostní soutěže Karel IV. (k 700. výročí narození) 

- ŠVP – Projekt Děti odjinud – děti Evropy – vzájemná prezentace na pracovištích 

- Setkání výchovných poradců a speciálních poradců – OPPP Boskovice 

- Náborový turnaj pro žáky 1. a 2. tříd – areál Červené zahrady 

- celoškolní předmětové komise a metodická sdružení k 2. pololetí 

- okresní kolo Pythagoriády žáků 6.–8. ročníku – organizace pracoviště Zelená 

- zábavně vědecký pořad Vida Science Centra a města Boskovice (5.–7. ročník) prostor 

za Muzeem Boskovicka 

- nábor mladých fotbalistů (žáci1. a 2. ročníku, stadion Boskovice) 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: příprava a realizace partnerské návštěvy v Levicích (41 žáků, 

3 pedagogové), okresní kolo ve vybíjené v Letovicích (žáci 4.–5. ročníku), exkurze ZOO 

Olomouc (6. A, B), Letové ukázky s dravci – společnost Seiferos (1.–9. ročník), 

sociometrické šetření (8. B), focení třídních kolektivů a skupin žáků, sběr hliníku, projekt 

Film a škola – film Odpad (8. a 9. ročník), výchovný pořad My jsme muzikanti – ZUŠ 

Boskovice (1. A, B), Židovské muzeum Brno – exkurze (8. C, 9. A), výstava psů (4. A, B), 

exkurze Benešov – k prameni říčky Luha (8. B), školní výlet: Znojmo, Vranovská přehrada 

(8. A, C), ŠD – Dárek pro maminku – výtvarná dílnička, Turnaj v kuželkách, Vybiškagame, 

Závody na kolech a koloběžkách, Hodinka s medvědy  

pracoviště Sušilova: Letové ukázky s dravci – společnost Seiferos (1.–9. ročník), focení 

třídních kolektivů,  Zlatý slavíček (1.–5. ročník), setkání rodičů a pedagogických 

pracovníků  – organizátor pí Lukešová, návštěva Úřadu práce v Boskovicích (8. D), kulturní 

pořad Borověnky a Velenu (1., 2., 4. a 8. ročník), divadelní představení Titanic – Městské 

divadlo Brno (zájemci z 2. stupně), sběr starého papíru a hliníku, ukončení sběru 

pomerančové kůry, Bezpečný svět – výchovný program (6. a 7. ročník), přednáška o první 

pomoci (6. ročník), zábavní a vzdělávací park Wikiland, Vida – pro nejlepší sběrače, ŠD –

Malujeme si pro radost na nádvoří školy, Zvonkohry, Den matek, Závody na kolech a 

koloběžkách (organizátor: ŠD Zelená), práce na školní zahradě, Tancujeme s Míšou, výtvarná 

soutěž Památky očima dětí, Velký družinový turnaj – vědomostní kvíz, Tik-tak bum, Twister, 

soutěžní odpoledne, výtvarný ateliér 

pracoviště Slovákova: preventivní výchovný program v PPP (3. E), Pohádka O dvanácti 

měsíčkách (studentky SPgŠ Boskovice pro 1.–3. ročník), Lipka Brno – V rybníce (2. G), 

beseda v knihovně – Detektivky a vše kolem zločinu (4. E), exkurze do výrobní firmy LD 

Seatiang (9. D), VMS (8. F), Ekotab (2. E, F, G), školní projekt Duhové jaro (pokračování), 
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pečení srdíček pro maminku (1. ročník), odpolední posezení s maminkami (3. F), Duhové 

mufiny – kuchyňské dovednosti (2. G), beseda pro chlapce a dívky o dospívání (5. E, F), 

Pohádky x pověsti (4. F), focení třídních kolektivů, školní výlet (9. ročník), PP pro žáky 

(5. E), návštěva hasičské stanice v Boskovicích (2. ročník), divadelní představení Ostrov 

pokladů (7. F), návštěva knihovny A. Lindgrenová (3. F), Boskovice a okolí v literatuře 

(8. E), divadelní představení Limonádový Joe (6. E, F), divadelní představení Kytice – Radost 

Brno (8. E), Den finanční gramotnosti (9. D, 8. F), Muzeum Boskovicka (3. E), Klima třídy 

šetření v 6. ročníku, 3. E, 1. tréninková jednotka pro Dětský duatlon,  ŠD – projekt 

Maminkám k svátku, Velké čtení s Petrem Bendem (předčítání, minikoncert, vyhodnocení 

soutěže O nej básničku), účast na soutěži Závody na kolech a koloběžkách (organizátor ŠD 

Zelená), příprava oslav MDD, Jedeme na výlet – KARTaréna Brno (zájemci)  

 

ČERVEN 

 
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- vyhodnocení celoškolní vědomostní hry – Karel IV. 

- ŠVP – Učitelé dětem k MDD (1.–5. ročník) 

- ŠVP – Plánování zahraniční rodinné dovolené – 9. ročník 
- ŠVP – MADE IN (Odkud jsou?) – projekt žáků 5. ročníku, prezentace jednotlivými žáky, 

skupinami, školní výstavky 

- DOD – organizace nabízející volnočasové aktivity – projekt Města Boskovice – 

Family Friendly Community (otevřená přírodní učebna školy, informační stánek, 

polytechnická výchova – výroba větrníků) 

- Fotbalový turnaj žáků neregistrovaných ve FAČR (6.–9. ročník, stadion Boskovice) 

- předmětové komise všech 3 pracovišť jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP 

(zhodnocení práce za 2. pololetí) 

- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků za 2. pololetí (9. 6.) 

- zasedání Školské rady (14. 6.) 

- uzavření klasifikace (19. 6.) 

- ukončení výuky plavání žáků 1., 2. a 5. ročníku 

- provozní a pedagogické předporady na jednotlivých odloučených pracovištích               

- Památky očima dětí – výtvarné práce (dokončení a odevzdání) 

- pedagogická rada – pracoviště Sušilova (23. 6.)  

- Den hudby – koncert žáků ZUŠ Boskovicích 

- schůzka vyučujících 1. stupně a vychovatelek ŠD s vedením SPgŠ Boskovice 

(poděkování za umožnění celoroční praxe studentek na základní škole, 22. 6.) 

- 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 (24. 6.) 

- Bezpečně na kole – dopravně preventivní akce (1. a 2. ročník), parkoviště u Zlaté růže 

- Branný den, ochrana člověka za mimořádných situací, nácvik opuštění budovy, branné 

cvičení na jednotlivých pracovištích (požární poplach, opuštění budovy, …) – 24. 6. 

- 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) 

- Dětský duatlon 2016 – areál koupaliště Červenka (Sportuj s námi) 

- slavnostní ukončení školního roku 2015/2016 na jednotlivých pracovištích, rozdání 

vysvědčení, ocenění nejlepších žáků ve třídách (30. 6.) 
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Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: beseda Kyberšikana (5. ročník), divadlo O 12 měsíčkách         

(1.–4. ročník, nastudovaly studentky SPgŠ), filmové představení Zootropolis (1. stupeň), 

školní výlety: Kutnohorsko (6. A, B), Pustevny (7. A, C), Praha (8. B), Český ráj (9. B), 

Benešov (1. A, B, 3. B, 2. A, B), Mikulov (9. A), Znojmo (7. B), Bouzov (5. A, B), Hrad 

Boskovice (4. A, B), účast v celostátním kole vědomostní soutěže Eurorebus (Praha), filmové 

představení Řachanda (1. stupeň, odměna za sběr), exkurze ITAB (9. A), Hvězdárna 

a planetárium Brno (2. stupeň, odměna za sběr), vydání 2. čísla školního časopisu Zeleňáček, 

VAAS – soutěž pro žáky 8. ročníku (organizátor Vyšší odborná škola ekonomická 

a zdravotnická a Střední škola, planeta Země 3000 – výukový program Filipíny (8. ročník), 

Branný den – organizace stanovišť žáky 9. ročníku pro jednotlivé ročníky, prodej sad sešitů, 

ŠD – Zahradní party na školní zahradě, Koncert ve školní družině, Kreslení na chodníku 
pracoviště Sušilova: filmové představení Řachanda (1.–3. ročník), Kniha džunglí              

(4.–6. ročník), zábavní park Bruno (4. D), soutěž v atletice pro 1. stupeň Pohár krále Jiřího 

(Kunštát), školní výlety: Benešov (1. C, D, 2. C, D), Sloup (6. C, 8. D), Suchý (9. C), Aqua 

park Vyškov (5. ročník), ZOO Olomouc (6. D, 7. D), Zámek Blansko (3. C, D, 4. C), besídka 

pro rodiče (5. D), divadelní představení kroužku Dramaťák, ŠD – Wikyland – výlet 

do zábavního centra, Dětský den – živé Člověče, nezlob se, Zvonkohry (ukončení projektu), 

Výlet do fantazie – ukončení školního roku 
pracoviště Slovákova: sběrová akce, koncert skupiny MARBO (2. stupeň), schůzka školního 

parlamentu, školní výlet: Moravský kras (3. E, F), okolí Boskovic (1. ročník), exkurze LD 

Seating (4. F), Zámek Boskovice (4. E), Javoříčko, Bouzov (4. ročník), Krajem Boženy 

Němcové (6. ročník), meteorologická stanice Benešov (1. ročník), Sklárny Úsobrno 

(5. ročník), turistická vycházka (8. E), Velenov (4. F), vyhodnocení projektu školního 

parlamentu Duhové jaro, 2. a 3. tréninková jednotka pro Dětský duatlon, krajská soutěž 

v plážovém volejbalu Brno, burza ztracených a nalezených věcí, Rada Spolku rodičů, 

Boskovice v novověku – Muzeum regionu Boskovicka (8. E), beseda Sex, AIDS a vztahy 

(8. ročník), Tradice dávných tradic s lektorem J. Kouklem (1. stupeň), výukový program 

Židovské město (3. E), výukový program Život v rybníce (6. E), návštěva Hasičské stanice 

(1. E), Už jsem čtenář – knížky pro prvňáčky (předání knihy K. Smolíkové Knihožrouti), 

Předávání dopisů deváťáků páťákům (kulturní program, občerstvení), návštěva Hasičského 

sboru v Boskovicích (1. F, G), Mimoni se těší na prázdniny – projektový den se spaním 

ve škole (2. G), spaní ve škole (3. F, 4. E), filmové představení pro žáky 1.–5. ročníku, branný 

a sportovní den 2. stupně (přehazovaná, kopaná, volejbal, smíšený volejbal, bowling, 

turistické vycházky na 1. stupni (5. F, 3. E, 4. F), ŠD – Zmrzlinové odpoledne pro děti 

k MDD, Sportovní hry na hřišti a miniturnaje mezi jednotlivými odděleními, Odpoledne 

s kouzelníkem Ondřejem Soukupem, Zábavní park Bongo Brno – Jedeme na výlet 
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Část XI. 

Environmentální výchova 
 

Během školního roku 2015/2016 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. 

 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  

se Střediskem volného času Boskovice 

 na celé škole dobře funguje základní třídění odpadů (papír, PET láhve, tetrapack, 

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. Středisko volného 

času Boskovice, Svaz zahrádkářů apod.) 

 učitelé využívali k výuce přírodní učebnu na školním pozemku a ekologickou učebnu 

 podle možností se žáci podíleli na úklidu okolí školy, učili se vytvářet estetické 

prostředí kolem sebe 

 žáci měli možnost výběru obědu ze dvou jídel  

 ve školních družinách děti pečovaly o květiny, třídily odpady, chodily na přírodovědné 

vycházky s didaktickými prvky, věnovaly se výtvarným a pracovním aktivitám 

a seznamovaly se se zásadami zdravého životního stylu 
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Pracoviště nám. 9. května 

 exkurze ve spolupráci s Domem přírody Moravský kras – Příběh Moravského krasu 

 sbírka na zvířátko ze ZOO Brno a adopce želva pardálí 

 komentovaná prohlídka ZOO Olomouc 

 výukový program planeta Země 3000 a Svět kolem nás  

 péče o akvárium 

 výukový program EON, mise Plus 

 výukový program Dravci 

 sběr hliníku a starého papíru 

 sběr víček od PET lahví 

 ekologická a výtvarná soutěž ke Dni Země 

 projekt Recyklohraní 

 zájmový útvar Příroda kolem nás 

 

Pracoviště Slovákova 8 

 výstava „Včelařství“, výstava chovatelů drobného zvířectva 

 exkurze do Josefského údolí 

 první pomoc pro žáky 4. a 9. ročníku 

 výukový program „Tradice dávných tanců“ 

 „Dřevo – materiál budoucnosti“  – MSŠP Letovice 

 Mladí přírodovědci – Gymnázium Jevíčko 

 Řemeslný jarmark 

 projekt „Boskovické pověsti“, vernisáž výstavy 

 exkurze v rámci polytechnické výuky do firem v našem regionu 

 ekologická a výtvarná soutěž ke Dni Země 

 výukové programy v Domě přírody Moravský kras 

 tvořivé dílny „Ptačí budky“ 

 osazování venkovních kontejnerů bylinkami a zeleninou 

 projekt školního parlamentu „Duhové jaro“ 

 zájmový kroužek pro žáky 1. stupně „Věda nás baví“ 

 

Pracoviště Sušilova  

 pracovní dílny polytechnické výchovy v Brně  

 soutěž „Dřevo – materiál budoucnosti“ v Letovicích  

 návštěva výstavky ovoce v arboretu Šmelcovna  

 výukový program „Stromy v našem okolí“ s pí Lukešovou  

 tvořivá dílna „Dýňování“ v ŠD, keramická dílna s pí Kolmačkovou  

 návštěva Antroposu Brno  

 exkurze do laboratoří na SŠ Hybešova  

 přírodovědná soutěž „Lesy“  

 výukový program „Netopýrek“ v Domě přírody v Moravském krase  

 ekologická a výtvarná soutěž ke Dni Země  

 vyhlášení památného stromu – lípa u letního kina  

 výukový program „Dravci“  

 akce Vida – Oheň  

 sběr papíru, hliníku a pomerančové kůry  

 



 42 

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. 2015 

 

Komentář: 

 

     Rozpočet školy k 31. 12. 2015 skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši  

67 tis. Kč, v tom je zahrnut kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši  

295 tis. Kč. Hospodaření se státními prostředky skončilo vyrovnaně.  

      

 

     Plnění jednotlivých položek je obsaženo v tabulce na následující straně: 
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Plnění % Rozp. Plnění % Rozpočet Plnění % Rozpočet Plnění %

Školné
350 377 107,71 350 377 107,71

Stravné
4550 4537 99,71 4550 4537 99,71

Převody  z 

fondů 10 10 100,00 10 10 100,00

Ostatní 

výnosy 300 321 107,00 880 887 100,80 1180 1208 102,37

Provozní 

dotace 10216 10224 100,08 47341 47341 100,00 57557 57565 100,01

Výnosy z 

transferů 432 436 100,93 432 436 100,93

15858 15905 100,30 47341 47341 100,00 880 887 100,80 64079 64133 100,08

Spotřeba 

mat,zboží 7115 7111 99,94 1162 1162 100,00 50 45 90,00 8327 8318 99,89

z toho: 

potraviny 4550 4537 99,71 4550 4537 99,71

Spotřeba 

energie 4060 4051 99,78 388 406 104,64 4448 4457 100,20

Služby 

celkem 2785 2779 99,78 823 823 100,00 110 106 96,36 3718 3708 99,73

z toho: 

opravy 1400 1383 98,79 37 37 110 106 96,36 1547 1526 98,64

Mzdy a 

OON 33582 33582 100,00 37 35 94,59 33619 33617 99,99

Zák.poj. 

soc.,zdr. 11432 11432 100,00 11432 11432 100,00

Ost.soc. 

náklady 331 331 100,00 331 331 100,00

Odpisy 

HIM,NHIM 1978 1978 100,00 11 11 100,00 1989 1989 100,00

Ostatní 

náklady 

(pojistné) 215 214 99,53 215 214 99,53

16153 16133 99,88 47341 47341 100,00 585 592 101,20 64079 64066 99,98

-295 -228 0 0 295 295 100,00 0 67

300 292 97,33 300 292 97,33

300 292 97,33 300 292 97,33

V

ý

n

o

s

y

Výnosy celkem

N

á

k

l

a

d

y

 

Náklady celkem

Rozpočet ZŠ Boskovice - plnění k 31. 12. 2015

Ukazatel
Město Boskovice Státní rozpočet Doplňková činnost CELKEM

z vlastních zdrojů

ostatní

Hospodářský 

výsledek
Sponzorské 

dary
Investice 

celkem
z toho:                                       

od zřizovatele
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Rozpočet ZŠ Boskovice – plnění k 30. 6. 2016 

 

Komentář: 

 

     Hospodaření v 1. pololetí roku 2016 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 

533 tis. Kč, v tom je zahrnut kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši  

176 tis. Kč. Hospodaření se státními prostředky skončilo vyrovnaně.  

      

     Plnění jednotlivých položek je obsaženo v tabulce na následující straně: 
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Plnění % Rozp. Plnění % Rozpočet Plnění % Rozpočet Plnění %

Školné
410 245 59,76 410 245 59,76

Stravné
4700 2952 62,81 4700 2952 62,81

Převody  z 

fondů 5 1 20,00 5 1 20,00

Ostatní 

výnosy 300 557 185,67 800 470 58,75 1100 1027 93,36

Provozní 

dotace 10684 5340 49,98 24225 24225 100,00 34909 29565 84,69

Výnosy z 

transferů 463 218 47,08 463 218 47,08

16562 9313 56,23 24225 24225 100,00 800 470 58,75 41587 34008 81,78

Spotřeba 

mat,zboží 6600 4008 60,73 591 591 100,00 20 18 90,00 7211 4617 64,03

z toho: 

potraviny 4700 2952 62,81 4700 2952 62,81

Spotřeba 

energie 4150 2234 53,83 348 208 59,77 4498 2442 54,29

Služby 

celkem 3891 1632 41,94 100 100 100,00 100 53 53,00 4091 1785 43,63

z toho: 

opravy 2200 793 36,05 100 53 53,00 2300 846 36,78

Mzdy a 

OON 17330 17330 100,00 37 15 40,54 17367 17345 99,87

Zák.poj. 

soc.,zdr. 5931 5931 100,00 5931 5931 100,00

Ost.soc. 

náklady 259 259 100,00 259 259 100,00

Odpisy 

HIM,NHIM 2001 975 48,73 14 14 100,00 2015 989 49,08

Ostatní 

náklady 

(pojistné) 215 107 49,77 215 107 49,77

16857 8956 53,13 24225 24225 100,00 505 294 58,22 41587 33475 80,49

-295 357 0 0 295 176 59,66 0 533

1500 0 0,00 1500 0 0,00

1500 0 0,00 1500 0 0,00

V

ý

n

o

s

y

Výnosy celkem

N

á

k

l

a

d

y

 

Náklady celkem

Rozpočet ZŠ Boskovice - plnění k 30. 6. 2016

Ukazatel
Město Boskovice Státní rozpočet Doplňková činnost CELKEM

z vlastních zdrojů

ostatní

Hospodářský 

výsledek
Sponzorské 

dary
Investice 

celkem
z toho:                                       

od zřizovatele


