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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 2016/2017.

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
Školní družina
Školní jídelna

1940 žáků
415 žáků
1602 strávníků

Ve školním roce 2016/2017 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. 2016)
Školní rok
2016/17
1. stupeň
2. stupeň

Celkem

Počet tříd
celkem
z toho
spec. vyrov.
33
24
57

Celkový
počet žáků

Počet žáků
na jednu třídu

765
543
1308

23,1
22,6
22,9

c) Malotřídní a neúplné školy: –
d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 162 (k 1. 9. 2016)
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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 4. 10. 2016 a 13. 6. 2017. Mimo jiné byla projednána
a schválena výroční zpráva školy. Zápisy ze zasedání jsou zveřejněny na stránkách školy.
f) Vzdělávací programy
Název zvoleného
Číslo jednací
vzdělávacího programu
ŠVP Škola mnoha možností ZŠ-ŠVP-19/2007

V ročníku
1.– 9. ročník

g) Školní jídelny
Typ jídelny – dle výkazu Z17-01-1
ŠJ s kuchyní
ŠJ bez kuchyně

Počet
3

Počet strávníků
žáci a děti škol. prac. ostatní*
1084
118
0

* Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd.
Počet pracovníků školní jídelny k 31. 10. 2016:
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

18
15,2

h) ZŠ vykonává činnost školní družiny (stav k 31. 10. 2016)
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
15

počet dětí v ŠD
415

počet vychovatelů ŠD
fyz.
15
přepoč.
12,17

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 činností a 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,
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kompetence 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.
Po celý školní rok probíhala pedagogická praxe studentek Předškolní a mimoškolní
pedagogiky SPgŠ Boskovice v odděleních školní družiny na všech odloučených pracovištích.
V rámci školní družiny pracovaly zájmové útvary:
* ŠD při ZŠ nám. 9. května: Šikulky, Počítače, Sportovní kroužek, Výtvarný kroužek,
Aerobic
* ŠD při ZŠ Sušilova: Šikovné ruce, Klubíčko
* ŠD pro ZŠ Slovákova: Školička flétny, Světoběžníci, Malí spisovatelé, Šikovné ruce,
Veselé vaření, 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),
Karneval na ledě (ve spolupráci se SVČ Boskovice a studentkami SPgŠ), Závody na kolech
a koloběžkách, DOD neziskových organizací – školní zahrada u ZŠ Sušilova (program),
Koncert ve školní družině, Zahradní party na školní zahradě
* ŠD při ZŠ Sušilova: zahájení ročního projektu Kniha za knihu – Půjč si a vrať, Vypouštění
balónků s přáním k Ježíškovi, Den Země – projektový den, Pálení čarodějnic, DOD
neziskových organizací – školní zahrada u ZŠ Sušilova (program), Klaun Hubert, projekt
Z plna hrdla
* ŠD při ZŠ Slovákova: Celé Česko čte dětem – projekt, týdenní projekt s Městskou
knihovnou Boskovice – Jižní Morava čte aneb knihovna v družině, družina v knihovně, Malé
čtení s překladatelkou knih p. Kučerovou, Den Země – projektový den, Družinová burza po
anglicku – 5. ročník
Nejúspěšnější akce na jednotlivých pracovištích:
* ŠD při ZŠ nám. 9. května: Branou do podzimu – překážková dráha, projekt Za skřítkem
Podzimníčkem, Výlov rybníka Družiňáka, Velká boskovická, Čertovská diskotéka na
Jízdárně, Vánoční dílny, filmové představení Trollové, Módní přehlídka v ŠD, Valentýnské
tvoření, návštěva Technického muzea v Brně (robotické modely dinosaurů a Ulička řemesel)
a zábavního parku Bongo Brno, Velikonoční dílny, Kreslení na chodníku
* ŠD při ZŠ Sušilova: Svět pohádek aneb s knížkami jsme kamarádi (projekt), Podzim je tu –
sběr kaštanů, šípků, Švihadlovaná, Běh do schodů, výlet do zábavního centra Wikyland Brno,
Vida Brno, Dýňování, Bojovka po škole, Vánoční dílny, filmové představení Divoký
Madagaskar, Maškarní karneval
* ŠD pro ZŠ Slovákova: Slavnostní minivernisáž, výlety do zábavních parků Brno – Bongo,
Wikyland, BRuNO, Šaškárna, VIDA, Vlajkování – projekt, Přišel k nám Mikuláš – program
studentek SPgŠ Boskovice, Vánoční dílny a posezení u stromečku, Tříkrálový týden,
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Navrhujeme plakát pro Celé Česko čte dětem 2017, Závody ve psích spřeženích – 5. ročník,
beseda se spisovateli K. Smolíkovou a J. W. Procházkou (Celé Česko čte dětem), Velikonoční
dílničky, Maminkám k svátku, metodická návštěva studentů 2. ročníku SPgŠ a seminář pod
vedením A. Koutné, Zmrzlinové odpoledne

Část II.
Údaje o pracovnících školy
1. Odborná kvalifikace:
(fyzický počet/přepočtený počet)
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně a pedagogicky způsobilých

92
92

86,34
86,34

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 nastoupili
na školu: 5
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 nastoupili
na školu: 3
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 odešli ze školy: 0
5. Věkové složení pedagogických pracovníků:
Učitelé
Věk
do 35 let
35–50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Muži
0
4
7
0
0
11
0

Ženy
20
27
29
1
4
81
2

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

POČET ÚČASTNÍKŮ

Po celý školní rok 2016/2017 – studium, kurzy
Projekt „Šablony ZŠ Boskovice“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001154.
Výzva OP VVV: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro
MŠ a ZŠ:
Aktivita II/1.2 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřeného na inkluzi v rozsahu
8 hodin
50
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Aktivita II/1.6 – Vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 2 krát 8 hodin
zaměřené na matematickou gramotnost v jednotlivých předmětech ZŠ
25
Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga (84 vyučovacích hodin,
ústní zkouška, obhajoba závěrečné písemné práce)
1
Jednodenní, vícedenní školení
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura
Čtenářské dílny 1
Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež
Literatura pro děti a mládež v novém miléniu
Kreativní práce se současnou českou poezií
Hanin kufřík
Kritické myšlení v knihovnách
Staré pověsti české v hudbě

17
2
1
1
1
1
1

Vzdělávací obor: Matematika a Informační a komunikační technologie
Využití počítače v hodinách matematiky
Osvědčilo se v hodinách matematiky
Didaktické hry v matematice
Internet jako zdroj informací

1
1
1
4

Vzdělávací obor: Cizí jazyk
Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku
Jednodenní konference zaměřená na metodiku výuky jazyků
Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně 2
Hry do páru a malých skupinek ve výuce cizích jazyků
Reálie a projekty zábavnou formou
Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce

1
1
2
2
1
1

Vzdělávací obor: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Dějepis
Workshop zaměřený na chemii a přírodní vědy
Práce s diferencovanou třídou ve fyzice
Radioaktivita přírodního prostředí České republiky
Šlechtické rody

1
1
1
2

Společné vzdělávání, Inkluze
Společné vzdělávání
Práce se žáky se speciálními potřebami – podpůrná opatření
Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině
Tvorba IVP pro žáky s poruchami autistického spektra (PAS) pro 2. stupeň ZŠ
Problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra
Intervence a simulace matematických schopností a dovedností, vytváření
podpůrných opatření v matematice
Metodické setkání školních speciálních pedagogů (3 krát)
Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole
Žák s potřebou podpůrných opatření – PO 1. stupně
Společné vzdělávání – aplikace PO v praxi
Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi
Začínáme s asistentem pedagoga v ZŠ

7
4
2
1
2
2
1
1
1
3
3
22
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Asistent pedagoga ve školní praxi
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní
Práce s diferencovanou třídou na 1. stupni
Setkání výchovných poradců na PPP Boskovice – společné vzdělávání
Školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování
Výchovné poradenství, Metodici prevence
Setkání výchovných poradců ZŠ, SŠ
Setkání výchovných poradců a koordinátorů inkluze na ZŠ
Setkání výchovných poradců na PPP Boskovice – společné vzdělávání
Setkání VP, zástupců oddělení poradenství a dalšího vzdělávání ÚP Blansko,
zaměstnanců zaměstnavatelů a živnostenského úřadu MěÚ Blansko
Školní poradenské pracoviště v praxi
Prevence ve škole – agresivita, násilí, šikana
Pracovní setkání školních metodiků prevence spojené se vzděláváním
Výchova ke zdraví
Zdravá 5 – náměty na podporu výchovy ke správné výživě dětí
Výživa a zdraví aneb hrajeme si s jídlem
Školení ostatní
Hudba nás baví! (2 školení)
Standardy první pomoci
Elektronická žákovská knížka
Elektronická žákovská knížka – všichni pedagogičtí pracovníci
Jak upravit ŠVP běžné ZŠ v souvislosti se společným vzděláváním
Úprava ŠVP v souvislosti s legislativními změnami
Jak správně získat správným společenským vystupováním
Jóga jako nástroj uzdravení
Jak zlepšit komunikaci s rodiči
Zákon o svobodném přístupu k informacím
Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků

1
1
1
4
1

2
2
4
3
2
2
1

1
1

1
2
4
2
3
1
1
1
1
1

7. Romský asistent: ne
Další asistent: ano (asistenti pedagoga) – 14 (6,6 úvazku)
8. Počet nepedagogických pracovníků základní školy (fyzický/přepočtený): 37/33,8
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Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
(2. pololetí)
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků:
Ročník

Počet
žáků
159
150
161
153
141
764
142
145
127
128
542

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

Prospělo –
Neprospělo
vyznamenání
157
0
134
0
139
0
114
0
92
0
636
0
78
0
70
1
53
3
52
0
253
4

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

Počet
21
6

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 319 (2. pololetí)
4. Údaje o přijímacím řízení na střední školy:
VIII. C
Gymnázium
SOŠ a ISŠ
SOU (maturita)
Konzervatoř
SOU
Celkem

VIII.F IX.A

0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
2
2

7
12
1
0
0
20

IX.B

IX.C

3
7
0
0
8
18

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

Počet žáků
128
3
131

% celkového
počtu všech žáků
9,8 %
0,2%
10,0 %

2
13
3
0
4
22

IX.D
3
17
2
0
7
29

IX.E
3
11
0
0
6
20

IX.F Celkem
4
12
0
0
3
19

22
72
6
0
31
131
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Část IV.
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve sledovaném období neproběhlo na škole šetření ČŠI.

Část V.
Rozhodnutí ředitele
Rozhodnutí ředitele
dle zákona 561/2004 Sb. § 165 odst. 2
písm. a) zamítnutí žádosti o povolení individuál. vzdělávacího plánu dle § 18
zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku dle § 17 odst.3
písm. c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
písm. d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku zákl. školy dle § 39 odst.2
písm. e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
přestup žáka podle § 49 odst. 1
písm. h) zamítnutí žádosti o pokračování v zákl. vzdělávání podle § 55 odst. 1
písm. k) povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2016/2017: 162
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2017/2018: 147

Počet

Počet
odvolání

153
50
-

-
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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:
Škola budoucnosti aneb natoč krátký šot 1. místo
2 týmy 8. B, C a 9. A
Ekologická soutěž ke Dni Země
5. místo
M. Pospišilíková, A. Polák, J. Šíma (všichni 9. A)
6. místo
L. Dvořáček, V. Vítovský, D. Havelka (všichni 8. A)
Výtvarná část
N. Přichystalová (5. B), V. Janků (7. A), kolektivní práce (4. A)
Vv soutěž Památky očima dětí – kolektivní práce dětí ŠD, kolektivní práce (4. B) – A. N.
Kramlová, Š. Kučera, J. Ryšávka, A. Tichý
Okresní soutěže:
Matematická olympiáda

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

10. místo

H. Řeháková
V. Zemanová
S. Jež
N. Bartoňová
A. Bednářová
A. Pospišilík
E. Aubrechtová
L. Marek
B. Jakubů
Š. Ondroušek
V. Petrů
K. Kubínová
J. Řehořová
A. Šindelářová

6. A
5. A
5. B
5. B
7. A
6. A
7. A
5. A
7. A
8. A
8. A
6. A
6. A
6. A
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Pythagoriáda

1. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo

Matematický klokan

2. místo
4. místo
6. místo
9. místo
10. místo

Olympiáda v českém jazyce
Olympiáda v anglickém jazyce

5. místo
6. místo
7. místo
Chemická olympiáda
8. místo
Bible a my – vědomostní soutěž
2. místo
3. místo
4. místo
Eurorebus – vědomostní soutěž – účast 6. A, 7. A, 8. A
postup do krajského kola
Dřevo, materiál budoucnosti
účast
Zeměpisná olympiáda

3. místo
9. místo

V. Vítovský
N. Johanidesová
A. Šindelářová
T. Stejskalová
E. Ryšávková
H. Řeháková
D. Zemánek
J. Šrámek
V. Vítovský
D. Havelka
D. Kunc
B. Jakubů
K. Škrabal
N. Johanidesová
E. Bártová
M. Formánek
Š. Kameník
V. Špidlíková
T. Pernicová
E. Aubrechtová
M. Pospišilíková
M. Šmeral
B. Jakubů
E. Aubrechtová
M. Šístková

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

družstvo žáků

9. A, B, C

M. Peňáz
6. A
A. Tesařová
7. A
M. Šmeral
9. A
Dějepisná olympiáda
10. místo
M. Šmeral
9. A
Coca-Cola Školský pohár – postup do krajského kola (žáci 7. – 9. ročníku)
Přehazovaná – 2. místo (dívky 8. – 9. ročníku)
M. Šístková, A. Ošlejšková (obě 9. C), L. Kubínová, A. Kubínová (obě 9. A), M. Klevetová,
E. Bártová (obě 8. A), K. Staňková, A. Komprdová (obě 8. B)
Memoriál V. Kotrhonze – malá kopaná – 2. místo (žáci 8. – 9. ročníku)
M. Janíček, P. Lokaj, T. Kostík, P. Bohatec (všichni 9. A), M. Rauš (9. B), S. Krejsta (8. A),
A. Vojtěch, R. Nesvadba, F. Sychra, L. Sychra, D. Ryba (všichni 8. B), J. Straka (8. C)
McDonald´s Cup – soutěž v kopané žáků 3. – 5. tříd – 1. místo
L. Marek, O. Kryštof, T. Topolář (všichni 5. A), A. Sivera, Š. Petrů, D. Hotař (všichni 5. B),
S. Zemánek (3. A), V. Hrabec, D. Vitouch (oba 5. D), F. Vojtěch, N. Vybíhalová, T. Všianský
(všichni 5. C), M. Vojtěchová (4. C), F. Čermák (4. D)
Vybíjená – 4. místo (žáci 4. – 5. ročníku)
Halová kopaná
2. místo žáci 8. – 9. ročníku
M. Janíček, T. Kostík, P. Lokaj (všichni 9. A), M. Rauš (9. B), O. Rottenberg (9. C), V. Petrů,
S. Krejsta, M. Ševčík (všichni 8. A), A. Vojtěch, R. Nesvadba, L. Sychra, F. Sychra (všichni
8. B), J. Straka (8. C)
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Florbal
1. místo žáci 5. – 7. ročníku
L. Marek, O. Kryštof (oba 5. A), F. Mazáč, D. Zemánek, P. Šterc, V. Jakubů (všichni 6. A),
A. Zukal, J. Přibyl (oba 6. B), P. Filip, J. Hoch (oba 7. A), K. Stříž (7. B)
Florbal
2. místo žáci 8. – 9. ročníku
M. Janíček, P. Bohatec, P. Lokaj, A. Polák, P. Sedlák, Š. Pohl (všichni 9. A), T. Coufal (9. B),
M. Formánek, M. Ševčík, Š. Ondroušek, S. Krejsta (všichni 8. A), R. Nesvadba, L. Sychra, F.
Sychra, D. Ryba (všichni 8. B)
Přespolní běh
Družstvo starších žáků
1. místo
Družstvo starších žákyň
4. místo
Družstvo mladších žáků
6. místo
Družstvo mladších žákyň
9. místo
5. místo V. Staňková (8. A), F. Sychra (8. B), D. Zemánek (6. A), 9. místo V. Petrů (8. A), 10.
místo L. Sychra (8. B)
Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích – celkové pořadí škol 4. místo
čtyřboj
1. místo
M. Krejčířová
1. B
4. místo
S. Hegedüšová
1. A
běh na 50 m
1. místo
M. Krejčířová
1. B
4. místo
S. Hegedüšová
1. A
skok z místa do dálky
3. místo
M. Krejčířová
1. B
4. místo
S. Hegedüšová
1. A
běh na 400 m
8. místo
M. Krejčířová
1. B
Pohár rozhlasu
běh na 60 m
2. místo
J. Opálková
6. B
3. místo
M. Janíček
9. A
D. Kaláb
7. B
štafeta 4 x 60 m
4. místo
mladší žákyně
5. místo
starší žáci
10. místo
mladší žáci a starší žákyně
běh na 600 m
3. místo
M. Pohlová
7. A
běh na 800 m
8. místo
M. Klevetová
8. A
běh na 1000 m
6. místo
D. Zemánek
6. A
skok daleký
9. místo
J. Opálková
6. B
V. Staňková
8. A
vrh koulí
9. místo
M. Šístková
9. C
Pohár krále Jiřího
běh na 50 m
4. místo
L. Neuerová
3. B
8. místo
S. Zemánek
3. A
běh na 400 m
10. místo
L. Neuerová
3. B
skok daleký
4. místo
D. Hložková
3. A
hod kriketovým míčkem
10. místo
T. Trubelja
4. A
družstvo mladších dívek
8. místo
Regionální (krajské) soutěže:
Florbal
7. místo
družstvo mladších žáků 5. – 7. ročník
Eurorebus – vědomostní soutěž
10. místo třída 7. A – V. Janků, P. Filip, L. Oujeský
13. místo třída 6. A – M. Peňáz, Š. Šustáček, J. Kovář
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18. místo třída 8. A – B. Ostrý, L. Dvořáček, D. Havelka
McDonald´s Cup – 3. místo (žáci 3. – 5. ročníku)
L. Marek, O. Kryštof, T. Topolář (všichni 5. A), A. Sivera, Š. Petrů, D. Hotař (všichni 5. B),
S. Zemánek (3. A), J. Baňa (5. F), J. Novotný (5. E), V. Hrabec, D. Vitouch (oba 5. D), F.
Vojtěch, N. Vybíhalová, T. Všianský (všichni 5. C), M. Vojtěchová (4. C), F. Čermák (4. D)
Přespolní běh – 1. místo – družstvo starších žáků (8. – 9. ročník)
2. místo V. Petrů (8. A), 3. místo F. Sychra (8. B), 5. místo L. Sychra (8. B), 19. místo V.
Šindelka (9. B)
Coca-Cola Školský pohár – účast žáků 7. – 9. ročníku
Matematická soutěž Pangea
2. místo
V. Vítovský
8. A
Logická olympiáda
39. místo
P. Řehula
7. A
Celostátní (republikové) soutěže:
pěvecká soutěž
2. místo
A. Klementová
2. B
Slavíci ve školní lavici
soutěž školních knihoven - Mezinárodní měsíc školních knihoven
2. místo
Přespolní běh
12. místo
družstvo starších žáků (8. – 9. ročník)
matematická soutěž Pangea
21. místo
V. Vítovský
8. A
vědomostní soutěž Bible a my
22. místo
B. Jakubů
7. A
Logická olympiáda
účast
P. Řehula
7. A
 Pracoviště Sušilova
Městské soutěže:
Vv soutěž Památky očima dětí – 6. C zvláštní ocenění
Ekologická soutěž ke Dni Země
3. místo
J. Rajnoch, D. Šimkůj, P. Vu (všichni 9. D)
8. místo
8. D
Výtvarná část
6. – 9. třída oceněné práce B. Skoumalová (6. D), kolektivní práce 9. D (S. Hříbalová, D.
Jonáš, V. Podškubka)
1. - 5. třída
1. místo
O. Nečas
4. D
Okresní soutěže:
Pohár rozhlasu
vrh koulí
běh na 60 m
štafeta 4x60 m
celkové umístění
Pohár krále Jiřího
běh 400 m
skok daleký

6. místo
7. místo
8. místo
10. místo

K. Řeřuchová
D. Sychra
mladší žáci
starší žákyně

9. D
7. C

3. místo
8. místo
6. místo
7. – 9. místo

D. Dostál
E. Ryšavá
N. Havlíčková
J. Langrová

2. D
6. D
3. D
5. D
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hod míčkem

9. místo

D. Kejík
3. D
J. Langrová
5. D
běh 50 m
5. – 7. místo V. Hrabec
5. C
9. – 13. místo J. Langrová
5. D
běh 600 m
10. místo
V. Hrabec
5. C
6. místo
N. Vybíhalová
5. D
9. místo
J. Langrová
5. D
celkové pořadí mladší dívky
10. místo
celkové pořadí mladší chlapci
8. místo
celkové pořadí starší žáci
10. – 11. místo
celkové pořadí starší žákyně
6. – 7. místo
Florbal mladší žáci
7. místo
D. Kříž, T. Vybíhal, L. Macháček, L. Hromek, P. Oujeský (všichni 7. C), J. Žáček, F.
Svoboda, S. Bartoš, V. Alexa, J. Nečas (všichni 7. D), L. Dibala, F. Liška, M. Hrebík, A.
Janda (všichni 6. D)
Dřevo, materiál budoucnosti
1. místo
9. D
(D. Jonáš, V. Podškubka, K. Šumská, S. Vitouchová)
Ukážeme vám, co ve vás vězí
1. místo
9. D
(S. Hříbalová, N. Nečasová, V. Šimkůj)
McDonald´s Cup – soutěž v kopané žáků 1. – 3. třída – 3. místo
J. Hrabec (2. C), D. Dostál, Martin a Michal Sychra (oba 2. D), T. Novotný, J. Jakubec (oba 3.
C), Michal a Martin Kassai, D. Kejík (všichni 3. D)
Vybíjená 4. – 5. ročník
5. místo
O. Kolbábek, D. Sychra, M. Bubeník, F. Vojtěch, V. Barák, T. Všianský, J. Langrová (všichni
5. C), L. Hrabec, V. Pokorný, D. Vitouch, Š. Richter (všichni 5. D)
Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích
hod míčkem
3. místo
A. Langr
1. E
Celostátní (republikové) soutěže:
EKO soutěž
3. místo
kolektiv třídy 5. C
Soutěž počítačové gramotnosti IT – SLOT
M. Žédek
Soutěž o nejlepší návrh plakátu na téma Máme doma nebezpečný odpad
(ocenění)

9. D
5. C

 Pracoviště Slovákova
Městské soutěže:
Ekologická soutěž ke Dni Země

4. místo
7. místo

žáci 9. E, F
žáci 8. E, F
Výtvarná soutěž – oceněné práce
A. Tomášková
7. F
H. Marková
7. E
Výtvarná soutěž Památky očima dětí - zvláštní ocenění kolektivy tříd 4. E a 7. E
Okresní soutěže:
Olympiáda v českém jazyce
Matematická olympiáda

2. místo
8. místo

K. Nováková
J. Chladilová

9. F
8. E
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Pythagoriáda 5. tříd
Matematický klokan

1. místo
1. místo
3. – 7. místo

R. Klíma
5. F
J. Krátký
9. F
M. Andrlík
3. F
K. Čížková
3. G
Dřevo, materiál budoucnosti
8. místo
družstvo žáků
9. E, F
Postav most – polytechnická soutěž 2. místo
J. Hájek, A. Zouharová (oba 9. E),
I. Aujeská (9. F)
6. a 9. místo
žáci
9. E, F
Mladí přírodovědci
8. místo
družstvo žáků 9. E
O nejlepšího angličtináře
7. místo
M. Bresser
8. F
Memoriál V. Kotrhonze – malá kopaná – 1. místo (žáci 8. – 9. ročníku)
J. Loubal, P. Papoušek (oba 9. E), R. Učeň, R. Štěrba, J. Fleischlinger (všichni 9. F),
R. Klapuš (8. E), D. Baňa (7. E)
Halová kopaná
3. místo
D. Baňa (7. E), B. Klimeš, A. Brückner, E. Petrov (všichni 8. F), J. Loubal, P. Papoušek (oba
9. E), R. Učeň, R. Štěrba, J. Fleschlinger (všichni 9. F)
Florbal mladších žáků
3. místo
D. Baňa, E. Pospíšil, D. Sedláček, M. Vikuš (všichni 7. E), F. Nyahay, L. Tůma, D. Komárek,
M. Kovář, A. Filler (všichni 7. F), R. Klapuš (8. E)
Atletická soutěž Kunštátská laťka 2. místo
N. Kalasová
9. E
6. místo
N. Hladká
8. E
D. Baňa
7. E
Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích
běh na 50 m
2. místo
B. Krejčí
1. G
3. místo
A. Sklenář
1. G
malý maraton 400 m
3. místo
B. Krejčí
1. G
čtyřboj dívek
2. místo
B. Krejčí
1. G
Vv soutěž
1. místo
Z. Ryšávková
1. G
2. místo
I. Grénarová
1. G
Cena poroty
A. Krátká
1. G
Volejbal starších žákyň
1. místo
M. Stloukalová (9. F), J. Chladilová, R. Staňková, N. Hladká (všechny 8. E), A. Tomášková,
S. Zdražilová, N. Továrková (všechny 7. F), T. Chlupová (6. E)
Volejbal starších žáků
2. místo
T. Janíček, L. Janíček, J. Machač (všichni 6. F), F. Nyahay, A. Filler, P. Hachler, D. Schütz
(všichni 7. F), D. Novotný, R. Maleček (oba 8. F), M. Šmída (9. E)
Volejbal mladších žáků a žákyň 1. místo
R. Staňková (8. E), A. Tomášková, S. Zdražilová, N. Továrková, F. Nyahay, A. Filler, P.
Hachler, D. Schütz (všichni 7. F), D. Baňa (7. E), L. Janíček, T. Janíček, J. Machač (všichni
6. F)
Přehazovaná mladších žákyň
2. místo
N. Botošová, T. Chlupová, M. Prudká, D. Součková, J. Řezníčková, A. Přibylová (všechny 6.
E), V. Vavrincová (7. E), A. Tomášková, S. Zdražilová, N. Továrková (všechny 7. F)
Přehazovaná starších žákyň
1. místo
R. Staňková, N. Hladká, J. Chladilová (všechny 8. E), N. Tomášková P. Lujková (obě 9. E),
N. Kalasová, M. Novotná, M. Stloukalová (všechny 9. F)
Pohár rozhlasu – mladší žákyně
skok vysoký
6. místo
T. Chlupová
6. E
Pohár rozhlasu – starší žákyně
vrh koulí
1. místo
M. Stloukalová
9. F
běh na 60 m
2. místo
J. Chladilová
8. E
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skok vysoký
štafeta 4 x 60 m

3. místo
3. místo

skok vysoký
5. místo
skok do dálky
6. místo
vrh koulí
6. místo
družstvo starších žákyň
3. místo
Pohár rozhlasu – mladší žáci
štafeta 4 x 60 m
1. místo

skok vysoký
7. místo
běh na 60 m
10. místo
skok daleký
1. místo
hod míčkem
4. místo
družstvo mladších žáků
6. místo
Pohár rozhlasu – starší žáci
vrh koulí
9. místo
štafeta 4 x 60 m
10. místo

N. Kalasová
N. Hladká
J. Chladilová
M. Stloukalová
N. Kalasová
N. Hladká
N. Kalasová
R. Staňková

9. F
8. E
8. E
9. F
9. F
8. E
9. F
8. E

M. Vikuš
D. Baňa
E. Pospíšil
F. Nyahay
D. Baňa
M. Vikuš
D. Baňa
F. Nyahay

7. E
7. E
7. E
7. F
7. E
7. E
7. E
7. F

R. Peša
R. Peša
J. Loubal
J. Fleischlinger
R. Učeň

9. E
9. E
9. E
9. F
9. F

Regionální (krajské) soutěže:
Volejbal starších žákyň
1. místo
M. Stloukalová (9. F), J. Chladilová, R. Staňková, N. Hladká (všechny 8. E), A. Tomášková,
S. Zdražilová, N. Továrková (všechny 7. F), T. Chlupová (6. E)
Volejbal mladších žáků a žákyň 3. místo
R. Staňková (8. E), A. Tomášková, S. Zdražilová, N. Továrková, F. Nyahay, A. Filler, P.
Hachler, D. Schütz (všichni 7. F), D. Baňa (7. E), L. Janíček, T. Janíček, J. Machač (všichni
6. F)
Pohár 7. tříd
5. místo
McDonald´s Cup – soutěž v kopané žáků 3. – 5. tříd – 2. místo
M. Fiala (3. E), L. Prokeš, J. Vajčner (oba 4. E), B. Sluka, M. Kopecký (oba 4. F), J. P.
Kratochvíl, J. Novotný, J. Frajt, A. Stloukal (všichni 5. E), J. Baňa, J. Berousková (5. F)
Minikopaná
3. místo
J. Loubal, P. Papoušek (oba 9. E), R. Učeň, R. Štěrba, J. Fleischlinger (všichni 9. F),
R. Klapuš (8. E), D. Baňa (7. E)
Logická olympiáda
31. místo
M. Konečný
9. E
c) Spolupráce s dalšími subjekty
 SVČ Boskovice
Spolupracujeme při pořádání sportovních a kulturních akcí. Každoročně je to například
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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.
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 dvou pracovištích školy působí ZO ČMOS. Na společných jednáních s ředitelem školy
jsou řešeny především otázky financování školy a personální. Spolupráce se řídí platnou
kolektivní smlouvou.


Hnutí Na vlastních nohou

Žáci každoročně (od r. 1991) malují vánoční přání do Norska – pomoc nemocným a válkou
postiženým lidem celého světa.
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d) Účast na životě ve městě
Život školy a především úspěchy žáků jsou prezentovány v oblastních periodikách, kam
přispívají učitelé školy i samotní žáci. V rámci výuky žáci pravidelně navštěvují výstavy
pořádané muzeem a městskou knihovnou.
Žáci školy 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
Od 1. 9. 2016 jsme zahájili realizaci projektu Šablony ZŠ, registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001154, financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. V dvouletém realizačním období budou realizovány následující aktivity:
 Aktivita II/3.1 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ (6 skupin)
 Aktivita II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (6 skupin)
 Aktivita II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (23 skupin)
 Aktivita II/1.2 – Školní speciální pedagog (od 1. 1. 2017)
 Aktivita II/1.2 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřeného na inkluzi v rozsahu
8 hodin (38 účastníků)
 Aktivita II/1.6 – Vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 hodin zaměřené
na matematickou gramotnost (15 účastníků)
g) Mezinárodní spolupráce
Škola dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Andreja Kmeťa v Levicích. Na jaře nás navštívila
skupina 40 žáků s pedagogickým doprovodem z Levic. Žáci byli tradičně ubytovaní v rodinách
našich žáků.
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.
Každoročně probíhá ve spolupráci s PPP Boskovice depistáž nadaných žáků 1. stupně.
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i) Péče o zaostávající a problémové žáky
V případě problémových žáků škola spolupracuje se sociálním odborem MěÚ Boskovice
a Policií ČR. Problémy jsou vždy řešeny ve spolupráci se zákonnými zástupci problémových
žáků. Pravidelně jsou pořádány besedy s kurátorem pro žáky 8. a 9. tříd k problematice sociálně
patologických jevů a kriminality mládeže.
Na škole jsou zřízeny dyslektické a logopedické kroužky, které pomáhají žákům
s vývojovými vadami. V případě zaostávajících žáků spolupracujeme s PPP Boskovice.

j) LVVZ
Žáci 7. tříd se každoročně účastní výcvikových kurzů. Ve školním roce proběhly kurzy
v Jeseníkách (Sušilova, nám. 9. května) a v Orlických horách (Slovákova).
k) Kroužky při ZŠ
nám. 9. května:
ŠD - Počítače
ŠD - Šikulky
ŠD - Sportovní
ŠD - Výtvarný
ŠD - Aerobic
Florbal
Zájmová matematika
Koumáci
Nebojme se češtiny
Seznámení s francouzštinou
DYS studio

Simona Svobodová
Dana Krejčířová
Daniela Stejskalová
Daniela Stejskalová
Lucie Slouková
Martin Staněk
Anna Součková
Věra Nádvorníková
Svatava Klimková, Gabriela Staňková
Markéta Kánská
Lucie Slouková

Sušilova:
ŠD - Klubíčko
ŠD - Šikovné ruce
Míčové hry – dívky 1. stupeň
Míčové hry – dívky 2. stupeň
Florbal chlapci
Florbal dívky
Internet a hry
Anglické hraní 2. ročník

Jana Zavadilová
Zdeňka Prokopová
Eva Skotáková
Eva Skotáková
Jan Bohatec
Jan Bohatec
Pavel Nymburský
Lenka Tesařová

Slovákova:
ŠD - Sportujeme I
ŠD - Sportujeme II
ŠD - Malí spisovatelé
ŠD - Školička hry na flétnu
ŠD - Šikovné ruce
ŠD - Veselé vaření
ŠD - Světoběžníci
Pohybové aktivity - 2. stupeň
Kondiční cvičení - 2. stupeň

Kateřina Čeřovská
Monika Učňová
Gabriela Klevetová
Alena Koutná
Pavlína Henzlová
Renata Koudelková
Gabriela Klevetová, Alena Koutná
Světlana Hrdličková
Světlana Hrdličková
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Odbíjená - začátečníci
Odbíjená - pokročilí I
Odbíjená - pokročilí II
Kutílek - 4. a 5. ročník
Mladí novináři - 2. stupeň
Mýma očima - 5. - 9. ročník

Blanka Bohatcová
Blanka Bohatcová
Blanka Bohatcová
Veronika Ertlová
Pavla Kotoučková
Alena Svobodová

V rámci projektu Šablony ZŠ Boskovice jsme dále zřídili 35 kroužků (podrobněji v tomto
oddíle, písm. f).
l) Zapojení školy do národních a mezinárodních výzkumů
Ve sledovaném období nebyli žáci školy zahrnuti do těchto výzkumů.

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), technického
vybavení školy (výpočetní technika, interaktivní tabule), hygienického zázemí (osvětlení,
sociální zařízení).
Na škole působí kvalitní a stabilní pedagogický sbor, nemáme větší problémy
s aprobovaností. Změny související s inkluzí nás zastihly připravené. Na škole jsme zřídili
školní poradenské pracoviště, jehož koordinátorem je 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.
S výrazným nárůstem v dalších letech již nepočítáme. Zvýšenému zájmu o školní družinu jsme
se přizpůsobili výrazným navýšením kapacity na 415 žáků, kterou jsme ve sledovaném školním
roce plně využili.
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, které bez problémů zcela
naplňujeme.
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Část VIII.
Hodnocení Minimálního preventivního programu 2016/17
Hlavním cílem programu je věnovat pozornost všestrannému rozvoji osobnosti všech žáků
školy, zvýšenou pozornost věnovat dětem s problémovým vývojem a rizikovým chováním,
přispívat k rozvoji zdravého životního stylu a zaměřit se na primární prevenci žáků již od
nižšího stupně, předcházet sociálně patologickým jevům.
Úkolem programu je také řešit problematiku sociálně patologických jevů snížením rizik
jejich vzniku a následných důsledků. Základním principem preventivní strategie zůstává
osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu.
1. Realizace minimálních preventivních programů:
A. Způsob zapracování témat prevence sociálně patologických jevů do vzdělávacího procesu:
– v předmětech výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis, tělesná výchova
– další využití v hodinách třídního učitele
– prvky preventivního programu a sociálně patologických jevů jsou zapracovány do
učebních plánů jednotlivých předmětů a ročníků
– výsledky jsou vyhodnocovány zpracovateli MPP a konzultovány s pedagogickým
sborem (individuálně i v rámci pedagogických porad)
– projektové dny (Den Země, Den lesa, Den bezpečnosti, Den zdraví, Den bez úrazů,
Bezpečná cesta do školy, Den Evropy, Hra na město, Děti odjinud, děti Evropy,
Den bez aut)
B. Specializované programy v rámci MPP:
– na naší škole nemáme vymezenou žádnou rizikovou skupinu žáků, z tohoto důvodu se
věnujeme všem žákům prostřednictvím programů a projektů
– pro děti se specifickými vývojovými poruchami zajišťujeme DYS studia, individuální
přístup, intervenční hodiny, hodiny speciálně pedagogické péče
C. Systém poradenské péče:
– úzká spolupráce s PPP Vyškov, pracoviště Blansko, Boskovice a OPPP Blansko
– pravidelná spolupráce se SVP (pravidelně se s kurátorem konzultují výchovné problémy
žáků)
–spolupráce se speciálním pedagogem – Mgr. Táňa Martínková
– spolupráce s Policií ČR, Městskou policií Boskovice
– spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany dětí - OSPOD, kurátory pro mládež
– spolupráce s poradenskými centry
– spolupráce s volnočasovým klubem „Plán B“ Boskovice (např. přednášky, konzultace)
– odborné konzultace v rámci dalšího uplatnění po ukončení ZŠ (pro 8. a 9. třídy), vhodný
výběr budoucího povolání, exkurze na Úřad práce Blansko event. Boskovice a střední
školy, Burzy škol, Dny otevřených dveří SŠ
D. Metody motivace:
– činnost ŠSK (Školního sportovního klubu) motivuje k pravidelným sportovním
aktivitám dětí, organizuje sportovní soutěže pro děti
– činnost ASPV (Asociace sportů pro všechny) – soutěže pro děti
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– Centrum volného času Lužánky nabízí různé programy pro děti a mládež
– podpora zdravého životního stylu (propagace zdravé výživy, školní posilovny, hřiště,
tělocvičny, využití Městských lázní a sportovního areálu Slovákova a Sušilova)
– mezitřídní soutěže (v různých sportech i výtvarných soutěžích)
– besedy s osobnostmi
– besedy s policií na různá témata – šikana, kyberšikana, trestná činnost mladistvých
– besedy s Policií ČR, Městskou policií Boskovice, kurátorem pro mládež
– besedy s lékaři, programy sexuální výchovy
– zájezdy (Památník Lidice, Praha, Brno, Osvětim, vánoční Vídeň aj.)
– další akce – Karneval na ledě, Drakiáda, Stonožkový týden, expedice Kvakoš, celoškolní
republiková soutěž Štafety Emila Zátopka a Memoriál Vladimíra Kotrhonze aj.
– činnost AD centra (A – alkohol, D – drogy), školní klub, školní parlament (projekt
Zdravá škola, Kouření a já, První kontakt s návykovou látkou, Jak to vidím já, Pozor,
koza nekouří, Normální je nekouřit)
E. Vzdělávání pedagogických pracovníků:
Všichni pedagogičtí pracovníci obdrželi metodický návod „Jak postupovat při řešení
negativních jevů (šikana, kyberšikana, užití návykových látek, gambling aj.) a „Krizový
plán školy“ v rámci Školní preventivní strategie 2013 – 2018. Pedagogové mají možnost
využít přednášky, nácviky modelových situací a seminářů z kterékoliv oblasti negativních
jevů, které se mohou ve škole objevit (nabídky jsou zprostředkovány Střediskem služeb
školám Brno a odloučeným pracovištěm Blansko).
F. Formy spolupráce s rodiči:
– informační občasník školy, který přináší rodičům nejaktuálnější informace a kontaktní
adresy, na které se mohou obracet
– webové stránky školy
– elektronická žákovská knížka (program EDUPAGE)
– na úrovni spolupráce se SRZŠ
Výskyt nežádoucích společenských jevů
ano
Kriminalita majetkové povahy
Kriminalita násilné povahy
Nevhodné chování ke spolužákům
Záškoláctví
Neomluvené hodiny
Sebepoškozování
Alkohol ve škole
Kouření ve škole
Marihuana ve škole
Podezření na šikanu
Pořizování intimních fotografií

ne

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

věk
15
14, 14, 15
12, 13, 14, 15
13, 14, 15
14, 15
14
12
15
15
8

ne

počet
případů
1
1
7
5
5
1
1
1
1
1
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Část IX.
Přehled o výsledcích přijímacího řízení
Název školy a oboru
Gymnázium Boskovice
Osmileté
Čtyřleté
Gymnázium Blansko
Gymnázium Jevíčko
Pražské humanitní gymnázium
Osmileté
Gymnázium Rájec-Jestřebí
Šestileté
Čtyřleté
SPgŠ Boskovice
Pedagogické lyceum
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Sociální činnost
VOŠ ekonomická a zdravotnická
a SŠ Boskovice
Hotelnictví
Informační technologie
Veterinární prevence
Ekonomika a podnikání
Kuchař - číšník
SOŠ a SOU André Citroëna
Informační technologie
Bezpečnostně právní činnost
Technik pro IT
Opravář zemědělských strojů
Obráběč kovů
Mechanik opravář motorových vozidel
Masarykova SŠ Letovice, Tyršova
Nábytkářská a dřevařská výroba
Elektrikář
Truhlář
Tesař
Prodavač, aranžér
OA a SZdŠ Blansko
Zdravotnický asistent
Ekonomické lyceum
Obchodní akademie
SPŠ Jedovnice
Strojírenství
SŠ TEGA Blansko
Mechanik seřizovač (programátor CNC strojů)

přijatých
(maturitní
obory)

přijatých
(učební
obory)

celkem

29
11
18
2
2

2
2
1

1
0

9
3
3
3
26
6
6
3
9
2
17
3
4
1
6
3
7
1
1
3
1
1
10
4
1
5
6
6
7
3
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Kuchař-číšník
Mechanik elektrotechnik
Elektrikář silnoproud
SOU a VOŠ BRNO, Střední 59
Elektrikář - silnoproud
ISŠ automobilová Brno
Autotronik
SPŠ chemická Brno
Aplikovaná chemie
Vyšší policejní škola Holešov
Bezpečnostně právní činnost
OA, VOŠ a SŠ knihovnická Brno
Informační služby
SŠ obchodní a služeb Polička
Kadeřnice
SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Klempíř
Plynař
Střední zahradnická škola Rajhrad
Zahradnictví
SŠ elektrotechnická a strojírenská Brno,
Trnkova
Mechanik strojů a zařízení
SŠ potravinářská, obchodu a služeb Brno,
Charbulova
Kadeřník
Kosmetické služby
Fotograf
Cestovní ruch
Aranžér
SOŠ prům. a SOU Prostějov, Lidická 4
Strojírenství
SOŠ Nové Město na Moravě
Provoz a ekonomika dopravy
SOŠ Prostějov
Číšník
SŠ technická a ekonomická Brno,
Olomoucká 61
Mechanik elektronik
SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby
Jezdec a chovatel koní
TRIVIS SŠ veřejnoprávní Jihlava
Bezpečnost právní činnosti
SPŠ elektrotechnická a IT Brno, Purkyňova 97
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
SPŠ stavební Brno, Kudelova 8
Stavebnictví
SUŠ a D, VOŠ Brno, Husova 10
Grafický design

2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0

2
2
1
1
5
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
0

1
1
0
1
1
1
1
1
1
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SŠ Gastronomická Blansko
Cestovní ruch
SŠ Lomnice u Tišnova
Kadeřník
Vojenská střední škola Moravská Třebová
Vojenské lyceum
SŠ F. E. Roosevelta Brno
Textilní a oděvní výroba
SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská 1
Strojírenství
Rybářská střední škola Vodňany
Rybářství - vodní stavby
Celkem z 9. tříd
Celkem z 8. tříd
Celkem z 5. tříd

1
1
2
2
1
1
0
1
1
1
1
128
3
12
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Část X.
Akce školy ve školním roce 2016/17
ZÁŘÍ
- 1. 9. 2016 - slavnostní zahájení školního roku 2016/17, porada pedagogických
pracovníků na jednotlivých pracovištích
- otevření další třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pracoviště „Zelená“ (VI. A, 24 žáků)
- nový systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - škola podle
nové legislativy (vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných a novela školského zákona č. 82/2015 Sb.) od 1. 9. 2016
realizuje tzv. společné vzdělávání - inkluzi, v rámci které se žákům se SVP poskytují v
průběhu vzdělávání podpůrná opatření 1. - 5. stupně dle jejich vzdělávacích potřeb
a možností
- zahájení výuky podle řádného rozvrhu
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích, společná provozní
porada všech pedagogických pracovníků (pracoviště Sušilova)
- pravidelná kontrola BOZP
- ŠVP - doplnění Společné vzdělávání - inkluze, tvorba tematických a časových plánů
pro jednotlivé předměty a ročníky
- schůzky metodických zařízení a předmětových komisí na jednotlivých pracovištích
- změny v programu Bakalář, v matrice školy, rychlé hlášení o počtu žáků k 1. 9. 2016
- volba zástupců do Školního parlamentu na jednotlivých pracovištích, 1. schůzky
- Spolek rodičů dětí, Základní škola Boskovice - schůzky výboru
- Mléko do škol - firma ADANTE, České Budějovice
- Ovoce do škol - balíčky pro žáky 1. stupně, Ovocentrum V+V Valašské Meziříčí
- začátek praxe studentek SPgŠ Boskovice ve třídách 1. stupně, ve školní družině
- zahájení činnosti školních zájmových útvarů organizovaných školou nebo jinými
subjekty na jednotlivých pracovištích
- třídní schůzky nových třídních kolektivů či nových třídních učitelů, rodičů žáků 9.
ročníku - pracoviště Zelená (7. 9.), Slovákova (8. 9., 22. 9.), Sušilova (22. 9.)
- Vernisáž výstavy Památky očima dětí - výtvarná soutěž - Muzeum regionu
Boskovicka
- Běh Terryho Foxe - park u Zámeckého skleníku (vybraní žáci 1. a 2. stupně)
- Přespolní běh Lysice - okresní kolo (všechna pracoviště)
- 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 profesního zájmu žáků 9. ročníku, vytipování problémových,
talentovaných žáků, předběžný zájem žáků 8. ročníku o SŠ
- Setkání představitelů města s podnikateli a majiteli firem - podpora polytechnické
výchovy mládeže
- RR - Den české státnosti
Projekty školy:
projekt „Šablony ZŠ Boskovice“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001154.
Výzva OP VVV: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony
pro MŠ a ZŠ I
Realizované aktivity:
Aktivita II/3.1 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ (6 skupin)
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Aktivita II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (6 skupin)
Aktivita II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (23 skupin)
Aktivita II/1.2 – Školní speciální pedagog (od 1. 1. 2017)
Aktivita II/1.2 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřeného na inkluzi v rozsahu 8
hodin (38 účastníků)
Aktivita II/1.6 – Vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 hodin zaměřené na
matematickou gramotnost (15 účastníků)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: dopravní hřiště Blansko (4. A, B), Brno v proměnách času (7. A,
B), výukový program Svět kolem nás - Peru (7. A, B), Dům přírody Moravského krasu (6. A,
B), Hravě žij zdravě - přihlášení do soutěže (žáci 5. ročníku), vědomostní soutěž Bible a my školní kolo (6. - 9. ročník), dopravní hřiště Blansko (4. A, B), Jižní Morava čte - Městská
knihovna Boskovice (8. A, 9. C), Čtení pomáhá - zahájení projektu (6. A), ŠD - Branou do
podzimu (překážková dráha na hřišti), Za skřítkem Podzimníčkem (týdenní projekt), návštěva
výstavy Památky očima dětí
pracoviště Sušilova: sběr starého papíru a hliníku (1. - 9. ročník), Adaptační dopoledne Velká dohoda (6. C, D), beseda o zubní prevenci - Dental Prevention (1. - 5. ročník), dopravní
hřiště Blansko (4. C, D), Zábavní vědecký park VIDA Brno (3. C, D), běh do schodů - letní
kino (1. - 5. ročník), dopravní hřiště u MŠ Lidická a beseda s příslušníkem městské policie (2.
C, D), florbalový turnaj - mladší žáci (Blansko), ŠD - zahájení ročního projektu Kniha za
knihu - Půjč si a vrať, Svět pohádek aneb s knížkami jsme kamarádi, Podzim je tu - sběr
kaštanů, šípků, listí, Husí slavnosti - hádanky, doplňovačky, Švihadlovaná, Běh do schodů
pracoviště Slovákova: Bylo nás pět - Divadlo Radost (6. E, F), Cyklista - beseda s policií
ČR (4. E, F), sběr starého papíru (1. - 9. ročník), Pasování na třeťáky (3. G), dopravní hřiště u
MŠ Lidická (1. F, G), dopravní hřiště Blansko (4. E, F), Strakonický dudák - Divadlo Radost
(5. E, F), zahájení amatérské fotografické soutěže Náš výlet, ŠD - Vítáme nové kamarády,
Zahájení čtvrtého roku členství v celostátní kampani Celé Česko čte dětem, Všichni jsme
kamarádi - pravidla soužití v odděleních ŠD, Barevné rámečkování - kreslíme, paspartujeme
autoportréty, Jedeme na výlet - Bongo Brno I., Slavnostní minivernisáž
ŘÍJEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- začátek fyzické a dokladové inventarizace školy - jednotlivé místnosti odloučených
pracovišť
- zasedání školské rady (4. 10.)
- zahájení měsíční souvislé praxe studentek SPgŠ Boskovice
- schůzky zástupců školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- setkání VP a koordinátorů inkluze na ZŠ - OPPP Boskovice
- Coca-Cola Školský pohár - kvalifikační turnaj, základní kolo fotbalové soutěže (2.
stupeň, stadion Boskovice)
- Zátopkova štafeta - pětka (štafeta 1. a 2. stupně, školní hřiště Slovákova)
- ŠD - celoměstská akce Drakiáda ve spolupráci se SVČ Boskovice (pracoviště Zelená,
22. 10.)
- Angliáda - Gymnázium Jevíčko - soutěž v Aj žáků 8. - 9. ročníku (4. ročník soutěže)
- návštěva výstavy drobných chovatelů zvířectva (Husí slavnosti, 1. - 2. 10.)
- Dřevo, materiál budoucnosti - polytechnická soutěž na SŠ Letovice pro žáky 2. stupně
- Ukážeme vám, co ve vás vězí (11. ročník)
- Logická olympiáda - matematická soutěž (okresní a krajská kola)
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- zahájení plavecké výuky (2. a 3. ročník)
- ŠVP - Náš životní styl - odpady (Tonda obal - ekologický program, 4. a 7. ročník
- školení EduPage - elektronické žákovské knížky (pracoviště Sušilova)
- RR - Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)
- Podzimní prázdniny (26. - 27. 10.)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: třídenní literárně-historická exkurze Praha (8. A, B, C),
celoškolní sběr papíru - příprava, realizace, beseda Pověsti v Boskovicích a okolí (6. B, 8. B),
Jižní Morava čte - Městská knihovna Boskovice (5. A, B, 6. A), Záložka do knihy spojuje
školy (6. A), exkurze - Úpravna pitné vody (8. A), exkurze ČDH Hybešova (9. A), přespolní
běh starší žáci - krajské finále Hodonín, republikové finále (Malšova Lhota), Mezinárodní
měsíc školních knihoven (4. A, Čtenářský klub), výchovný koncert - manželé Kocůrkovi
(6. - 9. ročník), Projekt 72 hodin (9. C), Coca-Cola Cup - krajské kolo (ZŠ Janouškova Brno),
příprava Pasování prvňáčků do cechu žákovského (1. a 9. ročník), ŠD - O nej vlaštovku,
Dráček družináček, Drakiáda - celodružinová celoměstská akce (Vinohrádky Boskovice)
pracoviště Sušilova: projekt Jak se nestát obětí sociálních sítí (8. a 9. ročník, Brno),
Strakonický dudák - Divadlo Radost Brno (6. C), Halloweenská noc - přespání ve škole (6.
C), florbalový turnaj mladší žáci Blansko, ŠD - výlet do zábavního centra Wikyland Brno,
Dýňování - ve spolupráci se studentkami SPgŠ
pracoviště Slovákova: První pomoc - beseda pro žáky 8. ročníku, beseda s Městskou policií
(1. a 2. ročník), Úžasné planety - exkurze do Planetária a Anthroposu Brno (5. ročník),
exkurze Sklárny Moravia Úsobrno (4. ročník), projekt Jak se staví podzim (1. ročník),
Australia - přednáška p. Kocůrka (6. - 9. ročník), Ekošova soutěž pro školní kolektivy tvorba plakátů (4. ročník), Halloweenský strašidlácký den (2. G), návštěva centra SPC
Kociánka (návštěva kamarádů), ŠD - podzimní výzdoba oddělení celého pavilonu ŠD, Jedeme
na výlet - Bongo Brno, Laser Game Brno, Podzimní kreativní dílničky ve spolupráci se
studentkami SPgŠ, příprava Halloweenu v ŠD, Vlajkování - vytváření společné družinové
vlajky pro školní rok 2016-17, týdenní projekt s Městskou knihovnou Boskovice - Jižní
Morava čte aneb knihovna v družině, družina v knihovně
LISTOPAD
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- pokračování fyzické a dokladové inventarizace školy - jednotlivé místnosti
odloučených pracovišť
- ukončení měsíční souvislé praxe studentek a studentů SPgŠ Boskovice
- schůzky zástupců školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- elektronická žákovská knížka EDUPAGE - zadávání podkladů (e-mailové adresy
rodičů žáků, známky z jednotlivých předmětů)
- DVPP - Čtenářská gramotnost (MAS Boskovicko Plus)
- DVPP pro vychovatelky ŠD - Inkluze, asertivní techniky
- třídní schůzky rodičů žáků a pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí (10. 11.)
- Burza středních škol a setkání s rodiči 8. a 9. ročníku - pracoviště Sušilova, Slovákova
- Burza středních škol (Sokolovna) a Dny otevřených dveří SŠ Boskovice (11. 11.)
- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí - pracoviště Sušilova
(14. 11.)
- Spolek rodičů - Rada spolku rodičů, vybírání příspěvků
- RR - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (17. listopad)
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Kdo je vidět, vyhrává - preventivní akce Policie ČR, Územní odbor Blansko, Zdravé
město Boskovice
- školní kolo Dějepisné olympiády (zájemci z 8. a 9. ročníku)
- Okresní turnaj v odbíjené pracovníků školství okresu Blansko (Letovice)
- svolání celoškolních MS a PK k 1. pololetí
- Adventní zpívání v DD Boskovice
- rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí (27. 11.)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Pasování prvňáčků do cechu žákovského (1. a 9. ročník) - kino
Panorama, Stonožkový týden (7. - 13. 11.), okresní soutěž ve florbalu - mladší a starší žáci,
krajské kolo soutěže Logická olympiáda, výstava a beseda Zbraně a trofeje (2. A, B), beseda v
Městské knihovně Boskovice (1. A, B, C, 4. B), divadelní představení Jája a Pája - Divadlo
Radost Brno (2. A, B), florbal - okresní finále starších žáků Blansko, Volba povolání prezentace VOŠ a SŠ Hybešova, filmové představení Čapí dobrodružství - Kino Panorama
(odměna za sběr pro žáky 1. stupně), okresní kolo soutěže Bible a my - ZŠ Lysice (zájemci ze
7. - 9. ročníku), divadelní představení Brno Reduta - Brněnské pověsti (6. A, B), Pracovní
setkání s literaturou pro děti a mládež - Praha, výroba adventních věnečků (4. A, B),
didakticko - divadelní pořad Ave Caesar - V. Pěnkava (4. B, 6. - 9. ročník), beseda Příběhy
bezpráví (9. C), bruslení (4. B), beseda se spisovatelem Opatřilem Kapřík Mertlík (3. - 6.
ročník), výstavy v Muzeu regionu Boskovicka (4. B), beseda se spisovatelem J. Opatřilem (4.
B), ŠD - Výlov rybníka Družiňáka, Velká boskovická, Playback show, příprava Čertovské
diskotéky, výroba ozdob na vánoční stromek - Vánoční jarmark Boskovice
pracoviště Sušilova: exkurze do Hvězdárny a planetária Brno (6. C, D), výstava
Svatohubertské slavnosti (1. D, E, 6. C, D), Mobilní planetárium (1. - 5. ročník), výukový
program Finanční gramotnost (8. D, 9. D), Předávání slabikářů s rytířem Knihoslavem
Knihomolem v Knihovně Boskovice (1. D, E), florbalový turnaj - mladší dívky (Velké
Opatovice), florbalový turnaj 1. stupeň - Adamov, didakticko - divadelní pořad Ave, Caesar
(5. - 9. ročník), Drogová kriminalita a my - vzdělávací program, Divadlo B. Polívky Brno (7.
C, 8. D), literární soutěž Vytvoř si svůj komiks - Jevíčko (žáci 2. stupně), ŠD - Bojovka po
škole, návštěva zábavního parku Wikyland Brno (zájemci), výroba ozdob na vánoční stromek
- Vánoční jarmark Boskovice
pracoviště Slovákova: okresní soutěž ve florbalu (mladší a starší žáci, vybraní žáci 7. tříd),
krajské kolo soutěže Logická olympiáda, krajská soutěž Pohár 7. tříd (1. a 2. kolo volejbalové
soutěže), krajská soutěž starších žákyň ve volejbale (3. kolo, žačky 7. - 9. ročníku) a krajská
soutěž starších žáků (2. kolo, žáci 7. - 9. ročníku), divadelní představení Aj Brno (zájemci z
9. tříd), exkurze do firmy ITAB (9. E, F), Burza středních škol a třídní schůzky žáků a rodičů
9. ročníku, Pasování prvňáčků v rámci třídních schůzek (1. F, G), Marihuana a konopí (beseda
8. ročník), návštěva Úřadu práce Boskovice (9. E, F), Podzimní setkání seniorů ČMOS
v Boskovicích, Slovotvorba Muzeum Boskovice (6. F), bruslení s HC Boskovice (5. F. 4. E,
2. G), Osobní bezpečí dětí - beseda s Městskou policií (3. ročník), přátelské utkání ve florbalu
mladších žáků (ZŠ 2 a ZŠ 3), okresní soutěž ve florbalu (3. - 5. ročník, Adamov),
Předvánoční dílna s maminkami (5. F), Tvoření s maminkami - výroba adventních věnců (2.
G), divadelní představení v MdB (zájemci 2. stupně), ŠD – Vlajkování - tvorba společné
vlajky ŠD, Jedeme na výlet: BRuNO Brno - rodinný zábavní park, Než přijde Mikuláš - zimní
výzdoba pavilonu a oddělení, výroba ozdob na vánoční stromek - Vánoční jarmark Boskovice
-

PROSINEC
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
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pokračování fyzické a dokladové inventarizace školy - jednotlivé místnosti
odloučených pracovišť
- elektronická žákovská knížka EDUPAGE - zadávání podkladů (e-mailové adresy
rodičů žáků, známky z jednotlivých předmětů)
- svolání předmětových komisí a metodických sdružení všech 3 pracovišť
z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
- schůzky zástupců školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- 19. Vánoční jarmark tradičních řemesel a výrobků - Masarykovo náměstí Boskovice ŠD zdobení stromečků, návštěva třídními kolektivy (9. - 10. 12.)
- Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi - ŠD Sušilova (celorepubliková akce)
- Čertovská diskotéka na Jízdárně - ŠD Zelená
- Vánoční turnaj v přehazované mladších a starších dívek - městské kolo (organizátor
ZŠ Slovákova)
- Olympiáda v českém jazyce - školní kolo (8. a 9. ročník)
- vánoční besídky jednotlivých tříd
- vánoční prázdniny pro žáky (23. 12. - 2. 1.), nástup do školy 3. 1. 2017
- RR - Den svatého Mikuláše, Vánoce
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Stonožka v katedrále (4. - 9. ročník), Mikulášský večírek pro
žáky 2. stupně (Zámecký skleník), exkurze do ČT Praha - odměna za sběr, beseda Australia
(6. - 9. ročník), divadelní představení Bílá nemoc (9. ročník, Sokolovna Boskovice), schůzka
rodičů a žáků 9. ročníku se zástupci středních škol, seznámení s francouzštinou G Boskovice
(zájemci 5. a 6. ročníku), exkurze do Anthroposu a Technického muzea Brno (6. ročník),
Projekt Film a škola - Příběh Marie (8. a 9. ročník), divadlo v anglickém jazyce Blansko
(zájemci), bruslení (7. ročník), ŠD - Vánoční dílny, Příběh o Ježíškovi (hrají žákyně 7.
ročníku), filmové představení Lichožrouti - Kino Panorama (1. - 5. ročník),
pracoviště Sušilova: divadelní představení Mary Poppins - Městské divadlo Brno (zájemci),
Anthropos Brno (6. C, D), divadlo v anglickém jazyce Blansko (zájemci), Mikulášská nadílka
- organizace 9. D, divadelní představení Princezna ze mlýna (1. stupeň), divadelní představení
Husovické betlém - Divadlo Radost Brno (6. D), soutěž Mladý chemik - Brno (zájemci),
exkurze do Domu přírody Moravského krasu (6. C), Vánoční besídka pro rodiče (6. C),
Vánoční diskotéka s programem (školní parlament), ŠD - Čertovská diskotéka v ŠD,
Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi, Vánoční dílny
pracoviště Slovákova: Čeští pohádkáři, Analfabeta Negramotná - beseda v Knihovně
Boskovice (5. E), vánoční pečení (5. E), vánoční besídka a dílny s rodiči (4. E), krajské kolo
starších žákyň ve volejbalu (7. - 9. ročník), krajská soutěž: pohár 7. tříd ve volejbalu (žáci 6.
a 7. ročníku), zahájení výstavy v žákovské galerii, Čertovská překážková dráha (1. a 3.
ročník), návštěva SPŠ chemické Brno (9. F), bruslení na zimním stadionu (2. F, 5. E),
Mikulášský turnaj ve vybíjené (6. E, F), předvánoční tvoření s maminkami (1. G, 3. G),
Mokré malování - práce do soutěže Plavecké školy Boskovice, divadlo v anglickém jazyce
Blansko (zájemci), Jako prase v žitě - Lipka Brno (7. ročník), divadelní představení Princezna
ze mlýna (1. - 3. ročník), filmové představení Malý princ (6. - 7. ročník), zábavní park
LASER GAME (3. G), Vánoční koncert pro 1. a 2. stupeň, Mladí přírodovědci - soutěž
Gymnázium Jevíčko, beseda s Městskou policií (4. ročník), exkurze do firmy LD seating (9.
E), vánoční besídky jednotlivých tříd, ŠD - Přišel k nám Mikuláš (program studentů SPgŠ, 9.
E pro 1. - 3. ročník), Pečeme perníčky, zdobíme stromeček, vánoční dílničky, posezení u
stromečku - aktivity jednotlivých oddělení, Senioři a děti společně - beseda pořádaná MPSV a
Městem Boskovice
-
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LEDEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- pokračování fyzické a dokladové inventarizace školy - jednotlivé místnosti
odloučených pracovišť
- setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ Boskovice (9. 1.)
- elektronická žákovská knížka EDUPAGE - zadávání podkladů (e-mailové adresy
rodičů žáků, známky z jednotlivých předmětů)
- svolání předmětových komisí a metodických sdružení všech 3 pracovišť
z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP k 1. pololetí 2016/17
- schůzky zástupců školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků (1. - 9. ročník) k 1. pololetí (12. 1.),
Spolek rodičů - schůzky na jednotlivých pracovištích
- Vítání nového roku pro hendikepované děti (Zámecký skleník) - kulturní vystoupení
žáků školy, organizátor - Pionýr Boskovice, (vystupující žáci ze „Zelené“)
- schůzky VP s vyučujícími daných ročníků
- školní, okresní kola dalších olympiád a soutěží
- Matematická olympiáda žáků 5. a 9. ročníku - okresní kolo, organizační zajištění
pracoviště „Zelená“
- okresní kolo Dějepisné olympiády - organizační zajištění Sušilova, školní kolo
Pythagoriády žáků 5. - 8. ročníku (zájemci ze 3 pracovišť)
- ŠVP - zjištění zájmu žáků 1. ročníku o zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky na
všech odloučených pracovištích
- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí - pracoviště
Slovákova (23. 1.)
- uzavření klasifikace a absence k 1. pololetí 2016/17
- HTU - TU projednat prospěch a chování žáků za 1. pololetí 2016/17
- RR - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (27. 1.)
- ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení (výpisu) žákům (31. 1.)
- nástup do školy po vánočních prázdninách pro žáky 3. 1. 2017
- pololetní prázdniny pro žáky (3. 2.)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: krajské finále ve florbale - mladší žáci (Pohořelice), beseda Život
na Haity (4. B, 5. A, 5. B), filmové představení Anděl Páně 2 - kino Panorama Boskovice (1. 5. ročník), ŠD - filmové představení Trollové (kino Panorama Boskovice), Soutěž v páce,
Módní přehlídka v ŠD
pracoviště Sušilova: příprava školní akademie (žákovský ples), bruslení (1. - 5. ročník),
divadlo v anglickém jazyce - Sokolovna Boskovice (9. D), filmové představení - kino
Panorama Boskovice, ŠD - Svět pohádek aneb S knížkami jsme kamarádi
pracoviště Slovákova: divadelní představení Malý princ - Divadlo Radost Brno (4. F),
bruslení (1. G, 4. E, F), krajská soutěž pohár 7. tříd (volejbal) - 4. kolo (žáci 6. a 7. ročníku),
ŠD - Tříkrálový týden, Navrhujeme plakát pro Celé Česko čte dětem 2017, 5. ročník Závodu
psích spřežení
ÚNOR
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
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pravidelná kontrola BOZP
setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ Boskovice (6. 2.)
lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. ročníku - areál Olešnice na Moravě ve spolupráci
se studentkami SPgŠ Boskovice (3denní kurz, absolvovala všechna pracoviště)
- ŠVP - zahájení projektu Hra na město - instituce (6. ročník), MěÚ Boskovice návštěva jednotlivými třídami
- zahájení práce nových zájmových útvarů - Anglické hraní pro prvňáčky (zájmové
útvary na každém pracovišti)
- příprava a realizace 10. žákovského plesu - Sokolovna Boskovice - pracoviště
Sušilova
- schůzky zástupců školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
- školní, okresní kola dalších olympiád a soutěží (Zeměpisná olympiáda - okresní kolo,
Olympiáda z anglického jazyka - okresní kolo, Chemická olympiáda - okresní kolo)
- ŠVP - zjištění zájmu žáků 1. ročníku o zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky na
všech odloučených pracovištích
- školní kola recitačních soutěží (1. a 2. stupeň)
- ukončení plaveckého výcviku - 2. a 3. ročník
- předání přihlášek a zápisových lístků na střední školy rodičům vycházejících žáků
- pololetní prázdniny pro žáky (3. 2.)
- příprava a realizace Karnevalu na ledě - celoměstská akce ŠD Zelená ve spolupráci
se SVČ a SPgŠ Boskovice (23. 2.)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: celoškolní čtenářská soutěž - Knihožrouti (1. a 2. stupeň),
návštěva Úřadu práce Boskovice (8. A, B, C), exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany (9. A,
C), beseda Zdravé zuby (1. stupeň), soudní jednání - Okresní soud Blansko (9. B, 9. C),
exkurze do podniku ALPS (9. A), divadelní představení Káťa a Škubánek - Sokolovna
Boskovice (1. ročník), Tři bratři - hudební pohádka studentů SŠ Hybešova (2. - 5. ročník),
matematická soutěž PANGEA (6. A, 7. A, 8. A), divadelní představení Bylo nás pět - Divadlo
Radost Brno (7. A, B), ŠD - Valentýnské tvoření, Karneval na ledě, AIR GUITAR
pracoviště Sušilova: Žákovský ples (Sokolovna Boskovice), lyžařský výcvikový kurz žáků 7.
ročníku - Jeseníky, chata Barborka (27. 2. - 3. 3.) - pracoviště Sušilova, bruslení (1. - 5.
ročník), filmové představení Zlodějka knih (9. D), Sirotčinec paní Peregrínové (6. - 8. ročník),
výchovný program Jak vyhrát boj s prokrastinací (8. D, 9. D), Tři bratři - hudební pohádka
studentů SŠ Hybešova (1. ročník, 7. C, 8. D, 9. D), halová kopaná 6. - 9. ročník (Adamov),
beseda s psycholožkou PPP (6. D), ŠD - filmové představení Divoký Madagaskar - kino
Boskovice (promítání, soutěže, prohlídka artefaktů), ekologický projekt SPgŠ - Řešení
krizových situací, maškarní karneval v ŠD, návštěva Karnevalu na ledě (ŠD Zelená), odměna
za vysvědčení - hlavolamy, Morseova abeceda, nové hračky
pracoviště Slovákova: filmové představení Anděl Páně 2 (3. - 5. ročník), bruslení (1. - 5.
ročník), Rádio - program v centru Lávka Brno (8. E), krajská soutěž starších žáků ve
volejbalu - 8. kolo (7. - 9. ročník), krajská soutěž Pohár 7. tříd ve volejbalu (žáci a žačky 6.
a 7. ročníku), beseda s Policií ČR (7. E, F), Tři bratři - hudební pohádka studentů SŠ
Hybešova (1. a 3. ročník), Postav most - polytechnická soutěž na SŠ Letovice (žáci 9.
ročníku), Řemeslný jarmark ve škole (Spolek rodičů při ZŠ 3), halová kopaná 6. - 9. ročník
(Adamov), Moje práce, moje cesta - zážitkový program pro volbu povolání (8. E), přátelské
utkání ve florbalu (3. - 5. ročník, pracoviště Sušilova, Slovákova), Sdílím - nesdílím SVČ
Lužánky (7. E, F), ŠD - Navrhujeme plakát 2017 pro kampaň Celé Česko čte dětem,
Valentýnské odpoledne s dílničkami, Jedeme na výlet - Wikyland Brno, Malé čtení pro Celé
Česko čte dětem s překladatelkou knih pro děti p. Kučerovou
-
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BŘEZEN
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ Boskovice (6. 3.)
- Světem na křídlech poezie - přehlídka recitace a výrazného přednesu žáků ZŠ
Boskovice (kino Panorama Boskovice)
- Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče - všechna pracoviště
- návštěvy dětí z MŠ Boskovice v 1. třídách na jednotlivých pracovištích
- školní, okresní, celostátní kola dalších olympiád a soutěží (Chemická olympiáda okresní kolo, Bible a my - celostátní kolo, soutěže ve volejbalu)
- příprava partnerské návštěvy Základní školy Andreja Kmeťa v Levicích (18. - 19. 5.,
40 žáků)
- LVK žáků 7. ročníku - Karlov pod Pradědem (pracoviště Zelená)
- zahájení plaveckého výcviku 1. a 4. ročníku (10 lekcí)
- Matematický klokan - kategorie Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet - zájemci
z jednotlivých ročníků
- DOD neziskových organizací - příprava (2. ročník)
- schůzky školních parlamentů
- ŠVP - Náš životní styl - odpady projekt (4. ročník)
- ŠVP - Hra na město - instituce (6. ročník) - návštěva MěÚ Boskovice, Městské policie
Boskovice
- ŠVP - Děti Evropy - děti odjinud (8. ročník)
- ŠVP - volba 2. cizího jazyka (6. ročník) pro školní rok 2017/18
- Jarní prázdniny (13. - 17. 3.)
- RR - Den učitelů
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: divadelní představení Bylo nás pět - divadlo Radost Brno (7.
ročník), práce s třídním kolektivem 8. B, sociometrické šetření (6. A, 8. B), příprava návštěvy
partnerské školy Levice, příprava a realizace LVK v Karlově pod Pradědem, chata Roháč (7.
ročník), celoškolní soutěž Knihožrouti, návštěva Okresního soudu Blansko (9. C), hodiny
v Aj s rodilými mluvčími - Word of Life, beseda Pitný režim - SVČ Boskovice (6. B), beseda
se spisovatelkou p. Smolíkovou (2. - 9. ročník), návštěva dětí z MŠ Boskovice, exkurze do
Minervy (2. A, B), Maraton čtení 2017 ve školní knihovně, hudební pořad Morava vypráví (2.
- 4. ročník), návštěva zástupců organizace WORD OF LIFE v hodinách AJ, O lysické
sluníčko - recitační soutěž, beseda s J. W. Procházkou - Komiksy dravé i hravé (8. A, D, 9.
B), ŠD - exkurze do Technického muzea Brno, Jarní workshop
pracoviště Sušilova: sběr papíru a hliníku, beseda o PP (8. D), zábavní vědecký park Vida
Brno (9. D), O lysické sluníčko - recitační soutěž, divadelní představení Brněnské pověsti Reduta Brno (4. C, 5. C), Setkání s poezií v Adamově, Knihovna Boskovice (6. D, 3. C, D),
Divadlo Reduta Brno - divadelní představení Romeo a Julie (9. D), ŠD - Měsíc knihy návštěva knihovny Boskovice, Burza hraček, návštěva zábavního vědeckého parku Vida Brno
pracoviště Slovákova: beseda v knihovně Děti z Bullerbynu (4. E), krajská soutěž ve
volejbalu - Pohár 7. tříd (žáci a žákyně 6. a 7. ročníku), recitační soutěž (3. - 5. ročník), Moje
práce, moje cesta - program pro volbu povolání (8. F), recitační soutěž a výstava Literární
masakr (2. stupeň), bruslení (1. F), výchovný koncert Hudba pastýřů a Indiánů (2. - 5. ročník),
návštěva zábavního vědeckého parku Vida Brno (9. F), Setkání s poezií v Adamově, hodiny
v Aj s rodilými mluvčími - Word of Life, Kunštátská laťka - soutěž ve skoku vysokém, Jsme
tu spolu - volejbalová přehlídka žákovských týmů 6. - 9. tříd, beseda Pitný režim - SVČ
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Boskovice (6. E), beseda Zdravý životní styl, lidské tělo, zdravá výživa (1. F, G), Jeden svět festival dokumentárních filmů o lidských právech (SVČ Lužánky Brno, 9. E, F), O vesmíru se
zvířátky - Hvězdárna a planetárium Brno (1. F, G), Okresní turnaj ve volejbale - Letovice,
výstava Kašpárci Muzeum Boskovicka (2. F), beseda s kurátory pro žáky 9. ročníku, ŠD Družinová burza po anglicku - 5. ročník, beseda se spisovateli K. Smolíková, J. W.
Procházka - Malé čtení pro kampaň celé Česko čte dětem, DOD - návštěva MŠ, Jedeme na
výlet - Šaškárna Brno
DUBEN
- zápis dětí do 1. tříd Základní školy Boskovice, příspěvková organizace na všech
pracovištích (4. 4.)
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ Boskovice (3. 4.)
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků (1. - 9. ročník) k 3. čtvrtletí (10. 4.)
- výbory Rady Spolku rodičů - jednotlivá pracoviště
- Matematická olympiáda - okresní kolo (6. – 8. ročník), organizace pracoviště
„Zelená“
- Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných
předmětů - pracoviště „Zelená“ (11. 4.)
- Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory SŠ - 1. termín (12. 4.)
- Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory SŠ - 2. termín (19. 4.)
- Přijímací zkoušky do osmiletých gymnázií - 1. termín (18. 4.)
- Přehazovaná - okresní kolo mladších dívek (organizace pracoviště Sušilova)
- ŠVP - Den Země 2017 - Místa pasivního a aktivního odpočinku v Boskovicích (1. a 2.
stupeň) - individuální program jednotlivých tříd,
- Den Země - výtvarná a ekologická soutěž (organizátor SVČ Boskovice)
- ŠVP - Hra na město - instituce (6. ročník) - návštěva MěÚ Boskovice, Městské policie
Boskovice
- Zažíváme změnu klimatu - Příběhy lidí z Evropy, Amazonie, západní Afriky a jižní
Asie - Židovský obecní dům Boskovice (návštěva tříd jednotlivých pracovišť)
- Okresní přebor v přehazované - turnaj mladších a starších žákyň, pořadatel základní
skupiny ZŠ 3
- Mc Donald´s cup - okrsková soutěž v kopané (žáci 1. stupně)
- Memoriál V. Kotrhonze - okresní soutěž v kopané (2. stupeň), stadion Boskovice
- ŠVP - volba druhého cizího jazyka - 7. ročník, nabídka volitelných předmětů 7. - 9.
ročník
- Ukliďme Boskovice spolu! - úklid okolí školy - všechna pracoviště
- Setkání výchovných poradců ZŠ, SŠ - OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice
- RR - Velikonoce
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Jarní Vídeň aneb Zítra je také den - 2denní exkurze (zájemci z 2.
stupně), Hra na město - beseda na MěÚ Boskovice (6. B), beseda s Městskou policií
Boskovice (4. A, B), beseda s kurátorem (8. A, B, C), Souboj čtenářů - celostátní online
soutěž (6. A), beseda s plk. Ing. O. Vladařem (8. A, B), přehazovaná - okresní kolo mladších a
starších dívek, Anglické divadlo v Blansku - The Sweet Sixtees (7. A, B), Recyklace, výroba
papíru - SŠ Boskovice, Hybešova (6. B), Mc Donald´s cup (žáci 3. - 5. ročníku), Memoriál V.
Kotrhonze (žáci 8. - 9. ročníku), dopravní hřiště Blansko (4. A, B), ŠD - Velikonoční dílny –
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ukončení praxe SPgŠ, Kdo neskáče, není Čech - soutěž, výlet do zábavního parku Bongo
Brno - zájemci
pracoviště Sušilova: beseda s Městskou policií Boskovice (4. C, D, 5. C), beseda v Knihovně
Boskovice (1. D, E, 6. D, 7. C, D), soutěž v přeskocích přes švihadlo (2. - 5. ročník),
přehazovaná - okresní kolo mladších a starších dívek, Anglické divadlo v Blansku - The
Sweet Sixtees (8. D), hudební pořad Muzikál (žáci 2. stupně, Zámecký skleník Boskovice),
Den Země - výtvarná a ekologická soutěž, Mc Donald´s cup (žáci z 3. - 5. ročníku), Memoriál
V. Kotrhonze (žáci 8. - 9. ročníku), školní kolo recitační soutěže (1. - 2. ročník), akce
školního parlamentu Fashion days - podkolenky, ŠD - Velikonoční dílny (zvyky, tradice),
Den Země - projektový den ve všech odděleních (třídění odpadu, úklid okolo školy, tvorba
z recyklovaných materiálů), Pálení čarodějnic
pracoviště Slovákova: vzdělávací pořady: Kyberšikana aneb Predátor na obzoru (5. E, F),
Pravá tvář Facebooku - ELIM Letovice (6. E, F), Sex, AIDS a vztahy - ELIM Letovice (8. F),
exkurze do firmy ITAB (1. F), XI. Schůzka zástupců do Školního parlamentu (Den mazlíčků),
Kovbojské učení - projektový den (3. G), Řecko - mýty a bohové, SVČ Brno Lužánky (6. E,
F), Velikonoční dílny (4. F), Vodník Jezerníček vypravuje - Jezírko Brno (2. E, F),
Ekologický program Brno (8. E, F), Potravní vztahy a fotosyntéza - Jezírko Brno (5. F), Po
stopách šelmy - Jezírko Brno (5. E), Den Země - Den domácích mazlíčků - akce pořádaná
školním parlamentem, Barvy Země - Jezírko Brno (4. F), Vodní království lesa - Jezírko Brno
(4. E), návštěva SŠ Boskovice, Hybešova - přírodopis 6. ročníku, výchovný koncert skupiny
Marbo - Muzikál (Zámecký skleník, 5. - 8. ročník), Společenstvo průsvitných křídel - Jezírko
Brno (3. E, F), Přes překážky do výšin - Cimrmanova rozhledna (2. G, 3. G), Děti
z Bullerbynu - beseda v Knihovně Boskovice (4. E), Mezinárodní volejbalové utkání - Levice,
Rawa Mazowiecka, Prnjavor - velká tělocvična, ŠD - Velikonoční dílničky ve spolupráci se
studentkami SPgŠ, Aprílové maškarní odpoledne - ukončení praxe SPgŠ, Den Země projektový den ve všech odděleních
KVĚTEN
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ Boskovice (3. 5.)
- RR - státní svátky v měsíci květnu (Svátek práce, Den vítězství)
- focení třídních kolektivů, pedagogického sboru
- Gastroden - 2. ročník akce pořádané SŠ Hybešova Boskovice
- DOD neziskových organizací - školní zahrada u ZŠ Sušilova - program ŠD Zelená
a ŠD Sušilova
- Mc Donald´s cup - okresní finále žáků 1. stupně (Blansko), krajské finále žáků 1.
stupně (Brno)
- okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda (5. - 8. ročník), organizace ZŠ Zelená
- Pohár rozhlasu - atletický stadion Blansko - mladší a starší žáci
- návštěva partnerské školy Andreja Kmeťa Levice (18. - 19. 5.) ze Slovenska - 40 dětí,
3 pedagogové - program: Dílničky (ŠD Zelená), pobyt v rodinách, návštěva
Punkevních jeskyní - Moravský kras, divadelní představení Alenka v říši divů
- celoškolní předmětové komise k 2. pololetí
- Výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníku ZŠ 2017 - ČŠI – matematika,
přírodovědná gramotnost, anglický jazyk (9. A, D, E)
- ŠVP - Děti odjinud - děti Evropy - prezentace projektu jednotlivými třídami 8.
ročníku 7. a 9. ročníkům
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ŠVP - MADE IN (Odkud jsou?) - projekt žáků 5. ročníku, prezentace jednotlivými
žáky, skupinami, školní výstavky
- ŠVP - Učitelé dětem k MDD (1. - 5. ročník)
- ŠVP - Plánování letní dovolené (9. ročník)
- XIX. ODM pro žáky 1. ročníku ve Velkých Opatovicích
- ukončení plaveckého výcviku 1. a 4. ročník
- ŠD - celoškolní celodružinová akce Závody na kolech a koloběžkách (organizace ŠD
Zelená)
- Projekty školy:
- projekt „Šablony ZŠ Boskovice“, registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001154. Výzva OP VVV: Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I
- Realizované aktivity:
- Aktivita II/3.1 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ (6 skupin)
- Aktivita II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (6 skupin)
- Aktivita II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (23 skupin)
- Aktivita II/1.2 – Školní speciální pedagog (od 1. 1. 2017)
- Aktivita II/1.2 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřeného na inkluzi v
rozsahu 8 hodin (38 účastníků)
- Aktivita II/1.6 – Vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 hodin zaměřené
na matematickou gramotnost (15 účastníků)
- DVPP - lektor RNDr. Zdeněk Románek - moduly: 5 zásad výuky, řešení matematické
úlohy, číselná osa, metoda prof. Hejného v matematice (učitelé 1. a 2. stupně), 24. 5.
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: návštěva partnerské školy Andreja Kmeťa Levice (18. - 19. 5.) ze
Slovenska, vybíjená - okresní finále Letovice (4. - 5. ročník), Pangea (matematická soutěž) celostátní finále Praha (1 žák), projekt Film a škola - Jak jsme hráli čáru (8. a 9. ročník),
Ošetřování zvířat - Ranč Na konci světa Boskovice (4. A, B), Zemědělství žije - exkurze Brno
v proměnách času II (7. A, B), Mc Donald´s Cup - okresní finále kategorie B (Blansko),
krajské finále Brno (žáci 3. – 5. ročníku), beseda Návykové nejsou jen drogy - beseda
pořádaná Městskou policií Boskovice (8. A, B, C), Pohár rozhlasu Blansko - okresní kolo,
mladší a starší žáci, Třídírna odpadů - projekt ŠVP Náš životní styl - odpady (4. A, B),
Hudební dílničky na ZUŠ Boskovice (1. A, B, C), divadelní představení v angličtině HENRY AND SIX WIVES (9. A, B, C), Listování - Kvak a Žbluňk - scénické čtení (1. A, B,
C), Dobrodružství strýčka Ludvíka - scénické čtení Knihovna Boskovice (4. A, B), beseda se
spisovatelkou K. Smolíkovou (6. B), Pohár krále Jiřího z Kunštátu - atletické závody žáků 1.
stupně, beseda s Policií ČR (9. B), ODM 1. tříd ve Velkých Opatovicích, školní výlety:
Adršpašsko - Teplické skály (8. A, C), Velké Losiny (7. A, B), Jeseníky - Bílá Opava (9. C),
Jeseníky - Velké Losiny (8. A, 9. A), Brno (5. A, B), exkurze ZOO Olomouc (6. A, B), Pilské
údolí (1. A, B, C), ŠD - turnaj v kuželkách, Závody na kolech a koloběžkách - celodružinová
akce, Kreslení na chodníku, DOD neziskových organizací - školní zahrada u ZŠ Sušilova program ŠD Zelená a ŠD Sušilova
pracoviště Sušilova: sběr starého papíru, vybíjená - okresní finále Letovice (4. - 5. ročník),
soutěž ve šplhu na tyči (2. C, D), exkurze do Hvězdárny a planetária Brno (3. C, D), divadelní
představení Veselé paničky Windsorské - Divadlo Radost Brno (9. D), exkurze do Jaderné
elektrárny Dukovany (9. D), Dům přírody Moravského krasu (5. C, D, 6. D), Mc Donald´s
Cup - okresní finále kategorie B (Blansko), Pohár rozhlasu Blansko - okresní kolo, mladší a
starší žáci, dopravní hřiště Blansko (4. C, D), beseda Návykové nejsou jen drogy - beseda
pořádaná Městskou policií Boskovice (8. D), divadlo v anglickém jazyce Fairy Tales (zájemci
z 6. ročníku), Listování - Kvak a Žbluňk - scénické čtení (1. D, E), Dobrodružství strýčka
-
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Ludvíka - scénické čtení Knihovna Boskovice (4. C, D), beseda s Policií ČR (8. D, 9. D),
ODM 1. tříd ve Velkých Opatovicích, Mc Donald´s Cup Brno (4. - 5. ročník), pěvecká soutěž
Slavíček (3. - 5. ročník), ŠD - DOD neziskových organizací - školní zahrada u ZŠ Sušilova program ŠD Zelená a ŠD Sušilova, návštěva zábavního parku VIDA Brno, Den matek básničky, dárečky, přání, Sportovní hry na školním hřišti, Den hasičů, Šach mat – turnaje
v šachové hře
pracoviště Slovákova: Přes překážky do výšin - výprava na Cimrmanovu rozhlednu (2. G, 3.
G), divadelní představení Strakonický dudák - Divadlo Radost Brno (6. a 7. ročník), krajské
kolo ve volejbalu dívek - Brno (7. - 9. ročník), okresní kolo v kopané - Blansko (7. - 9.
ročník), Vodní království lesa - Jezírko Brno (2. G, 3. G), Film ve výchově Do Dna v rámci
sociálně patologických jevů (8. E, F), Prohlídka Židovské čtvrti (6. F), Den matek - besídka 1.
F, beseda se senátorkou J. Vítkovou, Bylo mi 14 - prožitkový program pro žáky 9. ročníku (9.
E, F), Večerníček na výletě - Jezírko Brno (1. F, G), Netolismus - agentura Podané ruce Brno
- preventivní program (4. E, F), školní kolo pěvecké soutěže (1. - 5. ročník), okresní kolo
mixů ve volejbalu - Letovice (6. - 7. ročník), kvalifikace na republikové finále ve volejbalu družstvo žákyň 7. - 9. ročníku, mapování vztahů ve třídě 8. F, divadelní představení Kytice –
Divadlo Radost Brno (5. E, F, 8. E, 7. E), Hudební dílničky - ZUŠ Boskovice (1. F, G),
Návykové nejsou jen drogy - beseda pořádaná Městskou policií Boskovice (8. E, F), divadlo
v anglickém jazyce Fairy Tales (zájemci 6. ročníku), Dobrodružství strýčka Ludvíka - beseda
ve spolupráci s Knihovnou Boskovice (6. E, F), Kvak a Žbluňk jsou kamarádi - beseda a čtení
v podání herce L. Hejlíka (1. F, G), dopravní hřiště (4. ročník), prezentace projektu Hra na
město rodičům a hostům (6. F), návštěva Senátu ČR v Praze (zástupci školního parlamentu),
ODM 1. tříd ve Velkých Opatovicích, ŠD - Maminkám k svátku - projektový týden,
Abrakadabra show, metodická návštěva studentů 2. ročníku SPgŠ a seminář pod vedením A.
Koutné, filmové představení Trollové, Jedeme na výlet: VIDA Brno, Pizza týden - projekt
ČERVEN
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků (1. - 9. ročník) k 4. čtvrtletí (8. 6.)
- výbory Rady Spolku rodičů - jednotlivá pracoviště
- zasedání Školské rady Základní školy Boskovice (6. 6.)
- schůzka výchovných poradců - pracoviště Zelená
- setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ Boskovice (7. 6.)
- ŠVP - Děti odjinud - děti Evropy - prezentace projektu jednotlivými třídami 8. ročníku
7. a 9. ročníkům
- ŠVP - MADE IN (Odkud jsou?) - projekt žáků 5. ročníku, prezentace jednotlivými
žáky, skupinami, školní výstavky
- ŠVP - Učitelé dětem k MDD (1. - 5. ročník)
- ŠVP - Plánování letní dovolené (9. ročník) - prezentace
- Přednáška O včelách pro žáky 6. ročníku - Muzeum regionu Boskovicka
- Výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníku ZŠ 2017 - ČŠI - matematika,
přírodovědná gramotnost, anglický jazyk (9. A, D, E) - vyhodnocení
- předmětové komise všech 3 pracovišť jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
(zhodnocení práce za 2. pololetí)
- provozní a pedagogické předporady na jednotlivých odloučených pracovištích
k 2. pololetí
- zasedání školské rady (6. 6.)
- 23. 6. - poslední den, kdy se učí podle rozvrhu
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23. 6. - uzavření absence za 2. pololetí školního roku 2016-17
Dětský triatlon 2017 - Červená zahrada Boskovice (zájemci, 24. 6.)
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 2. pololetí - pracoviště Sušilova
(26. 6.)
- Branný den, ochrana člověka za mimořádných situací, nácvik opuštění budovy, branné
cvičení na jednotlivých pracovištích (požární poplach, opuštění budovy…) - 26. 6.
- schůzka vyučujících 1. stupně a vychovatelek ŠD s vedením SPgŠ Boskovice
(poděkování za umožnění celoroční praxe studentek na základní škole, 27. 6.)
- schůzka speciálního pedagoga s VP všech 3 pracovišť
- VAAS Boskovice - vědomostní soutěž Škola není bludiště (8. ročník)
- Z plna hrdla! - akce organizovaná Spolkem rodičů dětí ZŠ Boskovice, Sušilova a ZŠ
Sušilova - workshopy družin - Pravěkohraní, přehlídka kapel, Body Rockers Squad,
skákací hrad, zdravá zmrzlina, grilovačka, Berušky ze Zušky a Romana Staníčková
- posezení zaměstnanců školy na konci školního roku (jednotlivá pracoviště)
- přijetí nejlepších žáků u paní starostky (23. 6.)
- Den hudby - ZUŠ Boskovice (zájemci)
- slavnostní ukončení školního roku 2016/2017 na jednotlivých pracovištích, rozdání
vysvědčení, ocenění nejlepších žáků ve třídách (30. 6.)
- Projekty školy:
- projekt „Šablony ZŠ Boskovice“, registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001154. Výzva OP VVV: Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I
- Realizované aktivity:
- Aktivita II/3.1 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ (6 skupin)
- Aktivita II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (6 skupin)
- Aktivita II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (23 skupin)
- Aktivita II/1.2 – Školní speciální pedagog (od 1. 1. 2017)
- Aktivita II/1.2 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřeného na inkluzi v
rozsahu 8 hodin (38 účastníků)
- Aktivita II/1.6 – Vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 hodin zaměřené
na matematickou gramotnost (15 účastníků)
- DVPP - lektor RNDr. Zdeněk Románek - modul: 5 zásad výuky, řešení matematické
úlohy, číselná osa, metoda prof. Hejného v matematice (učitelé 1. a 2. stupně, 25
učitelů), 24. 5.
- DVPP - lektor RNDr. Zdeněk Románek - modul: Rozvoj matematické gramotnosti
v jednotlivých předmětech ZŠ, (učitelé 1. a 2. stupně, 25 učitelů), 14. 6.
- DVPP - lektor PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková - Inkluze (50 učitelů),
30. 8.
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: filmové představení k MDD Kniha džunglí (1. - 5. ročník), VIDA
Brno (8. C), Už jsem čtenář - předávání knížek žákům 1. A, B, C, beseda Sex a vztahy (9. A,
B, C), exkurze - Ranč Na konci světa (3. A, B), prohlídka Brna (6. A, B), sběr hliníku, školní
výlety: ZOO Lešná (4. A, B), ZOO Vyškov (2. A, B, 3. A, B), Oslavany (6. A, B),
Pasohlávky (9. B), odměna za sběr pro žáky 1. stupně - filmové představení Zpívej, pro žáky
2. stupně Piráti z Karibiku, Městská knihovna Boskovice (3. A, B), exkurze do úpravny pitné
vody (5. A, B), SDH Boskovice (2. A, B), Beseda o včelařství (4. A, B), Planeta Země 3000 Vášnivé srdce Jižní Ameriky (8. ročník, Sokolovna Boskovice), vyhodnocení celoškolní hry
Knihožrouti, ŠD - Klaun Hubert, Zahradní party, Koncert ve školní družině, Kreslení na
chodníku, oslava MDD
-
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pracoviště Sušilova: projekt pro žáky celé školy Já občan - organizátor školní parlament ZŠ,
filmové představení k MDD (1. - 5. ročník), Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2017
(organizuje Městská knihovna Boskovice), olympiáda v anglickém jazyce (3. - 5. ročník),
Planeta Země 3000 – Vášnivé srdce Jižní Ameriky (8. D, Sokolovna Boskovice), sběr starého
papíru, pomerančové kůry, školní výlety: Baldovec (6. D), Pilské údolí (1. D, E, 2. C, D), Dva
Chlumy (3. C, D), Brno Špilberk (5. C, D), Brněnská přehrada (7. C), Plumlov (9. D),
filmové představení pro žáky 2. stupně, návštěva žáků ZŠ Skalice, Mauglí - divadelní
představení (1. - 2. ročník, organizátor ZUŠ Boskovice), Laser Game aréna (6. D), ŠD - Klaun
Hubert, projekt Z plna hrdla!
pracoviště Slovákova: sběrová akce (organizace 9. E), školní výlety: ZOO Olomouc (4. E,
F), Pilské údolí (2. E, F, 2. G, 3. G), Přes překážky do výšin Březová nad Svitavou (2. G, 3.
G), U Otylky (5. E), výlet do okolí Boskovic (7. E, F), Knihovna Boskovice (3. G), prohlídka
Brna (5. E), krajská soutěž v plážovém volejbalu, vodojem Doubravy (3. E), návštěva
hasičské stanice (1. F, G), Drubeny - hudební pořad (2. - 4. ročník), DOD Vodárenská akciová
společnost (zájemci), Sportovní den (3. - 5. ročník, 6. - 9. ročník), Českoslovenští letci ve
Velké Británii - beseda (9. E, F), Mauglí - divadelní představení (1. - 3. ročník, organizátor
ZUŠ Boskovice), spaní ve škole (4. E), spaní ve westernovém městečku (3. G), bowling a
spaní ve škole (5. E), předávání dopisů žáků 9. ročníku budoucím žákům 6. ročníku, ŠD –
Zmrzlinové odpoledne
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Část XI.
Environmentální výchova
Během školního roku 2016/2017 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, tetra – pack,
vybité baterie, elektrospotřebiče, hliník)
 prvky environmentální výchovy se objevují ve výuce podle možností a témat
 v rámci průřezového tématu environmentální výchova proběhly projekty Bezpečná
cesta do školy, Náš životní styl a Den Země
 proběhla řada besed, exkurzí, prožitkových výukových programů, vycházek a výletů
s ekologickým zaměřením
 žáci se na školních vlastivědných putováních seznamovali s kulturními a přírodními
zajímavostmi
 žáci se zúčastnili výtvarných soutěží s ekologickou tématikou (např. 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
Pracoviště nám. 9. května
 exkurze ve spolupráci s Domem přírody Moravský kras – Příběh Moravského krasu
 sbírka na zvířátko ze ZOO Brno a adopce
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komentovaná prohlídka ZOO Olomouc
výukový program planeta Země 3000 a Svět kolem nás
péče o akvárium
projekt Zemědělství žije
sběr hliníku a starého papíru
sběr víček od PET lahví
ekologická a výtvarná soutěž ke Dni Země
projekt Recyklohraní
Dřevo, materiál budoucnosti - MSŠP Letovice
exkurze do sběrného dvora
exkurze v čističce odpadních vod
výstava mysliveckých trofejí
výstava zvířat – Husí slavnosti
besedy se včelařem

Pracoviště Slovákova
 exkurze do firmy ITAB, ALPS
 exkurze na vyhlídkový vodojem Doubravy a do židovské čtvrti v Boskovicích
 návštěva hasičské stanice
 návštěva planetária a hvězdárny Brno
 exkurze sklárny Moravia Úsobrno
 účast na výstavě chovatelů drobného zvířectva
 pravidelné aktuální rozhlasové relace školního parlamentu
 výukové programy a návštěvy výstav v Muzeu Boskovicka
 výukový program Zažíváme změnu klimatu
 hudebně-naučný pořad Hudba pastýřů a Indiánů
 přednáška Australia
 ekologický výukový program Tonda Obal
 beseda pořádaná SVČ Voda – pitý režim
 beseda se studentem VOŠ Zdravý životní styl, lidské tělo, zdravá výživa
 beseda Marihuana a konopí“
 projektový den pořádaný školním parlamentem Den domácích mazlíčků
 řemeslný jarmark
 projektový den prvního ročníku Jak se staví podzim
 ekologická a výtvarná soutěž ve spolupráce Den Země (SVČ Boskovice)
 polytechnická soutěž „Postav most“ (SŠ Letovice)
 soutěž Vv - Kouzla a půvaby zimy dětskýma očima
 soutěž Mladí přírodovědci (Gymnázium Jevíčko)
 soutěž Dřevo – materiál budoucnosti (SŠ Letovice)
 Ekošova soutěž pro školní kolektivy
 „Bioodpady“ – úprava dřevinv okolí školy ve spolupráci s firmou SITA Boskovice
 sběrové aktivity v průběhu roku – sběr papíru, platů, vybitých baterií, uzávěrů od PET
lahví
 akce školní družiny: Podzimní kreativní dílničky, Přišel k nám Mikuláš, Tříkrálový
týden, Valentýnské odpoledne, Aprílové odpoledne, Velikonoční dílničky, Anglická
burza, Cestování kroužku Světoběžníků
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Pracoviště Sušilova
 výstava chovatelů drobného zvířectva k Husím slavnostem
 Dýňování – celodružinová akce
 soutěž Dřevo – materiál budoucnosti
 Svatohubertské slavnosti – výstava trofejí
 Planetárium Brno
 výchovný program „Drogová kriminalita a my“ – Divadlo Bolka Polívky Brno
 exkurze do Anthroposu, do Domu přírody v Moravském krasu, do Alpsu, do Dukovan
 soutěž „Mladý chemik“
 filmová představení v místním kině, divadelní představení ve Skleníku a v brněnských
divadlech
 Projekt Hra na město, projekt Děti odjinud, děti Evropy, projekt Návykové nejsou jen
drogy, projekt Já občan, projekt Z plna hrdla
 výukový program Planeta země, beseda Hmyz
 sběr papíru, hliníku, pomerančové kůry, víček od PET lahví, tonerů
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Část XII.
Přehledy klasifikace za 2. pololetí
Výstup z programu Bakalář na následující straně:
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Část XIII.
Hospodaření školy
Rozpočet ZŠ Boskovice – plnění k 31. 12. 2016
Komentář:
Rozpočet školy k 31. 12. 2016 skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši
46 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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Rozpočet ZŠ Boskovice - plnění k 31. 12. 2016
Ukazatel

Město Boskovice
Plnění

Školné

V
ý
n
o
s
y

Rozp. Plnění

%

Doplňková činnost
Rozpočet

Plnění

%

CELKEM
Rozpočet

490

494 100,82

490

5000

4970 99,40

5000

Převody z
fondů

420

420 100,00

420

Ostatní
výnosy

600

591 98,50

Stravné

Provozní
dotace
Výnosy z
transferů

Výnosy celkem

N
á
k
l
a
d
y

%

Státní rozpočet

900 908 100,89

10684 10717 100,31
436

4970

99,40

420 100,00
1499

99,93

52433 52433 100,00

17630 17628 99,99 51997 51997 100,00

900 908 100,89 70527 70533 100,01

7480

7467 99,83 1043 1043 100,00

5000

4970 99,40

Spotřeba
energie

4300

4287 99,70

Služby
celkem

3950

3933 99,57

z toho:
opravy

2650

2647 99,89

234

234 100,00

Mzdy a
OON

37434 37434 100,00

Zák.poj.
soc.,zdr.

12702 12702 100,00

Ost.soc.
náklady
Odpisy
HIM,NHIM

1955

1955 100,00

Ostatní
náklady
(pojistné)

240

235 97,92

Sponzorské
dary
Investice
celkem

494 100,82

436 100,00 51997 51997 100,00

z toho:
potraviny

Hospodářský
výsledek

%

10684 10717 100,31

Spotřeba
mat,zboží

Náklady celkem

1500

Plnění

-249

8543

8528

99,82

5000

4970

99,40

428 427 99,77

4728

4714

99,70

119 130 109,24

4303

4297

99,86

119 130 109,24

2769

2777 100,29

38

18 90,00

38 100,00 37472 37472 100,00
12702 12702 100,00

557

557 100,00

557

557 100,00

27

27 100,00

1982

1982 100,00

240

17925 17877 99,73 51997 51997 100,00
-295

20

0

0

235

97,92

605 613 101,32 70527 70487

99,94

295 295 100,00

0
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187

187 100,00

187

187 100,00

187

187 100,00

187

187 100,00

z toho:
od zřizovatele

z vlastních zdrojů
ostatní
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Rozpočet ZŠ Boskovice – plnění k 30. 6. 2017
Komentář:
Hospodaření v 1. pololetí roku 2017 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši
1003 tis. Kč, v tom je zahrnut kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši
160 tis. Kč. Hospodaření se státními prostředky skončilo vyrovnaně.
Plnění jednotlivých položek je obsaženo v tabulce na následující straně:
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Rozpočet ZŠ Boskovice 2017 - čerpání k 30. 6. 2017
Ukazatel

Město Boskovice
Plnění

Školné

V
ý
n
o
s
y

Stravné
Převody z
fondů
Ostatní
výnosy
Provozní
dotace
Výnosy z
transferů

Výnosy celkem

N
á
k
l
a
d
y

%

Plnění

%

Rozpočet

Plnění

%

369

60,49

5000

2977 59,54

5000

2977

59,54

20

16 80,00

20

16

80,00

195

156 80,00

995

611

61,41

38035 32797

86,23

10578
436
16839

800 455 56,88

5340 50,48 27457 27457 100,00
218 50,00

436

9076 53,90 27457 27457 100,00
4043 53,91

5000

2977 59,54

Spotřeba
energie

4400

2121 48,20

Služby
celkem

3092

966 31,24

z toho:
opravy

2000

443 22,15

Mzdy

583

583 100,00

218

50,00

800 455 56,88 45096 36988

82,02

10

0

0,00

365 207 56,71
309

309 100,00

90

69 76,67

90

69 76,67

19257 19257 100,00

OON

309

Zák.poj.
soc.,zdr.

309 100,00

Odpisy
HIM,NHIM

2008

984 49,00

Ostatní
náklady
(pojistné)

134

119 88,81

17134
-295

843

Sponzorské
dary
Investice
celkem

2000

0

1400
600

4626

57,16

5000

2977

59,54

4765

2328

48,86

3491

1344

38,50

2090

512

24,50

40

19 47,50

349

328

93,98

6600

6600 100,00
385 100,00

385

385 100,00

385

14

14 100,00

2022

998

49,36

134

119

88,81

505 295 58,42 45096 35985

79,80

8233 48,05 27457 27457 100,00

Hospodářský
výsledek

8093

19257 19257 100,00

6600 6600 100,00

Ost.soc.
náklady

ostatní

Rozpočet

610

7500

z vlastních zdrojů

%

CELKEM

369 60,49

z toho:
potraviny

z toho:
od zřizovatele

Rozp. Plnění

Doplňková činnost

610

Spotřeba
mat,zboží

Náklady celkem

Státní rozpočet

0

0

295 160 54,24

0

1003

0,00

2000

0

0,00

0

0,00

1400

0

0,00

0

0,00

600

0

0,00

