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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 2018/2019.

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 účastníků
1602 strávníků

Ve školním roce 2018/2019 měla základní škola devět ročníků. První stupeň byl tvořen
prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Součástí školy bylo 15
oddělení školní družiny a 3 samostatné školní jídelny.
b) Počty (k 1. 9. 2018)
Školní rok
2018/19
1. stupeň
2. stupeň

Celkem

Počet tříd
celkem
z toho
spec. vyrov.
35
25
60

Celkový
počet žáků

Počet žáků
na jednu třídu

780
585
1365

22,3
23,4
22,8

c) Malotřídní a neúplné školy
d) Celkový počet žáků v 1. ročníku - 145 (k 1. 9. 2018)
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e) Školská rada
V období školního roku se školská rada sešla celkem třikrát - 13. 12. 2018, 15. 4. 2019 a
13. 6. 2019. 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
škol. prac. ostatní*
1138
121
0

* Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd.
Počet pracovníků školní jídelny k 31. 10. 2018:
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

17
15,5

h) ZŠ vykonává činnost školní družiny (stav k 31. 10. 2018)
ŠD
celkem

Počet oddělení ŠD
15

Počet účastníků v ŠD Počet vychovatelů ŠD
415
fyz.
15
přepoč.
12,64

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 účastníků 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.
Školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání těmito formami: pravidelnou činností,
příležitostnou, otevřenou nabídkou spontánních činností, odpočinkovou činností a přípravou
na vyučování. Edukační činnost se ve všech pracovištích zaměřuje na rozvoj klíčových
kompetencí, kterými jsou kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence
komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence
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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, Flétnička
* ŠD při ZŠ Sušilova: Šikovné ruce, Sportovní kroužek, Všeználek
* ŠD pro ZŠ Slovákova: Školička flétny I, II, Světoběžníci, Malí spisovatelé
V rámci projektu Šablony II mohli účastníci navštěvovat tyto kroužky: Čtenářský klub, Klub
zábavné logiky a deskových her, Klub komunikace v cizím jazyce, Badatelský klub.
Na odloučeném pracovišti „Zelená“ bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované hřiště, které
slouží také ŠD.
Příležitostné (celodružinové) akce pro všechna oddělení ŠD a ostatní zájemce:
* ŠD při ZŠ nám. 9. května: Drakiáda na Vinohrádkách (ve spolupráci se SVČ Boskovice),
MINIPLAYBACK show, Karneval na ledě (ve spolupráci se SVČ Boskovice a studentkami
SPgŠ), Velikonoční dílny se studentkami SPgŠ, Závody na kolech a koloběžkách, DOD
neziskových organizací, Koncert ve školní družině, Zahradní party na školní zahradě
* ŠD při ZŠ Sušilova: Seznamovací party, Halloweenská diskotéka – Jízdárna Boskovice,
Sportovní odpoledne, Svatohubertské slavnosti na Zámku Boskovice, Vánoční dílničky se
studentkami SPgŠ, DOD neziskových organizací – školní zahrada, pěvecká soutěž Zlatý
slavíček, Kdo si staví, nezlobí – oslava konce školního roku (pohybové a výtvarné aktivity,
skákací hrad, tanec, prezentace projektů)
* ŠD při ZŠ Slovákova: celostátní kampaň Celé Česko čte dětem – projekt (7. ročník), Malé
čtení – spisovatel H. Klimek, M. Fišarová, Družinová burza po anglicku – 7. ročník ve
spolupráci se Spolkem rodičů, Jarní a valentýnské dílničky, Maškarní odpoledne ve
spolupráci se studentkami SPgŠ, Den Země, dílničky pro děti z partnerské školy Levice
Slovensko
Nejúspěšnější akce na jednotlivých pracovištích:
* ŠD při ZŠ nám. 9. května: projekt Za skřítkem Podzimníčkem, projekt LETEM SVĚTEM,
Výlov rybníka Družiňáka, bruslení na zimním stadionu, Velká Boskovická, výlet do
zábavního centra Bongo Brno, Čertovská diskotéka na Jízdárně Boskovice, Módní přehlídka,
Zpívá celá družina, Soutěž v páce, Barevný týden pro celou školu
* ŠD při ZŠ Sušilova: filmové představení Malá čarodějnice, Králíček Petr, návštěva Laser
Game Boskovice, Bojovka po škole, Valentýnské dílny, Karneval, bruslení na zimním
stadionu, Hledání pokladu, Ponožkový den, výlet do zábavního centra Bongo Brno,
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Velikonoční dílny, Burza hraček, Pálení čarodějnic – zábavné odpoledne na školní zahradě,
celoroční projekt Poznáváme svět
* ŠD pro ZŠ Slovákova: Vítáme nové kamarády, Hry a hračky našich babiček – pátrání po
starých hračkách a výstava hraček (projekt ke 100. výročí republiky), Barevný podzim, výlety
do zábavních parků Brno – Bongo, VIDA, Laser Game, Vlajkování – projekt, Křídla –
výtvarná činnost ke zhotovení nové dekorace v ŠD, Přišel k nám Mikuláš – program
studentek SPgŠ Boskovice, Vánoční dílny a posezení u stromečku, Tříkrálový týden, Závody
ve psích spřeženích – 7. ročník, Barevné rámečkování, Velikonoční dílničky, Maminkám
k svátku, Škola Rytmu s P. Břízou, Sportovní hry na hřišti

Slavnostní otevření hřiště pro školní družinu - 24. 9. 2018
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Část II.
Údaje o pracovnících školy
1. Odborná kvalifikace:
(fyzický počet/přepočtený počet)
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně a pedagogicky způsobilých

110
110

103,60
103,60

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 nastoupili
na školu: 1
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 nastoupili
na školu: 7
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 odešli ze školy: 4
5. Věkové složení pedagogických pracovníků:
Učitelé
Věk
do 35 let
35–50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Muži
1
4
7
0
1
13
0

Ženy
17
39
37
1
3
97
8

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

POČET ÚČASTNÍKŮ

Po celý školní rok 2018/2019 – 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 V/4 – Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 h – 15
vychovatelek ŠD
Aktivita II/6 – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 h – Rozvoj
osobnosti pedagoga a zásady efektivní komunikace
72
Celoroční studium pedagogických pracovníků:
Studium k výkonu specializovaných činností – Prevence sociálně patologických jevů –
čtyřsemestrové studium Pedagogická fakulta Hradec Králové
1
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Studium pro výchovné poradce, Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
1
Speciální pedagogika – vychovatelství (typ studia bakalářský)
1
Speciální pedagogika – vychovatelství (jednooborové, kombinované, bakalářské studium)
1
Speciální pedagogika, vychovatelství
1
Učitelství základů společenských věd a Ov pro SŠ a 2. stupeň, Učitelství českého jazyka pro
2. stupeň, Předměty pedagogické způsobilosti a společného základu
1
Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
1
Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika
1
Maják – síť kolegiální podpory CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517
Základy modelování a 3D tisk
Základy modelování a 3D tisk ve výuce
Práce s Lego Mindstorms
Tisk 3D modelů
Dvoudenní prezentační setkání projektu Maják – síť kolegiální výchovy
Experimentální výuka s PASCO SENZORIUM
3D scanner ve výuce
Animace figurek 3D tiskárny
Měření CO2 s PASCO SENZORIUM
3D technologie ve školách
Práce s PASCO SENSORIUM

8
7
8
8
2
10
6
11
7
7
8

Jednodenní, vícedenní školení
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura
Práce s chybou v českém jazyce
Netradiční hodiny ČJ
Seminář Čtenářská gramotnost a knihovny
Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni základní školy
Podoby současné světové literatury

1
1
1
2
1

Vzdělávací obor: Matematika a Informační a komunikační technologie
Nestandardní aplikační úlohy v učivu matematiky základní školy
1
M - setkání předsedů PK matematiky I. a II. stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázii
Jihomoravského kraje
1
Využití her při výuce s integrovanými žáky
1
Vzdělávací obor: Cizí jazyk
Využití obrázku v hodinách Aj k prezentaci a procvičení slovní zásoby
Hravé aktivity do výuky AJ
Správná výslovnost a transkripce v anglickém jazyce do českých škol
Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ
Konference učitelů anglického jazyka na základní škole

1
1
1
1
1
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Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce

2

Vzdělávací obor: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Dějepis
Tradiční setkání s učiteli – Dietrichsteinský palác
Jednoduché motivační pokusy do hodin fyziky s využitím systému Vernier
Společné vzdělávání, Inkluze
Metodické setkání školních speciálních pedagogů
Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce
Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce
Práce s diferencovanou třídou
Poruchy chování I
Poruchy chování II
Využití her při výuce s integrovanými žáky
Práce se třídou – intervence
Výchovné poradenství, Metodici prevence
Kariérové poradenství – 3 školení
Vyhledávání a identifikace nadání
Agresivita ve škole – jak zvládat agresi u rodičů a žáků
Setkání výchovných poradců
Vyhledávání a práce s talentovanými žáky
Na slovíčko se šikanou – základní orientace v problému
Zvládání krizových situací (s respektem vůči sobě i druhým)
Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky
Poruchy chování, syndrom ADD, ADHD
Agresivní jedinec

2
2

1
14
1
1
1
1
1
1

1
1
2
4
1
1
1
1
1
1

Výchova ke zdraví, Tělesná výchova
Výživa ve výchově ke zdraví – interaktivně
O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem
Školní družina
Výroční seminář – legislativa ŠD, inkluze v ŠD
Tvoření ve školní družině – Vánoce
Právní poradna – změny ve školské legislativě (školní družina)
Kouzlo adventu a Vánoc
Družina a paragrafy
Podzimní výtvarná dílna
Jarní výtvarná dílna
Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině
Jak naučit děti šít na šicích strojích
Školení ostatní
Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole
Správní řízení ve školství
Aktuální novely právních předpisů
Komunikační dovednosti – zvládání konfliktů, asertivita

1
1

9
1
2
1
1
1
12
1
3

1
1
1
1
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Komunikace ve škole – jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků
Kariérové poradenství
Jak nezamrznout u tabule
Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání ve školách
Syndrom vyhoření
Polytechnická výchova
Návrat ke školním zahradám
Školství – dotační možnosti, aktuální stav legislativy
GDPR na obcích a školách, řešení pro mikroregiony, řešení pro školy a školky
Ochrana zabezpečení škol
Aktuální stav školské legislativy

1
1
1
5
6
1
2
3
1
1
1

7. Romský asistent: ne
Další asistent: ano (asistenti pedagoga) – 22 (13,0 úvazku)
8. Počet nepedagogických pracovníků základní školy (fyzický/přepočtený): 38/36,4
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Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
(2. pololetí)
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků:
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem II. stupeň

Počet
žáků
144
152
160
150
172
778
158
140
136
146
580

Prospělo –
Neprospělo
vyznamenání
143
0
142
1
148
0
124
0
123
0
680
1
73
0
63
1
52
0
70
0
258
1

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

Počet
15
8

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 189 (2. pololetí)
4. Údaje o přijímacím řízení na střední školy:
VIII. D VIII. F IX. A

IX. B

IX. C

IX. D

IX. E

IX. F

Celkem

Gymnázium (K)
SOŠ a ISŠ (M)
SOU (maturita, L)
Konzervatoř (P)
SOU (H)
Nižší SOU (E)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0

9
15
0
0
0
0

4
14
1
0
8
0

6
15
0
0
4
0

3
15
1
0
4
1

4
16
0
0
4
0

1
13
0
0
8
0

27
88
2
0
29
1

Celkem

0

1

24

27

25

24

24

22

147
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Část IV.
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Šetření ČŠI k prošetření stížnosti ohledně obsahu školního řádu proběhlo dne 12. 10. 2018.
Stížnost se týkala dvou oblastí. Nesouhlas stěžovatele s obsahem školního řádu týkající se
povinnosti žáků vypracovávat domácí úkoly, pokud jsou vyučujícím zadány, byl shledán jako
nedůvodný. Nesouhlas stěžovatele se zákazem používání mobilních zařízení a další
elektronická zařízení v době vyučování i o přestávkách byl shledán jako důvodný.
Se závěry byl seznámen zřizovatel školy a školská rada, která závěry projednala a vyjádřila
se k nim dopisem na MŠMT a 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 2018/2019: 144
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2019/2020: 145

Počet

Počet
odvolání

147
71
-

-
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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:
Matematický klokan

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

Den Země

ekologická část
výtvarná část

1. místo
2. místo

M. Krejčířová
T. Pokorný
D. Zemánek
L. Horák
L. Oujeský
D. Kunc
A. Kouřilová
J. Chmela
A. Pospišilík
E. Aubrechtová
A. Kubín
Z. Kolářová
M. Havelková
N. Gerlichová
A. Bednářová
D. Johanides

3. B
6. A
8. A
6. A
9. A
9. A
5. B
8. B
8. A
9. A
6. A
9. A
6. A
9. A
9. A
6. A

žáci 9. ročníku
žáci 8. ročníku
D. Janků
L. Zábranská
M. Ferusová

9. B
9. B
9. B
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Okresní soutěže:
Matematická olympiáda

4. místo
5. místo
6. místo

T. Stejskalová
A. Pospišilík
T. Pokorný
P. Řehula
M. Peňáz
A. Bednářová
K. Kubínová
H. Řeháková
A. Šindelářová
D. Zemánek
M. Havelková
E. Aubrechtová

8. A
8. A
6. A
9. A
8. A
9. A
8. A
8. A
8. A
8. A
6. A
9. A

10. místo

T. Pokorný
D. Zemánek
M. Grenar
M. Havelková
D. Tesař
M. Charvát
J. Chmela
M. Kaderka
V. Kostíková
H. Řeháková
L. Horák
L. Ryšavá
A. Kubín
K. Němcová
N. Dvořáková
A. Veverková
J. Zeman
J. Machač
M. Peňáz
A. Šindelářová
A. Stloukal
J. Grénar
J. Novotný

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

7. místo

E. Aubrechtová

9. A

8. místo
9. místo

10. místo

Pythagoriáda

3. místo
4. místo
5. místo

6. místo

7. místo
8. místo

9. místo

Olympiáda v českém jazyce

Angliáda
7. místo
E. Aubrechtová
Celkové pořadí škol
7. místo
E. Aubrechtová (9. A), A. Bednářová (9. A), D. Kaláb (9. B), K. Stříž (9. B)

9. A

Biologická olympiáda

4. místo
9. místo

B. Jakubů
D. Herčík

9. A
7. B

Dřevo, materiál budoucnosti

10. místo

družstvo žáků 9. B
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Zeměpisná olympiáda

1. místo
7. místo

M. Havelková
L. Oujeský

6. A
9. A

Přehazovaná
3. místo
dívky 8. – 9. ročníku
J. Řehořová, V. Kostíková, J. Šamšulová (všechny 8. A), J. Opálková, T. Petrová, K.
Dokoupilová (všechny 8. B), K. Bednaříková (9. A), E. Špidlíková, M. Vladíková (obě 9. B)
Vybíjená

5. místo

4. ročník

Florbal
1. místo
žáci 6. – 7. ročníku
J. Novotný, A. Sivera, L. Marek, O. Kryštof, Š. Petrů, D. Hotař, D. Fojt, M. Stejskal, Š.
Jurdič (všichni 7. A), D. Mazáč, T. Kuba (oba 5. B), L. Horák (6. A), T. Klon (6. B), T.
Topolář (7. B)
Florbal
1. místo
žáci 8. - 9. ročníku
D. Zemánek, F. Mazáč, M. Najer, P. Šterc (všichni 8. A), J. Přibyl, A. Zukal (oba 8. B), L.
Marek, O. Kryštof, J. Novotný (všichni 7. A), D. Kaláb, K. Stříž (oba 9. B)
Florbal

4. místo

žáci 2. – 5. ročníku

Přespolní běh
Družstvo starších žáků
6. místo
Družstvo mladších žáků
1. místo
D. Zemánek, M. Najer (oba 8. A), M. Charvát, A. Sivera, Š. Petrů, O. Kryštof (všichni 7. A)
D. Zemánek
1. místo
8. A
M. Charvát
2. místo
7. A
M. Najer
10. místo
8. A
Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích
skok z místa do dálky
7. místo
8. místo
běh na 400 m
7. místo

J. Bednář
T. Rathuská
N. Zatloukalová

1. A
1. B
1. A

hod kriketovým míčkem

O. Čáp

1. C

Pohár rozhlasu
běh na 60 m

6. místo

7. místo
J. Opálková
8. místo
Š. Jurdič
štafeta 4 x 60 m
3. místo
mladší žáci
A. Sivera, M. Charvát, J. Novotný, Š. Petrů (všichni 7. A)
8. místo
starší žákyně
běh na 1000 m
1. místo
M. Charvát
8. místo
J. Novotný
běh na 1500 m
4. místo
D. Zemánek
skok daleký
5. místo
A. Sivera
7. místo
M. Charvát
celkové pořadí družstev
3. místo
mladší žáci
10. místo
starší žáci

8. B
7. A

7. A
7. A
8. A
7. A
7. A
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Pohár krále Jiřího
běh na 50 m

M. Krejčířová
L. Neuerová
S. Hegedüšová
L. Neuerová
D. Hložková
S. Hegedüšová
L. Neuerová
M. Krejčířová
S. Hegedüšová
mladší žáci
mladší žáci

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

štafeta 4 x 200 m
celkové pořadí družstev

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

Literární soutěž Píši, tedy jsem

2. místo

A. Bayerová

9. B

běh na 400 m
běh na 600 m
skok daleký
hod kriketovým míčkem

Výtvarná soutěž
Mé toulky přírodou
2. místo
P. Novotný
9. B
Pes z útulku v novém domově
Oceněni: T. Rathuská (1. B), J. Čech (3. C), J. Zemánková (7. B), kolektivní práce 2. B
Regionální (krajské) soutěže:
Florbal
žáci 7. – 9. ročníku
2. místo
D. Zemánek, F. Mazáč, M. Najer, P. Šterc (všichni 8. A), J. Přibyl, A. Zukal (oba 8. B),
L. Marek, J. Novotný, O. Kryštof (všichni 7. A), D. Kaláb (9. B), E. Pospíšil (9. E)
žáci 6. – 7. ročníku
5. místo
Přespolní běh
družstvo mladších žáků
M. Charvát
J. Novotný

4. místo
1. místo
9. místo

7. A
7. A

Biologická olympiáda úspěšná řešitelka

B. Jakubů

9. A

Zeměpisná olympiáda

M. Havelková

6. A

7. místo

Hravě žij zdravě – vědomostní soutěž
6. místo
7. místo

5. A
5. B

Logická olympiáda úspěšní řešitelé
J. Grénar, B. Stejskalová (5. B), T. Sedlák (3. B), E. Aubrechtová, D. Stloukal (9. A), Š.
Šustáček, J. Šamšulová, D. Zemánek (8. A)
Celostátní (republikové) soutěže:
Hravě žij zdravě – vědomostní soutěž

5. A, B
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Krajské finále starších žáků ve florbalu v Pohořelicích - 2. místo

 Pracoviště Sušilova
Městské soutěže:
Den Země

ekologická část

3. místo
5. místo

výtvarná část
Vv soutěž - Pes z útulku v novém domově
3. místo

E. Láníková
A. Cecavová
Z. Vavříčková
J. Rozkošný
P. Bláha
M. Kubíčková
J. Žáček
V. Alexa
F. Svoboda
L. Reiblová
E. Svobodová

9. C
9. C
9. C
9. D
9. D
9. D
9. D
9. D
9. D
6. C
6. C

A. Kotková

9. D

N. Budišová
A. Cecavová

9. C
9. C

E. Láníková

9. C

Okresní soutěže:
Angliáda

3. místo
7. místo

Recitační soutěž O lysické sluníčko absolutní vítěz
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Přehazovaná
1. místo
mladší dívky
K. Vafková, V. Vaňková, S. Murínová, K. Mrvová (všechny 7. D), J. Ošlejšková,
J. Langrová, K. Langerová, N. Vybíhalová (všechny 7. C)
Přehazovaná
4. – 6. místo
starší dívky
A. Cecavová, A. Šebková, P. Nečasová, N. Dvořáková, V. Szabóová, I. Hofírková (všechny
9. C)
Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích – celkové umístění 8. místo
hod kriketovým míčkem
3. místo
P. Novotný

1. E

Vybíjená – turnaj - 1. stupeň
4. místo
Mich. Kassai, Mar. Kassai, B. Klusáček (všichni 5. D), D. Dostál, Mich. Sychra, M. Pekl
(všichni 4. D), T. Wilk, J. Jakubec, J. Staněk, T. Novotný (všichni 5. C)
Přespolní běh
starší žákyně
mladší žákyně

2. místo
4. místo

P. Tajovská
V. Slámová
S. Čermáková
M. Vojtěchová
N. Vybíhalová

9. D
6. D
6. D
6. E
7. C

Olympiáda ČJ

10. místo

P. Nečasová

9. C

Florbal
3. místo
mladší žákyně
V. Slámová, S. Čermáková, Š. Kunčarová, A. Pohlová, Z. Zapalačová, A. Veverková
(všechny 6. D), M. Šmoldasová (5. D)
Florbal
3. místo
starší žákyně
A. Šebková, A. Cecavová, N. Dvořáčková, P. Nečasová, I. Hofírková, V. Szabóová (všechny
9. C), R. Kalová (9. D), M. Bartošová (8. C), K. Langerová (7. C)
Florbal
3. místo
D. Šmoldas (4. C), M. Šmoldasová, D. Kejík, Mich. Kassai, Mar. Kassai, (všichni 5. D), M.
Sychra, I. Slámová (oba 4. D), J. Jakubec, T. Štěpánek, K. Přibylová, A. Bartošová, J. Alexa,
J. Staněk (všichni 5. C)
Turnaj v odbíjené
3. místo
starší dívky
K. Vafková, J. Ošlejšková, K. Mrvová, V. Vaňková (všechny 7. D), N. Vybíhalová, J.
Langrová (obě 7. C), S. Čermáková (6. D)
Výtvarná soutěž - Vytvoř si svůj komiks
1. místo
3. místo

A. Cecavová
M. Lukešová

9. C
8. C

McDonald´s Cup
2. místo
žáci 1. – 3. ročníku
P. Kolář, V. Stumpa (oba 2. D), V. Žilka, M. Gasič (oba 2. E), S. Stříž, V. Menšík, M. Vondál
(všichni 3. D)
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Pohár rozhlasu
mladší žákyně
běh na 60 m
běh 4 x 60 m

skok vysoký
skok daleký
hod kriketovým míčkem

4. místo
10. místo
4. místo

M. Vojtěchová
K. Vafková
J. Langrová
M. Vojtěchová
K. Vafková
N. Vybíhalová
V. Skokanová
J. Langrová
K. Vafková
S. Čermáková

6. E
7. D
7. C
6. E
7. D
7. C
7. D
7. C
7. D
6. D

umístění družstev

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

mladší žáci
běh na 60 m

2. místo

V. Hrabec

7. D

skok daleký
běh 4 x 60 m

8. místo
3. místo
1. místo

D. Sychra
D. Sychra
Š. Richter
V. Hrabec
O. Kolbábek
D. Sychra

7. C
7. C
7. D
7. D
7. C
7. C

skok vysoký

10. místo

Š. Richter

7. D

umístění družstev

4. místo

starší žákyně
běh na 800 m
běh 4 x 60 m

3. místo
5. místo

P. Tajovská
P. Nečasová
N. Dvořáková
A. Cecavová
A. Szabóová
A. Šebková
E. Ryšavá
V. Szabóová
P. Nečasová

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

vrh koulí
skok daleký
umístění družstev

5. místo
6. místo
8. místo
9. místo
8. místo

starší žáci
běh 4 x 60 m

6. místo

D. Kříž
S. Bartoš
J. Rozkošný
A. Janda

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

Pohár krále Jiřího
skok daleký mladší žáci
hod kriketovým míčkem

6. místo
1. místo

T. Kráčalík
T. Kráčalík

3. E
3. E
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6. místo
štafeta mladší žáci
běh na 50 m mladší žáci
celkové hodnocení mladší žáci

6. místo
4. místo
8. místo

běh na 50 m starší žáci

2. místo
6. místo
8. – 9. místo
10. místo
běh na 600 m starší žáci
6. místo
8. místo
skok daleký starší žáci
4. místo
5. – 6. místo
7. místo
hod kriketovým míčkem starší žáci 3. místo
9. místo
štafeta starší žáci
5. místo
celkové hodnocení starší žáci
3. místo

T. Čížková
S. Stříž

3. D
3. D

T. Čížková

3. D

K. Přibylová
D. Kejík
D. Dostál
A. Ryšavá
D. Dostál
D. Kejík
D. Dostál
K. Přibylová
D. Kejík
D. Dostál
D. Kejík

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

B. Láník
R. Černý
M. Andrlík
L. Dražilová
M. Procházková
J. Frajt
L. Kubenová

4. E
5. F
5. F
7. E
6. G
7. E
7. E

 Pracoviště Slovákova
Městské a regionální soutěže:
Matematický klokan

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

McDonald´s Cup
2. místo
M. Fiala (5. E), T. Korčák (5. G), M. Andrlík (5. F), D. Vajčner (3. F), M. Černý (4. E),
M. Kolář (5. E)
Výtvarná soutěž - Pes z útulku v novém domově
1. místo
E. Štefaňáková
7. F
2. místo – skupinová práce
N. Juřeková, V. Mičín, L. Čapka (všichni 1. G)
Zahrádkářská soutěž
Oceněné výtvarné práce – A. Vítková, Š. Ošlejšková, H. Kopečná, R. Láník (všichni 2. F), M.
Odehnalová (7. E)
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Okresní soutěže:
Matematická olympiáda

1. místo
7. místo

M. Procházková
M. Fiala

6. G
5. E

Pythagoriáda

2. místo
8. místo
10. místo

M. Fiala
B. Láník
J. Frajt

5. E
4. E
7. E

Angliáda

4. místo

F. Nyahay
V. Vavrincová
K. Bušinová

9. F
9. E
9. E

Zeměpisná olympiáda

9. místo

R. Konečný

9. E

Biologická olympiáda

5. místo

M. Odehnalová

7. E

V. Jordán

3. F

L. Kubenová
V. Jordán

7. E
3. F

O lysické sluníčko – recitační soutěž
1. místo
Přehlídka poezie v Adamově

2. místo
Cena poroty

Přehazovaná
3. místo
družstvo mladších dívek
D. Plesková, A. Hladká, K. Navrátilová, L. Kubenová, A. Ondroušková, N. Dvořáková
(všechny 7. E), E. Slezáková (6. F), R. Zemánková (6. F)
Přespolní běh

3. místo
7. místo
7. místo
9. místo

D. Baňa
9. E
družstvo starších žákyň
družstvo mladších žákyň
družstvo starších žákyň

Hlídky mladých zdravotníků
3. místo
družstvo dívek
N. Zvejšková, M. Švancarová, M. Porubská, K. Dostálová, J. Konečná, J. Spoustová (všechny
5. F)
Kunštátská laťka

3. místo
5. místo
7. místo

Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích
soutěž družstev
5. místo
čtyřboj chlapců
6. místo
8. místo
čtyřboj dívek
5. místo
4. místo
běh na 50 m

6. místo
3. místo

D. Baňa
E. Pospíšil
A. Hartlová

9. E
9. E
8. E

V. Martínek
V. Schich
N. Adámková
E. Krenželoková

1. G
1. G
1. G
1. F

E. Krenželoková
N. Adámková

1. F
1. G
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10. místo

N. Ryšávková

1. G

skok do dálky

4. místo
6. místo
7. místo

V. Martínek
V. Schich
E. Krenželoková

1. G
1. G
1. F

běh na 400 m

1. místo
5. místo
8. místo
10. místo

E. Krenželoková
N. Adámková
N. Ryšávková
V. Martínek

1. F
1. G
1. G
1. G

Soutěž družstev - 5. místo

Odbíjená
1. místo
družstvo starších žákyň
S. Zdražilová, N. Továrková, A. Tomášková (všechny 9. F), T. Chlupová, N. Botošová, D.
Součková, M. Prudká (všechny 8. E), L. Kubenová, K. Navrátilová, D. Plesková, A.
Ondroušková, E. Kotrhonzová (všechny 7. E)
Odbíjená
2. místo
družstvo starších žáků
M. Šterc (7. F), T. Janíček, L. Janíček, J. Machač (všichni 8. F), F. Nyahay, A. Filler, D.
Schutz, P. Hachler (všichni 9. F)
Postav most – polytechnická soutěž
7. a 8. místo
K. Bušinová, A. Kropáčková, M. Vikuš, H. Marková, N. Staňková, T. Fučíková (všechny 9.
E)
Pojď, povídej mně o světě – výtvarná soutěž
2. místo
Moje zážitky z výletu – výtvarná soutěž
oceněné N. Tomanová (6. G), E. Štefaňáková (7. F)
Co pro mě znamená demokracie – oceněné Vv práce
E. Štefaňáková (7. F), A. Vítková (2. F)
Pohár rozhlasu
štafeta 4 x 60 m

1. místo

A. Koudelková

7. E
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D. Baňa, E. Pospíšil, M. Vikuš, D. Havelka (všichni 9. E)
5. místo
T. Bresser, D. Kolář (oba 7. F), J. Vajčner, L. Prokeš (oba 6. G)
6. místo
A. Hladká, D. Plesková (obě 7. E), N. Dvořáková (7. F), E. Slezáková (6. F)
skok daleký
1. místo
E. Pospíšil
3. místo
D. Baňa
skok vysoký
4. místo
E. Pospíšil
běh na 60 m
3. místo
D. Baňa
6. místo
D. Havelka
vrh koulí
3. místo
F. Nyahay

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

Pohár krále Jiřího
štafeta 4 x 200 m
1. místo
A. Múllerová (5. F), E. Krejčí, M. Fiala, T. Přikryl (všichni 5. E)
víceboj družstev
1. místo
O. Tichý (2. F), B. Krejčí, B. Gebelová, A. Sklenář (všichni 3. G)
běh na 400 m
1. místo
B. Krejčí
skok daleký
1. místo
B. Krejčí
A. Sklenář
8. místo
M. Fiala
9. místo
A. Müllerová
10. místo
T. Přikryl
běh na 50 m
4. místo
A. Sklenář
6. místo
O. Tichý
7. místo
M. Fiala
7. místo
B. Gebelová
hod kriketovým míčkem
10. místo
A. Sklenář
běh na 400 m
3. místo
O. Tichý
7. místo
B. Gebelová
10. místo
A. Sklenář
běh na 600 m
2. místo
T. Přikryl
4. místo
A. Müllerová

3. G
3. G
3. G
5. E
5. F
5. E
3. G
2. F
5. E
3. G
3. G
2. F
3. G
3. G
5. E
5. F

c) Spolupráce s dalšími subjekty
 SVČ Boskovice
Spolupracujeme při pořádání sportovních a kulturních akcí. Každoročně je to například
spolupořadatelství při ekologické soutěži Den Země, Drakiádě a Karnevalu na ledě. Také
spolupracujeme při organizování školních výletů pro žáky 1. stupně v okolí Boskovic.
 KZMB Boskovice, Muzeum Boskovicka
Pravidelně se účastníme akcí pořádaných těmito příspěvkovými organizacemi města.
Významná je také spolupráce zejména s Muzeem Boskovicka.
Pro pořádání významnějších akcí využíváme reprezentativních prostor Zámeckého skleníku
a kina.
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 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. 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.
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, Sušiláček, 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 starostou
města.
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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
PROJEKTY ŠVP
-

Bezpečná cesta do školy - 1. a 2. ročník
Hra na město - instituce - 6. ročník
Náš životní styl - odpady - 4. a 7. ročník
Den Země - celá škola
Učitelé dětem - 1. stupeň
Děti odjinud - děti Evropy - 8. ročník
Plánování letní dovolené - 9. ročník
MADE IN (Odkud jsou?) - 5. ročník

PROJEKTY „ZELENÁ“
-

Stonožka – hnutí Na vlastních nohou – každoroční výroba vánočních přání, které se
prodávají po celém světě, výdělek jde na pomoc postiženým nejen válkou
72 hodin – 3 dny dobrovolnických aktivit po celé ČR (pomoc druhým, přírodě, okolí)
ŠD – Letem Světem – celoroční soutěž mezi jednotlivými odděleními školní družiny
za účelem poznání různých krajů a kultur světa
Film a škola – cílem je začlenění filmové a audiovizuální výchovy do učebního
procesu, projekce filmů klasických literárních děl – 8., 9. ročník
Svátky anglofonních zemí – interaktivní zážitková forma představující klíčové
významné dny anglofonních zemí spojené s prezentací zahraniční lektorky – 7. ročník
Zdravé zuby – péče o zdravý chrup dětí, besedy – 1. stupeň
Zdravá záda – sezení žáků na gym-ballu během vyučování, správný vývoj
pohybového aparátu – 1. stupeň
Jižní Morava čte – „Příběhy mého kraje“ (povídka, pohádka, esej, komiks… +
výtvarné práce) – spolupráce s knihovnou – 3. - 5. ročník
Záložka do knihy spojuje školy – navázání kontaktů mezi českými a slovenskými
školami, podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih – 2. stupeň
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-

Čtení pomáhá – vyplněním testu získá žák kredit 50 Kč, který slouží na dobročinné
účely – 1. - 9. ročník
Maratón čtení – čtenářské aktivity školní knihovny – 2. stupeň
Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách, přiblížení doby nesvobody, filmová
projekce, beseda s pamětníkem – 2. stupeň
Recyklohraní – třídění baterií, úkoly k třídění odpadů

PROJEKTY SUŠILOVA
-

Projekt Dentální hygiena – systém přednášek o péči o chrup (zabezpečují studentky
lékařské fakulty UK Praha)
Školní akademie – Valentýnský ples – (finanční podpora SRZŠ)
Poznáváme reálie německy mluvících zemí (v rámci klubu komunikace v cizím
jazyce)
Poznáváme reálie anglicky mluvících zemí (v rámci výuky Aj)
Projekt – Škola a film – organizuje předmětová komise Čj
Projektový den k 100. výročí vzniku samostatného československého státu
Projekt žáků 9. ročníku – Prezentace činností za školní docházku
Projekt – Odpady – ochrana životního prostředí, význam třídění odpadů
Projekt SRZŠ – vyhodnocení školního roku (výtvarná soutěž, pohyb, umění, zábava,
překvapení….)

Tradiční zakončení školní roku pracoviště Sušilova - projekt spolku rodičů

27

PROJEKTY SLOVÁKOVA
-

Evropský den jazyků - práce se slovenskými texty, rozhlasová relace, beseda
s rodilým mluvčím
Průmyslová zóna Boskovice - projekt k volbě povolání
Cestujeme po Evropě - pro žáky 5. ročníků
eTwinning - mezinárodní projekt pro žáky a učitele
Andersenova noc - zapojení do celorepublikového projektu
Dny naší republiky - projekt k oslavám 100. výročí vzniku samostatného
československého státu (mnoho aktivit pro žáky 1. i 2. stupně a školní družinu) - např.
retro týden ve školní jídelně, dvě výstavy, tvorba panelů

Výstava „Hračky a hrátky o sto let
zpátky“

g) Mezinárodní spolupráce
Škola dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Andreja Kmeťa v Levicích. Na jaře nás navštívili
slovenští kamarádi s pedagogickým doprovodem. 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.
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.
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Na škole jsou zřízeny kroužky, které pomáhají žákům s vývojovými vadami. Na základě
doporučení poradenských zařízení v rámci pedagogické podpory zřizujeme hodiny
pedagogické intervence a předmět speciálně pedagogické péče.

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
V rámci projektu Šablony ZŠ Boskovice jsme dále zřídili 40 kroužků a klubů:






Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - 18 skupin
Čtenářský klub pro žáky ZŠ - 7 skupin
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ - 10 skupin
Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ - 1 skupina
Kluby ve školní družině - 4 skupiny (čtenářský, zábavné logiky a deskových her,
komunikace v cizím jazyce, badatelský)

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. Nemělo by dojít ke zvýšení počtu tříd,
zvýšit by se mohla naplněnost tříd. Zvýšenému zájmu o školní družinu jsme se přizpůsobili
výrazným navýšením kapacity na 415 účastníků, aktuální kapacita je dostatečná.
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 preventivního programu 2018/19
Hlavní cíle MPP a jejich plnění - hlavním cílem programu bylo věnovat pozornost
všestrannému rozvoji osobnosti všech žáků školy, zvýšenou pozornost věnovat dětem
s problémovým vývojem a rizikovým chováním, přispívat k rozvoji zdravého životního stylu.
Zaměřili jsme se především na primární prevenci žáků již od nižšího stupně, abychom do
budoucna předešli sociálně patologickým jevům a přispěli k rozvoji pozitivního vnímání
okolí. Cíle MPP byly splněny.
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 PP:
– 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
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2. Metody motivace:
– činnost ŠSK (Školního sportovního klubu) motivuje k pravidelným sportovním
aktivitám dětí, organizuje sportovní soutěže pro děti
– činnost ASPV (Asociace sportů pro všechny) – soutěže pro děti
– Centrum volného času Lužánky 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)
3. 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).
4. Formy spolupráce s rodiči:
– informační občasník školy, který přináší rodičům nejaktuálnější informace a kontaktní
adresy, na které se mohou obracet
– webové stránky školy (schránka důvěry)
– elektronická žákovská knížka (program EDUPAGE)
– na úrovni spolupráce se SRZŠ

31

Výskyt nežádoucích společenských jevů
ano
Nevhodné chování ke spolužákům
Záškoláctví
Neomluvené hodiny
Sebepoškozování
Alkohol ve škole
Kouření ve škole
Marihuana ve škole
E - cigareta
Kyberšikana
Podezření na šikanu
Ničení majetku školy
Nevhodné chování k vyučujícím
Poranění spolužáka
Manipulace se žákovskou knížkou
Nebezpečný předmět ve škole

věk

ne

ano

10 - 15

počet
případů
11

ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

12 - 14
7, 12 - 14
13,14
12, 13
12, 15
13
12 - 13

5
7
2
2
2
1
3

14
12 - 14
12
12 - 15
12 - 13

3
2
2
3
3

ne
ano
ano
ano
ano
ano
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Část IX.
Přehled o výsledcích přijímacího řízení
Název školy a oboru
Gymnázium Boskovice
Osmileté
Čtyřleté
Gymnázium Jevíčko
Gymnázium Rájec-Jestřebí
Čtyřleté
Šestileté
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
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Mechanik strojů a zařízení
Automechanik
Bezpečnostně právní činnost
IT-kybernetická bezpečnost a právo
Opravář zemědělských strojů
Obráběč kovů
Mechanik opravář motorových vozidel
Masarykova SŠ Letovice, Tyršova
Prodavač
Design keramiky
Stavebnictví
Elektrikář – silnoproud
Zedník
OA a SZdŠ Blansko
Praktická sestra
Ekonomické lyceum
Zdravotní asistent
SPŠ Jedovnice
Strojírenství
SŠ TEGA Blansko

přijatých
(maturitní
obory)

přijatých
(učební
obory)

celkem

26
7
19
7

7
4

2
2
8
4
3
1
35
3
9
5
13
5
18
4
1
1
2
2
1
2
4
1
14
3
1
4
5
1
6
2
1
3
1
1
1
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Mechanik elektrotechnik
SUGŠ Jihlava
Grafik
SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Čalouník
VPŠ a SPŠ Holešov
Bezpečnostně právní činnost
SŠ Charbulova Brno
Fotograf
Cestovní ruch
SŠUD Brno, Husova
Design interiéru
SŠP a U Hodonín, Brendlova
Grafický design
SŠ a SOU Polička, Čes.armády
Cukrářka
SŠ lesnická Hranice
Lesnictví
SŠI, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichova
Informační technologie
SŠ Gastronomická Blansko
Cestovní ruch
Palubní stevard
Střední škola grafická Brno
Grafik
OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno
Informační služby
Střední průmyslová škola potravinářství a
služeb Pardubice
Analýza potravin
ART Econ Prostějov
Módní design a vizážista
VSŠ a VOŠ Moravská Třebová
Vojenské lyceum
Odborné učiliště a praktická škola Brno
Cukrář
Střední zdravotnická škola Svitavy
Praktická sestra
SŠ umění a designu a VOŠ Brno
Design interiéru a textilu
Grafický design
Střední umělecká škola grafická Jihlava
Grafický design
Střední průmyslová škola Brno
Analýza potravin
SPŠ Purkyňova Brno
Elektrotechnika silnoproud
Informační technologie

1
1
1
1
1
2
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
2
1
1
1
1
2
1
1
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SPŠ stavební Brno
Stavebnictví – rekonstrukce staveb
Střední zdravotnická škola a VOŠ
zdravotnická Brno, Merhautova
Nutriční asistent
SOU tradičních řemesel a VOŠ Brno
Vlásenkář a maskér
Umělecký kovář
SOŠ a SOU Polička
Cukrář
Celkem z 9. tříd
Celkem z 8. tříd
Celkem z 7. tříd
Celkem z 5. tříd

1
1
1
1
2
1
1
1
1
117
0
2
7

30
0
0
0

147
0
2
7
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Část X.
Akce školy ve školním roce 2018/19
ZÁŘÍ
-

-

3. 9. 2018 - slavnostní zahájení školního roku 2018/2019, porada pedagogických
pracovníků na jednotlivých pracovištích
další otevření třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pracoviště „Zelená“ (VI. A, 26 žáků)
pokračování v novém systému 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 (5. 9.)
setkání ŘŠ, SZŘŠ a ZŘŠ Z. Žáčka s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ
Boskovice (17. 9.)
velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
ŠVP - tvorba tematických a časových plánů pro jednotlivé předměty a ročníky
ŠVP - projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník)
schůzky metodických zařízení a předmětových komisí na jednotlivých pracovištích
změny v programu Bakalář, v matrice školy, rychlé hlášení o počtu žáků k 1. 9. 2018,
elektronická žákovská knížka EDUPAGE
volba zástupců do Školního parlamentu na jednotlivých pracovištích, 1. schůzky
Spolek rodičů dětí, Základní škola Boskovice - schůzky výboru, schůzka třídních
důvěrníků
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
Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
Sportovní den pro žáky 1. ročníku - fotbalový stadion (všechna odloučená pracoviště)
třídní schůzky nových třídních kolektivů či nových třídních učitelů (Zelená 11. 9. a 12.
9., Sušilova 27. 9., Slovákova 27. 9.)
Přespolní běh Žďárná - okresní kolo (žáci 2. stupně, všechna pracoviště)
Logická olympiáda - přihlášení do matematické soutěže (zájemci z 1. a 2. stupně)
internetový kurz zdravého životního stylu Hravě žij zdravě - přihlášení (žáci 5.
ročníku)
RR - Den české státnosti
návštěva putovní výstavy k 100. výročí republiky České dějiny (historické osobnosti,
korunovační klenoty a jiné makety, přednášky)
RR - Evropský týden jazyků
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Projekty školy:
V období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 bude na ZŠ Boskovice realizován projekt „Šablony II
ZŠ Boskovice“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009282.
Realizované aktivity:
2.II/2 Školní speciální pedagog - ZŠ
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
Čtenářský klub - 7 skupin
Klub zábavné logiky a deskových her - 10 skupin
Klub komunikace v cizím jazyce - 1 skupina
2.II/18 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - 18 skupin
2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ
2.II/19 Projektový den ve škole - 2x
2.II/20 Projektový den mimo školu
2.V/2 Speciální pedagog – ŠD
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD
Čtenářský klub
Klub zábavné logiky a deskových her
Klub komunikace v cizím jazyce
Badatelský klub
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: adaptační vycházka (6. A, B), Evropský týden jazyků rozhlasové relace, workshopy, národní jídla ve školní jídelně (organizace Pk Cj), literární
dílna Nechte mě být, jaká jsem - životní příběh Anne Frankové – Židovské muzeu Brno (8. A,
9. A, B), přespolní běh Žďárná - okresní kolo (žáci 2. stupně), výukový pořad Svět kolem nás
- Kuba - dvě tváře svobody (7. A, B), setkání učitelů dějepisu Brno (Moravské zemské
muzeum Brno), Sportovní den pro žáky 1. ročníku - fotbalový stadion, ŠD - otevření nového
oddělení, projekt Za skřítkem Podzimníčkem - čtrnáctidenní celodružinový projekt, slavnostní
otevření zrekonstruovaného hřiště, zahájení učební pedagogické praxe studentů SPgŠ
Boskovice
pracoviště Sušilova: adaptační pobyt Velká Dohoda (7. ročník), adaptační výlet Brněnská
přehrada (8. ročník), Sportovní den pro žáky 1. ročníku - fotbalový stadion, exkurze - Jeskyně
blanických rytířů - Rudka (4. ročník), dopravní hřiště - MŠ Lidická (2. ročník), Běh do schodů
(1. - 5. ročník, letní kino), přespolní běh Žďárná - okresní kolo (žáci 2. stupně), ŠD Seznamovací party (celodružinová akce společná se studentkami SPgŠ), návštěva
Informačního centra v Boskovicích, zahájení učební pedagogické praxe studentů SPgŠ
Boskovice, Mezinárodní den neslyšících
pracoviště Slovákova: Sportovní den pro žáky 1. ročníku - fotbalový stadion, výročí
republiky - návštěva výstavy prvorepublikové výroby (3. ročník), sběrová akce na škole
(organizace 7. E, 4. E), Evropský den jazyků - projekt (8. F), exkurze do Muzea strašidel
a výrobny modrotisku Olešnice (2. a 5. ročník), beseda s Policií ČR (1. a 2. ročník), Kubula
a Kuba Kubikula - Divadlo Radost Brno (2. ročník), Hraj fér - Lužánky Brno (6. G), návštěva
Stanice čištění vod (8. F), dopravní hřiště - MŠ Lidická (1. F, G), přespolní běh Žďárná okresní kolo (žáci 2. stupně), ŠD - Vítáme nové kamarády, Zahajujeme 7. rok našeho členství
v celostátní kampani Celé Česko čte dětem, Všichni jsme kamarádi, Hry a hračky našich
babiček - pátrání po starých hračkách (příprava celodružinového projektu k 100. výročí
republiky), zahájení učební pedagogické praxe studentů SPgŠ Boskovice, Barevný podzim,
Počitadlo – obnova tabla dětí o fotky nových prvňáčků
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ŘÍJEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
setkání ŘŠ, SZŘŠ a ZŘŠ M. Staňka s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ
Boskovice (15.10.)
zasedání Školské rady Základní školy Boskovice, příspěvková organizace (18. 10.)
pokračování praxe studentek SPgŠ Boskovice - výuka na 1. stupni, školní družina
setkání VP a koordinátorů inkluze na ZŠ - SŠ Letovice
setkání výchovných poradců - PPP Boskovice
zahájení kroužku Věda nás baví (Zelená, Slovákova)
ŠD - celoměstská akce Drakiáda ve spolupráci se SVČ Boskovice Vinohrádky
(pracoviště Zelená, 20. 10.)
Logická olympiáda - matematická soutěž pro zájemce 1. a 2. stupně
soutěž Angliáda - Gymnázium Jevíčko (soutěž žáků 9. ročníku v anglickém jazyce)
zahájení plavecké výuky (2. a 3. ročník)
Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
ŠVP - Náš životní styl - odpady (Tonda obal - ekologický program, 3., 4. a 7. ročník)
Dřevo, materiál budoucnosti - polytechnická soutěž na SŠ Letovice pro žáky 2. stupně
- Ukážeme vám, co ve vás vězí (12. ročník) - účast všech pracovišť
Kdo je vidět, vyhrává! - preventivní akce Zdravého města Boskovice a policie ČR
(Masarykovo náměstí, 22. 10.)
Přírodovědný klokan 2018 - školní kolo přírodovědné soutěže (8. a 9. ročník, zájemci)
začátek fyzické a dokladové inventarizace školy - jednotlivé místnosti odloučených
pracovišť (čárové kódy)
RR - Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek) - 100. výročí
Podzimní prázdniny (29. - 30. 10.)
Hnutí Na vlastních nohou - tvorba vánočních přání
Komunální volby 2018 (5. a 6. 10.)

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: třídenní literárně-historická exkurze Praha (8. A, B), vzdělávací
program Den s netopýrem - Dům přírody Moravského krasu Blansko (4. A, B), beseda s O.
Paděrou (malá kopaná – mistr Evropy, světa), pověsti Boskovic - vycházka (6. B), beseda
s příslušníky Městské policie Boskovice (1. ročník), Pasování prvňáčků do cechu žákovského
- příprava, beseda o Kanadě s p. Kocůrkem (4. - 9. ročník), beseda se spisovatelem H.
Klimkem - Strašidla (5. A, B), volba povolání se zástupci VOŠ ekonomická a zdravotnická
(žáci 9. ročníku), návštěva dopravního hřiště v Blansku (4. ročník), Bible a my - školní kolo
(6. - 9. ročník), ŠD - Velká Boskovická (sportovní aktivita na hřišti), Čteme do mikrofonu,
Dráček Družináček - výtvarná soutěž, projekt LETEM SVĚTEM - říjnová aktivita soutěž
Vodník, divadelní představení Pojďte pane, budeme si hrát - Divadlo Radost Brno, Drakiáda celoměstská akce, MINIPLAYBACK show, výběr úplaty za pobyt v ŠD
pracoviště Sušilova: exkurze Budapešť, Bratislava v rámci projektu ŠVP Děti odjinud, děti
Evropy (2 dny), projekt Film a škola - Já, Simon (8. a 9. ročník), návštěva dopravního hřiště
v Blansku (4. ročník), příprava a realizace sběru starého papíru, návštěva Knihovny
Boskovice (1. ročník), divadelní představení Der Turm (Brno), přednáška Jak se efektivně
učit - Divadlo B. Polívky (7. D), vzdělávací program o Austrálii s p. Kocůrkem (5. - 9.
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ročník), ŠD - Laser game aréna Boskovice, Bojovka po škole, Halloweenská diskotéka Jízdárna Boskovice - celodružinová akce, výběr úplaty za pobyt v ŠD
pracoviště Slovákova: Projektové dny - Dny naší republiky - individuální aktivity (1.
stupeň), projektové dílny (2. stupeň), volby do školního parlamentu (příprava, realizace),
třídní schůzky žáků 6. ročníku (6. 10.), návštěva Moravského zemského muzea a Hvězdárny a
planetária Brno (5. ročník), anketa Odpady (7. F), O Balynce - Divadlo Radost Brno (3.
ročník), přednáška PLAZI v rámci projektu PolyGram Gymnázium Boskovice, Kočičí den projekt žáků 1. G, beseda s rodiči budoucích prvňáčků MŠ Bílkova, Čtenářská dílna (1. G),
návštěva dopravního hřiště v Blansku (4. ročník), okresní kolo ve florbalu (starší žáci), ŠD Jedeme na výlet: Bongo, Výroční porada a seminář vychovatelek ŠD, Slavnostní zahájení
výstavy k 100. výročí republiky - Hračky a hrátky o sto let zpátky, Jako za starých časů celodružinové dílničky v rámci oslav vzniku ČSR - vyrábíme hračky našich prarodičů, Malé
čtení - spisovatel Hynek Klimek, výběr úplaty za pobyt v ŠD
LISTOPAD
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
pokračování ve fyzické a dokladové inventarizaci školy - jednotlivé místnosti
odloučených pracovišť (čárové kódy)
setkání ŘŠ, SZŘŠ a s p. místostarostou Ing. Lukášem Holíkem - MěÚ (26. 11.)
schůzky zástupců školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
příprava přihlášek ke studiu na SŠ s uměleckým zaměřením, zjišťování profesního
zájmu žáků 9. ročníku
burzy SŠ - jídelny jednotlivých pracovišť
DOD blanenských odborných škol pro žáky 9. ročníku
DOD středních škol a burza SŠ v Sokolovně Boskovice (9. 11.)
Veletrh středních škol - výstaviště Brno BVV (24. - 25. 11.)
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí - pracoviště Zelená
(12. 11.)
setkání s rodiči budoucích prvňáčků s učitelkami 1. stupně ZŠ Boskovice - MŠ
Lidická, Bílkova, Na Dolech
školní kolo Dějepisné olympiády (zájemci z 8. a 9. ročníku)
školní kolo Olympiády v českém jazyce (zájemci z 8. a 9. ročníku)
doplňkové volby do Školské rady Základní školy Boskovice (1. 11.)
třídní schůzky rodičů žáků a pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí (1. 11.)
Spolek rodičů (třídní důvěrníci) - schůzky k 1. čtvrtletí
Ukážeme vám, co ve vás vězí - soutěž žákovských týmů 9. ročníků - SŠ Letovice
IC Boskovice - výtvarná výstava Boskovice očima dětí
Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
svolání celoškolních MS a PK k 1. pololetí
RR - Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Slavnostní pasování prvňáčků do cechu žákovského (kino
Boskovice, 8. 11.), divadelní představení Brněnské pověsti - Divadlo Reduta (6. A, B),
Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež - Praha, Trapas nepřežiju - divadelní
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představení v Sokolovně Boskovice (6. - 9. ročník), florbal - okresní kolo mladších a starších
žáků Letovice, Blansko, filmové představení Cesta do pravěku - kino Panorama (žáci 1.
stupně, odměna za sběr), Příběhy bezpráví - film a beseda (8. A), Muzeum regionu
Boskovicka (6. B, 9. A, 9. B, 5. A), beseda s výtvarnicí M. Roztočilovou (zájemci 6. - 9.
ročníku), Nicolas Winton: Síla lidskosti - dokument a beseda (6. - 9. ročník), historický pořad
projektu FABER - Vl. a T. Pěnkavovi: Vikingové (5. - 9. ročník), Bible a my - okresní kolo
Lysice, krajské finále ve florbalu mladších žáků (Slavkov u Brna), Arboretum Šmelcovna
(5. B), ŠD - Výlov rybníka Družiňáka - soutěž v lovení dřevěných rybiček, Letem světem projekt skládání puzzle, odpoledne s Městskou policií Boskovice, MISS ŠD, bruslení ŠD 3. a
4. oddělení
pracoviště Sušilova: slavnostní předávání slabikářů žákům 1. D a 1. E - Městská knihovna
Boskovice, exkurze - Zámek Boskovice (8. C), florbal - okresní kolo mladších žáků Blansko,
florbal mladší žákyně Velké Opatovice, muzikál Big - Městské divadlo Brno (zájemci 2.
stupně), Svatohuberstké slavnosti - zámek Boskovice (3. ročník), exkurze do SPŠ chemické
Brno (9. C), Vv soutěž Vytvoř si svůj komiks - Jevíčko, Trapas nepřežiju - divadelní
představení v Sokolovně Boskovice (8. - 9. ročník), beseda s R. Uzlem - Divadlo Bolka
Polívky (9. C), beseda Bezpečí na internetu (5. C, D), Hvězdárna a planetárium Brno vzdělávací program (6. ročník), Hry a zábava našich předků - Muzeum regionu Boskovicka
(2. D, E, 7. D), historický pořad projektu FABER - Vl. a T. Pěnkavovi: Vikingové (6. - 9.
ročník), Nicolas Winton: Síla lidskosti- dokument a beseda (6. - 9. ročník), návštěva Úřadu
práce Boskovice (8. C, D), ŠD - filmové představení Malá čarodějnice Kino Boskovice,
soutěž o nejlepšího hráče Dobble, Sportovní odpoledne, Svatohubertské slavnosti na Zámku
Boskovice
pracoviště Slovákova: slavnostní předávání Slabikářů prvňáčkům v Městské knihovně
Boskovice (21. 11.), vernisáž výstavy a slavnostní předání cen vítězům soutěže Moje zážitky
z výletu, exkurze Po stopách pravěkých lidí - Sloupsko-šošůvské jeskyně (6. ročník), rada
Spolku rodičů, Burza středních škol (jídelna školy), návštěva skláren v Úsobrnu (6. G),
divadlo v anglickém jazyce Blansko - Letopisy Narnie (6. ročník), muzikál BIG - Městské
divadlo Brno (zájemci 2. stupně), návštěva zástupců SŠ Hybešova u žáků 9. ročníku, Bohouš
a Dáša mění svět - Co pro mne znamená demokracie? - vernisáž výstavy komiksů a ocenění
nejlepších prací (Praha), Hudební cesta časem - hudební akce pro 6. - 8. ročník, Střih filmu mediální výchova v rámci projektu KaPoDav (7. F, 8. F), Trapas nepřežiju - divadelní
představení v Sokolovně Boskovice (7. - 9. ročník), Veselé paničky Windsorské - divadlo
Radost Brno (8. ročník), Budulínek v hudebce - divadlo Radost Brno (1. ročník), Kanada přednáška p. Kocůrka v anglickém jazyce (4. - 9. ročník), Moje zážitky z výletu - výstava
obrazů z výtvarné soutěže (IC Boskovice), Pojďte, pane, budeme si hrát - Divadlo Radost
Brno (2. ročník), okresní soutěž ve florbalu - mladší žáci, Tvořivé dílny s p. Strakovou (5.
ročník), filmové představení Nikolas Winton - kino Panorama (8. A 9. ročník), Bubnování hudební pořad v rámci vyučovacích hodin Hv (9. ročník), ZOO Brno - exkurze
přírodovědného kroužku, Ekonomická olympiáda - 2. ročník soutěže na OA Blansko (9.
ročník), keramická dílna - tvorba adventních věnců (5. ročník), bruslení na zimním stadionu
(8. ročník, 4. G), Hry a zábava našich předků - Muzeum Boskovicka (3. F), Adventní zpívání
v DD Boskovice, ŠD - Vlajkování - společně tvoříme vlajku ŠD, Křídla - výtvarná činnost ke
zhotovení nové dekorace, Než přijde Mikuláš - příprava na Mikulášskou besídku, Jedeme na
výlet – Světoběžníci
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PROSINEC
velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
dokončení fyzické a dokladové inventarizace školy - jednotlivé místnosti odloučených
pracovišť (čárové kódy)
- schůzka zástupců středních škol a gymnázia s žáky 9. ročníků a jejich rodičů jednotlivá pracoviště
- svolání předmětových komisí a metodických sdružení všech 3 pracovišť k 1. pololetí
2018-19 z jednotlivých předmětů vedených garanty ŠVP
- slavnostní rozsvícení Vánočního stromu - 2. 12. - Masarykovo náměstí Boskovice
- 21. vánoční jarmark tradičních řemesel a výrobků - Masarykovo náměstí Boskovice ŠD zdobení stromečků, návštěva třídními kolektivy (7. - 8. 12.)
- Celoškolní turnaj v přehazované - tělocvična Slovákova (mladší a starší žákyně 6. - 9.
ročníku)
- Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
- Zasedání Školské rady - školní řád, mobilní telefony (ZŠ 2)
- Setkání pracovních skupin projektu MAS II - MěÚ Boskovice (12. 12.)
- Výchovný koncert SPgŠ Boskovice a ZŠ pracoviště Slovákova (organizátoři: T. Pléha,
V. Ertlová, P. Kotoučková, A. Kocmanová)
- Mikulášský večírek - Skleník Boskovice (pracoviště Zelená), 6. 12. (pro žáky 2.
stupně)
- vánoční besídky a aktivity jednotlivých tříd na všech pracovištích
- schůzky zástupců školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- Vánoční společné posezení zaměstnanců a bývalých zaměstnanců školy - jednotlivá
pracoviště
- rozhlasová relace - Den svatého Mikuláše, Vánoce
- vánoční prázdniny pro žáky (24. 12. - 2. 1.), nástup do školy 3. 1. 2019
- 24. 12. Den pracovního klidu - Štědrý den
- 25. 12. Den pracovního klidu - 1. svátek vánoční
- 26. 12. Den pracovního klidu - 2. svátek vánoční
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Mikulášská nadílka pro žáky 1. - 3. ročníku (9. ročník a školní
parlament), Adventní hrátky s prvňáky (9. ročník a 1. ročník), Mikulášský večírek pro žáky 2.
stupně - Zámecký skleník Boskovice (organizátor školní parlament), Stonožka v katedrále Praha (hnutí Na vlastních nohou), filmové představení KING SKATE - projekt Film a škola
(8. a 9. ročník), Cvičné přijímačky pro zájemce z 9. ročníku, exkurze Anthropos Brno (6.
ročník), sběr hliníku, ČNB Brno - výukový program Lidé a peníze (5. B), Workshop židovské svátky a tradice (8. A), návštěva Domova důchodců Boskovice - předání dárků (7.
A), společné bruslení žáků 1. a 9. ročníku, okresní finále ve florbalu starších žáků (Blansko),
Vánoční jarmark Brno (odměna za sběr žákům 2. stupně), filmové představení Malá
čarodějnice (1. stupeň), ŠD - Čertovská diskotéka na Jízdárně, Vánoční dílny, TITANIC beseda se žákem 6. ročníku A. Kubínem, projekt Letem světem - vánoční tradice a zvyky,
beseda s ing. L. Menšíkem - Les (Badatelský klub, Šablony II)
pracoviště Sušilova: Veselé paničky Windsorské - Divadlo Radost Brno (2. stupeň), turnaj
ve florbalu pro starší dívky (Letovice), Technické muzeum Brno (7. ročník), turnaj ve florbalu
pro starší žáky (Letovice), Mrazík - divadelní představení SŠ a VOŠ Hybešova (1. stupeň),
Den imunity (organizace školní parlament), návštěva Židovského muzea Boskovice
-
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(Čtenářský klub - Šablony II), výukový program o Betlémě (6. D), Vánoční besídka pro
rodiče (2. D, 8. C), vánoční turnaj ve florbalu (2. ročník), ŠD - Vánoční dílny, zapojení do
projektu Ježíškova vnoučata - tvorba vánočních přání, tvorba vánočních ozdob a zdobení
stromečků
pracoviště Slovákova: Čertovská překážková dráha (3. ročník), beseda s kurátorem (8. E, 9.
E, F), Vánoční tvořivá dílna (1. G, 1. F, 2. F, 4. G, 4. E), Advent - těšíme se na Vánoce
(projektový den 3. G), bruslení ve spolupráci s HC Boskovice (1. G, 5. E), beseda na ÚP
Boskovice pro vycházející žáky, Mikuláš ve škole - nadílka pro děti 1. - 4. tříd (organizace žáci 9. ročníku), Milulášská překážková dráha (1. - 4. ročník), Vánoce - beseda (3. F, G),
turnaj ve vybíjené (5. ročník), Strakonický dudák - Divadlo Radost Brno (7. ročník),
Husovické betlém (6. F, G), Mrazík - divadelní představení SŠ a VOŠ Hybešova (3. a 5.
ročník), filmové představení Pohádky pro Emu, Cesta za králem trollů (2. stupeň), výchovný
koncert ZŠ a SPgŠ (pro 1. - 9. ročník, pro veřejnost), Výchovný koncert Gymnázia Boskovice
(3. a 5. ročník), bowling (3. F, G), Vánoční besídky (1. ročník), ŠD - Pečeme perníčky,
zdobíme stromeček, Hrátky s čerty s programem studentek SPgŠ, Vánoční dílničky, Vánoční
posezení u stromečku

LEDEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
zástupci Střední školy André Citroëna Boskovice - beseda s žáky 9. ročníku (všechna
pracoviště)
svolání předmětových komisí a metodických sdružení všech 3 pracovišť k 1. pololetí
2018-19 z jednotlivých předmětů vedených garanty ŠVP
třídní schůzky rodičů žáků a pedagogických pracovníků k 1. pololetí (10. 1.)
schůzka Spolku rodičů (třídní důvěrníci) k 1. pololetí (10. 1.)
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku v Orlických horách (14. 1. - 19. 1.) pracoviště Slovákova
Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
Pilotní testování SCIO - matematická gramotnost (4. a 8. ročník)
Snídaně s novináři - ocenění kolektivu žáků ŠD Slovákova za vytvoření loga MAP
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí - pracoviště Sušilova
(28. 1.)
Dějepisná olympiáda - okresní kolo (pracoviště Sušilova)
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
Matematická olympiáda 5. a 9. ročník - okresní kolo (organizace pracoviště Zelená)
Setkání pracovních skupin projektu MAS II - kancelář MAS Boskovicko Plus
Boskovice (17. 1.)
Lyžařský výcvikový kurz žáků 3. ročníku - Olešnice na Moravě, spolupráce se
studentkami SPgŠ Boskovice, účast 42 žáků z pracoviště Slovákova
Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce - DVPP - MěÚ Boskovice
uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí školního roku 2018-19 (25. 1.)
RR - Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu - státní svátek
pololetní prázdniny (1. 2.)
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Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Odpoledne pro hendikepované děti - Zámecký skleník
(vystoupení žáků školy), Knihovna Boskovice (6. B), krajské finále ve florbalu starších žáků
(Pohořelice), beseda Zdravé zuby - dentální hygiena (1. - 5. ročník), beseda Šikana (Elim, p.
Kotouček, 6. A, B), beseda Přátelství, láska a sex (Elim, p. Kotouček 8. A, B), Hrátky
s prvňáky (1. a 9. ročník - bruslení, předání vysvědčení), Muzeum regionu Boskovicka (1. B),
filmové představení Čertí brko (1. - 5. ročník), ŠD - Soutěž v páce, Smysly nejsou nesmysly,
bruslení (3. a 4. oddělení), pokračování v projektu Letem světem, módní přehlídka v ŠD
pracoviště Sušilova: exkurze do Anthroposu (6. E), beseda v Knihovně Boskovice Justýnka a asistenční jednorožec (3. D, E), beseda o myslivosti (3. E), zábavní vědecký park
Brno - Alchymisté (3. D, E), filmové představení Čertí brko (1. - 3. ročník), Králíček Petr (4. 5. ročník), beseda Zdravé zuby - dentální hygiena (1. - 5. ročník), filmové představení Úkryt
v ZOO - Projekt Film a škola (8. a 9. ročník), ŠD - soutěž v lovení rybiček, Filmové
odpoledne
pracoviště Slovákova: Za zvířátky do lesa (1. G), bruslení na zimním stadionu (1. F, 1. G, 4.
G, 4. F), Pohár 7. tříd - krajská volejbalová soutěž (Bílovice n/Svit.), beseda s kurátorem (8.
E, 9. E, F), filmové představení Čertí brko (1. - 5. ročník), bowling - Modrá věž (4. E, G),
exkurze do firmy LD Seating (5. F), ŠD - Týden tříkrálový (aktivity v jednotlivých
odděleních), Závody psích spřežení, Kniha ti sluší - výtvarná soutěž, výlet ŠD zábavní vědecký park Vida Brno
ÚNOR
velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP, školení
lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. ročníku - areál Olešnice na Moravě ve spolupráci
se studentkami SPgŠ Boskovice (3denní kurz, Zelená, Sušilova)
- ŠVP - zahájení projektu Hra na město - instituce (6. ročník), MěÚ Boskovice návštěva jednotlivými třídami
- příprava a realizace 12. žákovského plesu - Sokolovna Boskovice - pracoviště
Sušilova
- předání přihlášek a zápisových lístků na střední školy rodičům vycházejících žáků a
rodičům 5. ročníku - prima
- Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
- školní, okresní a krajská kola olympiád a soutěží (Biologická olympiáda, Zeměpisná
olympiáda)
- příprava na zahájení plaveckého výcviku 1. a 4. ročník
- schůzky školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- Pololetní prázdniny (1. 2. 2019)
- Jarní prázdniny 11. - 15. 2. 2019 pro žáky, samostudium nebo ŘD pro pedagogické
pracovníky
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: výchovný pořad Kocůrkovi (6. - 9. ročník), LVK žáků 3. ročníku
ve spolupráci se studenty SPgŠ - Olešnice na Moravě (20. 2. - 22. 2.), matematická soutěž
Pangea (6. A, 8. A, 9. A), exkurze JE Dukovany (9. ročník), Bylo nás pět - Divadlo Radost
Brno (7. ročník), návštěva školní knihovny (6. B), florbal - okresní kolo žáků 1. stupně
(Blansko), filmové představení Úkryt v ZOO - projekt Film a škola (8. a 9. ročník), Holocaust
-
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- beseda s pamětnicí p. E. Bezdíčkovou (9. ročník), exkurze do Planetária Brno (5. ročník),
beseda Kyberšikana aneb predátor na obzoru p. Kotouček - Elim (5. ročník), ŠD Valentýnské tvoření, Karneval na ledě ve spolupráci se SVČ Boskovice - zimní stadion
(celodružinová akce), projekt Letem světem, bruslení (3. a 4. oddělení), výběr úplaty ŠD
pracoviště Sušilova: Žákovská akademie - Valentýnský ples (12. ročník) pro žáky 2. stupně
(Sokolovna Boskovice), LVK žáků 3. ročníku ve spolupráci se studenty SPgŠ - Olešnice na
Moravě (5. 2. - 7. 2.), Bylo nás pět - Divadlo Radost Brno (6. ročník), florbal - mladší žáci
Blansko, beseda Čas proměn - dívky, Na startu mužnosti - chlapci (7. C, D), ŠD - účast na
Karnevalu na ledě - organizátor ŠD Zelená, Valentýnské dílny, Karneval, výběr úplaty ŠD
pracoviště Slovákova: sběrová akce - organizace 8. F, školní kolo v recitaci (1. stupeň), Čas
proměn - beseda pro dospívající dívky a chlapce, bruslení na zimním stadionu s HC
Boskovice (1. F, G, 5. G), exkurze Anthropos Brno - dějepisný program (6. ročník),
Cestovatelé Evropou - projektový den s rodilou mluvčí v 5. ročníku, exkurze do Planetária a
Anthroposu Brno (4. F, G), Pohár 7. tříd - krajská soutěž ve volejbalu, Krocení literární múzy
- gymnázium Boskovice (vybraní žáci), beseda Hrátky s češtinou (školní knihovna, 6. G),
Postav most - polytechnická soutěž týmů 9. ročníku (SŠ Letovice), Bylo nás pět - Divadlo
Radost Brno (8. E, F), ŠD - Valentýnské dílničky, Maškarní odpoledne v ŠD ve spolupráci se
studentkami SPgŠ, zahájení příprav na Anglickou burzu - 7. ročník ve spolupráci se Spolkem
rodičů, realizace a dokončení nové výzdoby vestibulu ŠD na téma Máme se rádi, výběr úplaty
ŠD
BŘEZEN
-

-

-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP, školení
Anglická burza - 7. ročník, organizace ŠD Slovákova a Spolek rodičů ZŠ Slovákova
(setkání dětí, rodičů, veřejnosti v tvořivých dílnách a kavárničce, doplňující akce
Daruj knihu - MAS Boskovicko PLUS)
Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
školní, okresní a krajská kola olympiád a soutěží
schůzky školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
plavecký výcvik - příprava, zahájení (1. - 4. ročník)
Miniveletrh Technická zručnost - MAS Boskovicko PLUS (interaktivní workshop pro
seznámení s portfoliem hraček a pomůcek českých firem (vychovatelky ze všech
pracovišť a zájemci)
Světem na křídlech poezie - přehlídka recitace a výrazného přednesu (Kino Panorama,
28. 3.)
Školení Maják - Animace figurek z 3D tiskárny (pedagogičtí pracovníci - zájemci)
Matematický klokan - školní kolo (2. - 9. ročník)
Vzpomínky na Provence - vernisáž výtvarné výstavy, ukázky výtvarných prací žáků,
kulturní vystoupení - pracoviště Slovákova
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku - Jeseníky - Praděd, chata Barborka (10.
- 15. 3.) - pracoviště Sušilova
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku - Jeseníky - Karlov, chata Roháč (18.22. 3.) - pracoviště Zelená
ŠVP - projekt Hra na město - instituce (6. ročník), MěÚ Boskovice - návštěva
jednotlivými třídami, policie ČR, Městská policie Boskovice
ŠVP - projekt Děti odjinud - děti Evropy (8. ročník) - příprava projektu
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Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky, jejich rodiče a další zájemce (27. 3.,
13,00 - 17,00) - všechna pracoviště
- DOD pro budoucí prvňáčky - návštěva mateřských škol v 1. třídách ZŠ - MŠ Lidická,
Na Dolech, Bílkova
- RR - Den narození J. A. Komenského
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: příprava a realizace LVK pro žáky 7. ročníku (Karlov pod
Pradědem, chata Roháč), pravěk - Muzeum Boskovicka (4. A, B), školní kolo v recitaci (1. a
2. stupeň), návštěva Městské knihovny Boskovice (1. A, B, C, 2. C), Tajný deník Adriana
Molea - anglické divadlo (8. ročník, Blansko), Maryša - Sokolovna Boskovice (9. A), Větrné
mlýny, dílničky - Muzeum Boskovicka (1. B, 2. A, B), Zeměpisná olympiáda - krajské kolo,
Matematický klokan - školní kolo (třídy RVM a PP a další zájemci), výroba keramiky, ŠD filmové představení Králíček Petr, Miniveletrh Technická zručnost, Jarní workshop, Barevný
týden - akce ŠD pro celou školu
pracoviště Sušilova: LVK pro žáky 7. ročníku (Jeseníky - Praděd, chata Barborka), Pravěk Muzeum Boskovicka (4. D), O lysické sluníčko 12. ročník - přehlídka recitace (žáci 2. - 7.
ročníku), Zločin kolem nás - Divadlo Bolka Polívky Brno (9. C), Titanic - výstava Brno (6. E,
9. C), školní kolo v recitaci (1. - 5. ročník), Wish list - anglické divadlo (8. a 9. ročník,
Sokolovna Boskovice), sběr hliníku, okresní kolo recitační soutěže v Adamově (žáci 1. a 2.
stupně), ŠD - Miniveletrh Technická zručnost, bruslení na zimním stadionu, Hledání pokladu,
Ponožkový den, Zábavní park Bongo Brno
pracoviště Slovákova: vernisáž výstavy výtvarných prací Vzpomínky na Provence, bruslení
na zimním stadionu (4. F, 1. G), exkurze do firmy ALPS (8. ročník), Kavárnička cestovatelů projekt (5. G), O lysické sluníčko 12. ročník - přehlídka recitace (žáci 2. - 7. ročníku), okresní
kolo recitační soutěže v Adamově (žáci 1. a 2. stupně), Středověk - tvořivá dílna (4. E), třídní
kolo pěvecké soutěže (1. G, 4. E), hodiny Aj s rodilými mluvčími (3. - 8. ročník), školní kolo
v recitaci (4. a 5. ročník), Lazy Goat - anglické divadlo (4. a 5. ročník), První pomoc pro žáky
- výchovně vzdělávací program pro žáky 5. - 8. ročníku, Úřad práce (8. F), beseda s Policií
ČR (4. ročník), beseda se spisovatelkou Olgou Černou (1. F, G), Kunštátská laťka - skok
vysoký (2. stupeň), oslava Světového dne Downova syndromu - Černá Hora (5. G),
přehazovaná - okresní soutěž (dívky 6. - 9. ročník), Jsme tu spolu! školní volejbalová
přehlídka žákovských týmů, Noc s Andersenem (1. stupeň, 29. 3.), ŠD - příprava Anglické
burzy (7. ročník), Jedeme na výlet: Laser Game aréna Brno, Jarní dílničky se studentkami
SPgŠ Boskovice, Dny otevřených dveří - návštěva MŠ Bílkova a Na Dolech v ŠD, veřejnost
-

DUBEN
-

zápis dětí do 1. tříd Základní školy Boskovice, příspěvková organizace na všech
pracovištích (10. 4.)
velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
školní, okresní a krajská kola olympiád a soutěží (školní kolo Pythagoriády, okresní
kolo MO 6. - 8. ročník, recitace - krajské kolo)
schůzka Spolku rodičů (třídní důvěrníci) k 3. čtvrtletí
schůzky školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
třídní schůzky rodičů žáků a pedagogických pracovníků k 1. pololetí (4. 4.)
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pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí - pracoviště
Slovákova (8. 4.)
- ukončení praxe SPgŠ Boskovice ve školních družinách
- přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných
předmětů (9. 4., pracoviště Zelená)
- Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory SŠ - 1. termín (12. 4.)
- Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory SŠ - 2. termín (15. 4.)
- Přijímací zkoušky do osmiletých gymnázií - 1. termín (16. 4., 17. 4.)
- ŠVP - Hra na město - instituce (6. ročník) - dokončení, prezentace
- Finanční vzdělávání žáků 8. ročníku - zaměstnanci ČSOB, MAS Boskovice organizátor
- Dopravní hřiště Blansko - žáci 4. ročníku
- ŠVP - Den Země 2018 - projektový den, téma Naše voda (1. - 9. ročník)
- Memoriál V. Kotrhonze - malá kopaná, 2. stupeň, fotbalový stadion Boskovice (24. 4.)
- Mc Donald´s cup - okrsková soutěž v malé kopané (žáci 1. stupně)
- Den Země - výtvarná a ekologická soutěž (organizátor SVČ Boskovice, 2 tříčlenná
družstva z každého pracoviště 8. a 9. ročníku)
- Sběr dat ze školních matrik
- Velikonoční prázdniny 18. 4.
- Velký pátek - státní svátek 19. 4.
- Velikonoční pondělí - státní svátek 22. 4.
- RR - Velikonoční zvyky
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: historická exkurze - Koncentrační tábor Osvětim - Březinka (9.
ročník), sběr starého papíru, Knihovna Boskovice (2. A), návštěva Úřadu práce Boskovice (8.
A, B), Jeden svět na školách - kino Panorama (4. A, B, 5. A, B, 6. B, 8. A), projekt Listování Pachatelé dobrých skutků (2. ročník, 5. B, 6. A), beseda - Kouření (6. a 7. ročník),
Velikonoční dílny - Muzeum Boskovicka (2. A, B), exkurze Brno (8. B), Divadlo Slunečnice
- Maková panenka (Zámecký skleník - 1. C), Velikonoční dílny pro prvňáčky s žáky 9.
ročníku, sbírka na ZOO Brno - adopce zvířete, ŠD - Velikonoční dílny - výtvarné a pracovně
technické aktivity v ŠD, Velikonoční tvoření v Muzeu Boskovice, návštěva zábavního parku
Bongo Brno, Den Země - projekty a aktivity v jednotlivých odděleních ŠD
pracoviště Sušilova: návštěva MěÚ a Městské policie Boskovice - projekt ŠVP (6. ročník),
divadelní představení Tři mušketýři - Divadlo Bolka Polívky Brno (5. C, D, 7. D), projekt
Listování - Pachatelé dobrých skutků (6. ročník), kino Panorama - Follow me! - projekt Jeden
svět na školách (9. D), soutěž v přeskoku přes švihadlo (2. ročník), exkurze - Pivovar Černá
Hora (4. C), turnaj v odbíjené - starší dívky (Letovice), Velikonoční tvoření v Muzeu
Boskovice (3. D, E), Kytice - Divadlo Radost Brno (6. ročník), Štafetový pohár Blansko (1.
stupeň), ŠD - Velikonoční pečení, Velikonoční dílny v jednotlivých odděleních, Burza hraček,
návštěva zábavního parku Bongo Brno, Pálení čarodějnic - školní zahrada
pracoviště Slovákova: exkurze do Planetária Brno - program Astronaut (3. F, G), beseda se
spisovatelkou M. Fišarovou (6. - 9. ročník, ŠD), beseda Pes přítel a pomocník člověka (1.
stupeň), beseda se spisovatelkou I. Peroutkovou (4. F), beseda s Městskou policií Boskovice
(4. ročník), Justýnka - beseda v Knihovně Boskovice (3. F), Večerníček na výletě - Jezírko
Brno (1. ročník), Barvy Země - Jezírko Brno (3. F), Jak roste les - Jezírko Brno (3. G),
projekt Listování - Komisař Vrťapka (2. F, G), projekt Listování - Pachatelé dobrých skutků
(6. F, G), Hasík 1 - požárně preventivní akce pro žáky 6. a 9. ročníku (IZS Brno),
Předvelikonoční dílny s maminkami (2. F), Tvořivá velikonoční dílna (1. F, 3. F, 4. E, 5. E,
F), Velikonoční tradice (2. G, 3. G), okresní turnaj ve volejbalu, Kytice - Divadlo Radost
Brno (8. E, F), třídní kolo pěvecké soutěže (3. G, 4. F), Pohádky a pověsti Boskovicka –
-
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Muzeum Boskovicka (6. G), Kyberšikana - preventivní program pro žáky 5. ročníku,
Facebook - preventivní program (6. F, 6. G), Bylo nás pět - Divadlo Radost Brno (5. ročník),
Sex a láska preventivní program (8. E), Pes z útulku v novém domově - odevzdání výtvarných
prací, Vodárny Boskovice - exkurze zástupců školního parlamentu, ŠD - Celé Česko čte
dětem - malé čtení se spisovatelkou M. Fišarovou a hercem M. Reilem, Barevné rámečkování,
Velikonoční týden - výtvarné a pracovně technické aktivity v ŠD, Den Země - projekty a
aktivity v jednotlivých odděleních ŠD
KVĚTEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
školní, okresní a krajská kola olympiád a soutěží - Pythagoriáda (5. - 8. ročník),
vybíjená (žáci 4. ročníku), Biologická olympiáda (krajské kolo)
XXI. ODM 1. ročníků - Velké Opatovice (22. 5.), součástí i výtvarná soutěž
Mc Donald´s cup - okrsková soutěž v malé kopané (žáci 1. stupně)
Pohár rozhlasu - lehká atletika (mladší a starší žáci, Blansko)
Pohár krále Jiřího z Kunštátu - atletická soutěž pro žáky 1. stupně
příprava a realizace návštěvy partnerské školy z Levic - Slovensko (40 žáků 1. a 2.
stupně) - pracoviště Zelená (16. - 17. 5.), tvořivé dílny - ŠD Slovákova
Paříž, Normandie - poznávací a vzdělávací zájezd do Francie (18. - 24. 5.) - žáci všech
odloučených pracovišť (zájemci)
začátek třítýdenní praxe studentů SPgŠ Boskovice
setkání výchovných poradců - OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice
svolání celoškolních předmětových komisí za 2. pololetí
ŠVP - zjištění zájmu o druhý cizí jazyk (současný 6. ročník)
ŠVP - zjištění zájmu o volitelný předmět (současný 6. - 8. ročník)
Den otevřených dveří organizací, které nabízejí volnočasové aktivity pro děti a mládež
- školní družiny (15. 5.)
Zvol si Info - dezinformace na internetu (beseda pro všechny žáky 9. ročníku (MAS
Boskovicko PLUS)
ŠVP - projekty Děti odjinud - děti Evropy (8. ročník), Plánování letní dovolené (9.
ročník), Made in (5. ročník) - prezentace
ŠVP - Učitelé dětem k MDD (1. - 5. ročník)
RR - Den vítězství (státní svátek)
Volby do Evropského parlamentu 2019 (24. - 25. 5.)

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: partnerská návštěva dětí ze Základní školy Andreja Kmeťa
Levice (16. - 17. 5.), Zahraniční exkurze - pobřeží Normandie, Paříž, filmové představení
DUMBO (za sběr papíru pro žáky 1. stupně), Letové ukázky s dravci - Seiferos (1. - 9.
ročník), Knihovna Boskovice (2. A, B, C), beseda Pes přítel člověka (4. a 5. ročník), projekt
Svět knihy - Praha (Šablony, Čtenářský klub), Stonožka v ZOO Praha (4. B a žáci 2. stupně),
beseda - Městská policie (6. A), XXI. ODM 1. ročníků - Velké Opatovice, výukový program
Planeta Země 3000 - Kolumbie (8. ročník), Školní výlety: Nedvědice (6. A), Pálava (7. A, B),
focení třídních kolektivů, beseda Policie ČR Boskovice (6. A), Pohár rozhlasu - lehká atletika
(mladší a starší žáci, Blansko), Animace filmů - beseda s autory filmu Krysáci (6. E),
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návštěva Muzea regionu Blansko a jednání na Okresním soudu Blansko (9. A), ŠD - Den
otevřených dveří organizací, které nabízejí volnočasové aktivity pro děti a mládež - školní
družiny (15. 5.), Závody na kolech a koloběžkách, projekt Letem světem, Dárek pro maminku
- tvoření ke Dni matek, Turnaj v kuželkách
pracoviště Sušilova: okresní turnaj ve vybíjené Blansko (3. - 5. ročník), soutěž Přeskoky přes
švihadlo (3. D, E), projekt Svět knihy - Praha (Šablony, Čtenářský klub), Letové ukázky
s dravci - Seiferos (1. - 9. ročník), beseda se senátorkou J. Vítkovou (školní parlament),
návštěva Zábavního vědeckého parku VIDA Brno (6. D), focení třídních kolektivů, návštěva
Hvězdárny a planetária Brno (4. a 7. ročník), Pohár rozhlasu - lehká atletika (mladší a starší
žáci, Blansko), Titanik výstava Brno (7. C), soutěž ve šplhu (2. ročník), Hanin kufřík filmové představení (7. - 9. ročník), exkurze do Sladovny Černá Hora (9. C), beseda Prevence
kriminality (6. C, 8. D, 8. C, 9. D), XXI. ODM 1. ročníků - Velké Opatovice, školní
florbalový turnaj, filmové představení Malá čarodějnice (1. - 5. ročník), 100 let skautingu Muzeum Boskovicka (4. C), schůzka školního parlamentu s p. místostarostou Holíkem, Senát
Praha - projektový den (školní parlament), ŠD - Den otevřených dveří organizací, které
nabízejí volnočasové aktivity pro děti a mládež - školní družiny (15. 5.), Závody na kolech a
koloběžkách, pěvecká soutěž Zlatý slavíček, filmové představení Králíček Petr
pracoviště Slovákova: sběrová akce na pracovišti, preventivní program Sex a láska (8. F),
Tvoření pro maminky (3. G), vystoupení ke Dni matek (3. F), Po stopách šelmy - Jezírko
Brno (5. G), Vodní království - Jezírko Brno (5. F, 6. ročník), Společenstvo průsvitných křídel
(2. ročník), návštěva Masarykovy školy práce Letovice - volba povolání (8. ročník), Hlídky
mladých zdravotníků - účast, návštěva firmy Colorprofi - volba povolání (8. ročník),
volejbalový turnaj partnerských měst Rawa - Boskovice, preventivní akce Hasík 2, 3 (9. E, F),
divadlo Včelí medvídci zpívají - Sokolovna Boskovice (3. ročník), exkurze Jaderná elektrárna
Dukovany (9. ročník), Hanin kufřík - filmové představení (8. a 9. ročník), Kyberšikana (5.
ročník), Sebepoznání (7. E), návštěva hlavního města ČR Prahy (45 žáků 5. ročníku),
Limonádový Joe - Divadlo Radost Brno (7. ročník), Strakonický dudák (6. ročník), Animace
filmů - beseda s autory filmu Krysáci (6. - 7. ročník), schůzka školního parlamentu s p.
místostarostou Holíkem, ODM 1. ročníků - Velké Opatovice, Dům přírody Moravského
krasu a Kateřinské jeskyně - exkurze (1. F, G), Pohár rozhlasu - lehká atletika (mladší a starší
žáci, Blansko), ŠD - projektový týden Maminkám k svátku, návštěva dětí z partnerské školy
Levice Slovensko - dílničky, příprava a realizace oslav MDD, Den otevřených dveří
organizací, které nabízejí volnočasové aktivity pro děti a mládež - školní družiny (15. 5.)

Paříž a Normandie - květen 2019
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ČERVEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
setkání ŘŠ, SZŘŠ a s p. místostarostou Ing. Lukášem Holíkem - MěÚ (3. 6.)
Propojení žáků ZŠ s podnikatelskou sférou - žáci 8. F, Kořenec
svolání celoškolních předmětových komisí za 2. pololetí
přijetí nejlepších žáků u pana starosty Města Boskovice (14. 6.) - 5 žáků z každého
odloučeného pracoviště
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků (1. - 9. ročník) k 4. čtvrtletí (6. 6.)
výbory Rady Spolku rodičů - jednotlivá pracoviště
provozní a pedagogické předporady na jednotlivých odloučených pracovištích za
2. pololetí
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků za 2. pololetí - pracoviště Zelená
(24. 6.)
ŠVP - projekty Děti odjinud - děti Evropy (8. ročník), Plánování letní dovolené (9.
ročník), Made in (5. ročník)
ŠVP - Učitelé dětem k MDD (1. - 5. ročník)
Den s Policií ČR - Zámecký skleník (Územní odbor PČR Blansko a Město Boskovice)
Francie známá i neznámá - výstava fotografií z exkurze Paříž - Normandie (Muzeum
regionu Boskovicka)
Osobnostně sociální rozvoj v oblasti komunikace - školení pro vychovatelky ŠD
Finanční gramotnost (beseda pro žáky 8. a 9. ročníku (MAS Boskovicko PLUS)
Branný den, ochrana člověka za mimořádných situací, nácvik opuštění budovy, branné
cvičení na jednotlivých pracovištích (požární poplach, opuštění budovy…)
vydání Zpravodaje ke konci školního roku 2018 - 19
ukončení klasifikace za 2. pololetí, uzavření absence za 2. pololetí, poslední den výuky
podle rozvrhu (21. 6.)
setkání pedagogů a vychovatelek ŠD s vedením SPgŠ Boskovice - poděkování za
umožnění praxe studentům SPgŠ (25. 6.)
setkání výchovných poradců regionálních ZŠ (VASS Boskovice)
posezení zaměstnanců školy na konci školního roku (jednotlivá pracoviště)
slavnostní ukončení školního roku 2018/2019 na jednotlivých pracovištích, rozdání
vysvědčení, ocenění nejlepších žáků ve třídách (28. 6.)

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Hasiči Mazurie (1. ročník), Soudní jednání - Blansko (9. B), beseda
Kouření (7. A, B), návštěva Muzea regionu Blansko a jednání na Okresním soudu Blansko (9.
B), návštěva Muzea regionu Boskovicka (9. A, B), edukační program Vila Tugendhat Brno (7.
A), Maraton čtení - školní knihovna, Školní výlety: Jižní Čechy (9. A), Skalice nad Svitavou
(3. A), ZOO Olomouc (5. A, B), Praha (6. B), Pálava (8. B), Moravský kras (4. A, B, 8. A),
Suchý (1. ročník, 2. ročník), Červený Kostelec (9. B), Vyškov (3. B, C), ZOO Brno (8. A),
exkurze Po stopách brněnských pověstí (6. A), beseda s Policií ČR (6. A), Už jsem čtenář program pro žáky 1. ročníku, filmové představení Bohemian Rhapsody - kino Panorama
(odměna pro žáky 2. stupně za sběr), VIDA Brno (5. A), Den s piráty - Zámecký skleník (3. B),
exkurze Brno (6. B), ŠD - Zahradní party, Koncert v ŠD, Kuličkiáda, vyhodnocení celoročního
projektu Letem světem
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pracoviště Sušilova: Školní výlety: ZOO Brno (3. E), Praha (6. D, 7. D), Skelná huť (1. a 2.
ročník), literárně - historická exkurze Krakov, Osvětim (9. D a další zájemci), Adršpach (8.
D), Malý Chlum (3. D, E, 5. C, D), Borová u Poličky (9. C), Velká Dohoda (6. C, 7. C),
exkurze Rudka u Kunštátu (6. C), výlet do okolí Boskovic (4. C), VIDA park (6. E), Putování
za pohádkou - předávání knížek prvňáčkům (Městská knihovna), divadelní představení Ať žijí
duchové (1. a 2. ročník), divadelní představení Mrazík pro 1. stupeň a rodiče, ŠD - návštěva
Muzea historických zemědělských strojů, Laser game aréna Boskovice, Čtenářský klub
v Knihovně Boskovice, Oslava konce školního roku - Kdo si staví, nezlobí (pohybové a
výtvarné aktivity, skákací hrad, tanec, prezentace projektů)
pracoviště Slovákova: atletický čtyřboj - školní soutěž žáků 2. stupně, focení třídních
kolektivů, Školní výlety: Moravský kras (3. ročník), Znojmo (9. E, F), Suchý (1. F, G), Honba
za pokladem (2. F), Kroměříž (4. E, F), Třebíč - vodojem Kostelíček (5. E, F), Malý Chlum (4.
G), Suchý (7. E), Oslavany Permonium (7. E), Den s Kometou v Deblíně (zástupci školního
parlamentu a 4. E), Hra na město (6. F), setkání s IZS Brno (6. ročník, 9. E, F), Svátek čtení (1.
G), Den loučení (9. E), sportování na Modré věži - bowling (2. G), ŠD - Škola rytmu s P.
Břízou, Sportovní hry na hřišti - soutěže, disciplíny, miniturnaje mezi odděleními ve vybíjené,
kopané, bowlingu, zmrzlinové odpoledne pro děti k MDD

Exkurze Krakov - Osvětim
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Část XI.
Environmentální výchova
Během školního roku 2018/2019 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“
 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 tematikou (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
 na škole probíhá Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro
všechny žáky školy - dvakrát do měsíce
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Pracoviště nám. 9. května
 sbírka na ZOO Brno a příspěvek na chov vlka arktického
 komentovaná prohlídka ZOO Brno, ZOO Praha
 vzdělávací zahraniční exkurze Paříž - Normandie 2019
 výukové programy planeta Země 3000 a Svět kolem nás
 péče o akvárium
 LVK 7. ročník Karlov pod Pradědem, lyžařský kurz 3. ročník
 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
 Větrné mlýny nejen na Boskovicku
 exkurze v čističce odpadních vod
 besedy se včelařem
 projekt Zdravé zuby
 Spolupráce se studentkami SPgŠ
 návštěva hasičské stanice
 pravidelné aktuální rozhlasové relace školního parlamentu
 výukové programy a návštěvy výstav v Muzeu Boskovicka
 ukázka dravých ptáků „Seiferos“
 „Kanada“ – přednáška pana Kocúrka
Pracoviště Sušilova













sběr papíru, hliníku a pomerančové kůry
hodiny zubního zdraví
exkurze – Rudka, Černá Hora
exkurze do sběrného dvora a čističky odpadních vod
exkurze – Budapešť, Bratislava – Děti Evropy
beseda – „Austrálie“, beseda o myslivosti
návštěvy IQ parku, Vidaparku, Planetária, Anthroposu, Technického muzea
soutěž – „Dřevo, materiál budoucnosti“, ekologická a výtvarná soutěž ke Dni Země
návštěva HZS Boskovice
historický pořad Vikingové
seminář „Odpady a obaly“
projekt „Návrat ke školním zahradám“

Pracoviště Slovákova
 exkurze v Olešnici – výroba modrotisku
 „Fyzikální kouzla“ – fyzikální vystoupení p. prof. Tyce
 „Barevný podzim“ – projektové dny v ŠD
 činnost přírodovědného kroužku – exkurze, vycházky, přednášky, laboratorní činnost
 Tonda Obal
 „Dřevo – materiál budoucnosti“ – soutěž MSŠP Letovice
 návštěva Planetária a Moravského muzea (výstava fauna Moravy) v Brně
 „Věda nás baví“ – činnost kroužku
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„Plazi“ – přednáška PolyGram Gymnázium Boskovice
„Hry a hračky našich prababiček“ – projektový týden ve ŠD ke 100. výročí republiky
„Dny naší republiky“ – projektové dny
„Po stopách pravěkých lidí“ – exkurze
návštěva skláren v Úsobrně
keramická dílna
„Kanada“ – přednáška pana Kocúrka
„Ukážeme vám, co ve vás vězí“ – soutěž MSŠP Letovice
„Ptačí tah“ – přednáška Gymnázium Boskovice
vánoční koncert
„Mladí přírodovědci – soutěž Gymnázium Jevíčko
účast v biologické olympiádě
účast v zeměpisné olympiádě
„Cestovatelé Evropou“ – projektový den 5. tříd
„Postav most“ – polytechnická soutěž MSŠP Letovice
soutěž Mladý zahrádkář
exkurze do firmy ALPS, do Vodáren Boskovice a do jaderné elektrárny Dukovany
„Vzpomínky na Provence“ – vernisáž výstavy
„Pes, přítel a pomocník člověka“ – výukové programy, spolupráce s městskou policií
„Pes z útulku v novém domově“ – výtvarná soutěž
„Hasík“ – požárně preventivní akce
„Krásná jako kvítka“ – mezinárodní výtvarná soutěž
návštěva Domu přírody v Moravském krasu
„Velikonoce – tradice a zvyky“ – projektové dny
„Paříž, Normandie“ – poznávací zájezd
„Francie známá a neznámá“ – vernisáž výstavy
návštěva ekologické farmy Deblín
exkurze do Třebíče – vodojem Kostelíček
naučná stezka Malý Chlum
sběr PET lahví, starého papíru, vybitých baterií a víček od PET lahví
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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. 2018
Komentář:
Hospodaření za rok 2018 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši +18 tis. Kč,
v tom je zahrnut kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 299 tis. Kč.
Hospodaření se státními prostředky skončilo vyrovnaně.
Nejvýznamnější investiční akcí byla přestavba hřiště pro školní družinu na pracovišti školy
nám. 9. května.
Plnění jednotlivých položek je obsaženo v tabulce na následující straně:
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Rozpočet ZŠ Boskovice – plnění k 30. 6. 2019
Komentář:
Hospodaření v 1. pololetí roku 2019 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši
+1.482 tis. Kč, v tom je zahrnut kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši
+179 tis. Kč. Hospodaření se státními prostředky skončilo vyrovnaně.
Plnění jednotlivých položek je obsaženo v tabulce na následující straně:
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