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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 2019/2020.  

 

 

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 

zástupce ředitele školy – PaedDr. Eva Tichá  

 

Nejvyšší povolený počet žáků:  Základní škola  1940 žáků 

                                                 Školní družina     415 účastníků 

                                                 Školní jídelna   1602 strávníků 

 

     Ve školním roce 2019/2020 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. 2019) 

   

Školní rok 

2019/20 

Počet tříd Celkový  

počet žáků 

Počet žáků  

na jednu třídu celkem z toho 

spec. vyrov. 

1. stupeň 35   764 21,8 

2. stupeň 27   618 22,9 

Celkem 62           1382 22,3 

 

 

c) Malotřídní a neúplné školy 

 

 

d) Celkový počet žáků v 1. ročníku - 147 (k 1. 9. 2019) 
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e) Školská rada 

 

    V období školního roku se školská rada sešla celkem třikrát - 14. 10. 2019, 11. 12. 2019 a  

24. 8. 2020. Zápisy ze zasedání jsou zveřejněny na webových stránkách. 

 

f) Vzdělávací programy 

 

Název zvoleného 

vzdělávacího programu 

Číslo jednací V ročníku 

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

 

 

g) Školní jídelny  

 

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

     žáci  zaměstnanci ostatní* 

ŠJ s kuchyní  3 1150 142 0 

ŠJ bez kuchyně     

 

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

 

Počet pracovníků školní jídelny k 31. 10. 2019: 

Fyzické osoby                        17 

Přepočtení na plně zaměstnané 15,7 

 

 

h) ZŠ vykonává činnost školní družiny (stav k 31. 10. 2019) 

 

ŠD Počet oddělení ŠD Počet účastníků v ŠD Počet vychovatelů ŠD 

celkem 15 415 fyz.               15  

přepoč.         12,8 

          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. Vychovatelky mají pro své výchovné působení vhodnou 

kvalifikaci a jsou členy pedagogické rady, spolupracují s ostatními pedagogy i s vedením 

školy. Vychovatelky 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.  

    V období září – únor 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, Sportovní kroužek, Zobcová flétna, Počítače, 

Badatelský klub – Šablony II 

* ŠD při ZŠ Sušilova: Šikovné ruce, Sportovní kroužek, Všeználek, Klub komunikace v cizím 

jazyce (angličtina) – Šablony II, Čtenářský klub – Šablony II, Klub zábavné logiky a 

deskových her – Šablony II 

Akce na jednotlivých pracovištích: 

* ŠD při ZŠ nám. 9. května: projekt Za skřítkem Podzimníčkem, Husí slavnosti, exkurze do 

Rybochovného zařízení Boskovice, Kamarádíme s Lego roboty, Dráček družináček – 

výtvarná soutěž, VIDA! Science center Brno – návštěva vědeckého centra, Pohádky a pověsti 

– Muzeum regionu Boskovicka,  MINIPLAYBACK show, Čertovská diskotéka na Jízdárně 

Boskovice ve spolupráci se studentkami SPgŠ, Vánoční dílny, bruslení na zimním stadionu, 

Módní přehlídka, Soutěž v páce, Smysly nejsou nesmysly – celodružinová akce, Karneval na 

ledě (ve spolupráci se SVČ Boskovice a studentkami SPgŠ), Sněhohrátky, návštěva 

filmového představení Willy a kouzelná planeta 

* ŠD při ZŠ Sušilova: Seznamovací party – společná akce se studentkami SPgŠ, Červená 

Karkulka – hra v přírodě, zahájení celodružinového projektu Máme rádi pohádky, 

Halloweenská diskotéka – Jízdárna Boskovice, filmové představení Lví král, Mezinárodní den 

nevidomých – beseda, Vánoční dílny (tvorba vánočních ozdob), bruslení na zimním stadionu, 

návštěva Laser Game arény Boskovice, Pohádky a pověsti – Muzeum regionu Boskovicka, 

workshop šití na stroji ve spolupráci s MAP Boskovice, pečení perníčků, Švihadlovaná – 

soutěž, Valentýnské dílny 

V době „koronavirové“ byly vylepšeny prostory školní družiny a chodby. 

* ŠD pro ZŠ Slovákova: Vítáme nové kamarády, celostátní kampaň Celé Česko čte dětem – 

projekt (8. ročník), Všichni jsme kamarádi, Barevné rámečkování, Lucerničkové dílny, Atˇ 

žijí duchové! – Halloweenská stezka odvahy pro děti, rodiče a veřejnost – areál školy, Malé 

čtení – Pověsti a pohádky od Svratky (host Z. Peša), Vlajkování – projekt, Počítadlo – tvorba 

družinového tabla, Adventní dílničky - sál Sokolovny Boskovice, Vánoce – Přišel k nám 

Mikuláš, pečeme perníčky, zdobíme stromeček, vánoční dílny se studentkami SPgŠ, Vánoční 

dílny a posezení u stromečku, Tříkrálový týden, Učíme se šít na šicím stroji, Malé čtení 

s Ondřejem Paděrou, Valentýnská pošta – tvorba valentýnek pro kamarády, Valentýnské 

dílničky, Masopustní maškarní odpoledne, Závody psích spřežení 

Od 11. 3. 2020 byla uzavřena základní škola – všechna odloučená pracoviště (Covid 19). 

Od 25. 5. 2020 byly žákům umožněny odpolední aktivity pro zájemce do 16,00 hodin. Ranní 

družina poskytována nebyla. O odpolední aktivity projevilo zájem 172 žáků. 
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Část II. 

Údaje o pracovnících školy 
 

1. Odborná kvalifikace: 

    (fyzický počet/přepočtený počet)      

 

Celkový počet pedagogických pracovníků 123 113,51 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 123 113,51 

                                                                                 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 nastoupili 

na školu: 0 

 

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 nastoupili 

na školu: 8 

 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 odešli ze školy: 2 
 

5. Věkové složení pedagogických pracovníků: 

 

 Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let  0 22   

35–50 let  6 44 

nad 50 let  8 43 

Celkem  14  109 
Z toho pracující důchodci pobírající důchod  1  7 
Z toho pracující důchodci nepobírající důchod 0 1 

Rodičovská dovolená  0  12 

 

 

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

    školy: 

 

NÁZEV KURZU, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ, STUDIA   POČET ÚČASTNÍKŮ  

 

Po celý školní rok 2019/2020 – 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: 

Projektová výuka II         12 

Polytechnické vzdělávání ZŠ I       12 

 

Celoroční studium pedagogických pracovníků: 

Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika – Univerzita Palackého 

v Olomouci, Pedagogická fakulta 3. ročník       1 
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Studium k výkonu specializovaných činností – Prevence sociálně patologických jevů – 

čtyřsemestrové studium Pedagogická fakulta Hradec Králové   1 

 

DPS Vychovatelství – celoživotní vzdělávání – Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta 

Brno           1 

         

Speciální pedagogika - vychovatelství (typ studia bakalářský)   1 

 

Speciální pedagogika - vychovatelství (jednooborové, kombinované, bakalářské studium)  - 

studium ukončeno         1 

 

Učitelství základů společenských věd a Ov pro SŠ a 2. stupeň, Učitelství českého jazyka pro 

2. stupeň, Předměty pedagogické způsobilosti a společného základu (studium ukončeno)  

           1 

 

Speciální pedagogika, vychovatelství – Univerzita Palackého v Olomouci , Pedagogická 

fakulta – 2. ročník         1 

 

Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ – 

celoživotní vzdělávání – Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta  1 

 

Učitelství pro 1. stupeň - Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta (4. ročník)                  

           1 

                      

Maják – síť kolegiální podpory CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517 

Zábavná měření s PASCO SENZORIUM (senzor počasí, senzor CO2)  2 

Zábavná měření s PASCO SENZORIUM – práce se senzorem počasí a senzorem CO2 

           9 

Úvod do 3D tisku         7   

Práce s 3D technologiemi – náměty pro práci s 3D perem    12 

Závěrečná hodnotící konference s prezentací výstupů    2 

 

Projekt MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629 

SCRAPBOOKY Tvorba alb nejen s vánoční tematikou workshop   1 

Učitel a jeho komunikace s rodiči       4 

Finanční gramotnost pro pedagogy projekt ČSOB pro školy   4 

Jak naučit děti v MŠ šít na šicím stroji      8 

Jak pracovat s šicím strojem        7 

Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu     5 

Učitel a jeho role v současných podmínkách     2 

ADHD a ADD v kostce        1 

GOOGLE CLASSROOM – tipy a triky      1 

Polytechnické činnosti (vychovatelky ŠD)      15 

Jak stanovovat hranice žákům a rodičům      3 

Technické školky         6 

GOOGLE CLASSROOM – základní funkce                1 
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Jednodenní, vícedenní školení  
 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 

Mediální výchova v hodinách českého jazyka     1 

Čtení a podpora fantazie aneb literární dílna s autorkou dětských knih – Petrou Braunovou 

           1 

Setkání školních knihovníků        1 

Jak založit čtenářský klub        1 

Práce s knihou          8 

           

 

Vzdělávací obor: Matematika a Informační a komunikační technologie 

Workshop matematické a čtenářské gramotnosti pro pedagogy matematiky na ZŠ a nižším 

stupni gymnázia (Projekt PolyGram)       1 

Nadaní žáci a matematika (Projekt PolyGram)     1 

Moderní technologie, Školící systémy k výuce informaticky a pracovních dovedností  

           3 

Vzdělávací obor: Cizí jazyk 

I němčina může bavit           

Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé (SSŠ Brno)

           1 

Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce     2 

Anglická konverzace s rodilým mluvčím (Jazyková škola Hello)   1  

Hry a aktivity pro rozdělení velkého třídního kolektivu ve výuce cizích jazyků 1   

Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce     2 

 

Vzdělávací obor: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Dějepis 

Mladý chemik, chemická legislativa       1 

Židé, dějiny a kultura, Židovské náboženství v proměnách věků   2 

Polytechnické činnosti, Školící systémy k výuce fyziky    3 

Polytechnické činnosti, Měřící systém NeuLog, Biologie, Spalování a generátor plynu 

           5 

Polytechnické činnosti Robotika, Elektronika, Komunikace   5 

Společné vzdělávání, Inkluze 

Poruchy chování  I         1 

Poruchy chování  II         1  

Využití her při výuce s integrovanými žáky      1 

Práce se třídou – intervence        1 

 

Výchovné poradenství, Metodici prevence 

Kariérové poradenství - 2 školení       1 

Školní metodik prevence ve škole                   

Agrese a její řešení         1 

            

Výchova ke zdraví, Tělesná výchova 

Výživa ve výchově ke zdraví – interaktivně      1 
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Školní družina 

Dobrá praxe v příkladech, aneb hry plné nápadů a fantazie    1 

Tvořivé hry s fantazií         1 

Projektová výuka II         12 

Polytechnické vzdělávání ZŠ I       12 

     

Školení ostatní 

Komunikační dovednosti s rodiči, třídou a kolegy     22 

Drátenictví – řemeslo našich předků, začínáme     3 

Letní škola moderní didaktiky s líným učitelem     1 

Technické školky         1 

Kariérové poradenství        1 

 

 

7. Romský asistent: ne 

    Další asistent: ano (asistenti pedagoga) – 23 (15,4 úvazku) 

 

 

8. Počet nepedagogických pracovníků základní školy (fyzický/přepočtený): 42/37,3 
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Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
(2. pololetí) 

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků: 

  

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo – 

vyznamenání 

Neprospělo 

 

1. 140 140  

2. 143 142  

3. 151 139 1 

4. 161 152  

5. 159 127 1 

Celkem I. stupeň 754 700 2 

6. 180 148  

7. 165 125 1 

8. 142 76  

9. 135 72  

Celkem II. stupeň 622 421 1 

 

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

 

Stupeň chování Počet 

2 0 

3 0 

 

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

 

 

4. Údaje o přijímacím řízení na střední školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 9. A 9. B 9. C 9. D 9. E 9. F Celkem 

Gymnázium (K) 11 4 4 3 5 5 32 

SOŠ a ISŠ (M) 12 16 7 15 8 8 66 

SOU (maturita, L) 1 1 1 1 0 1 5 

Konzervatoř (P) 0 0 0 0 0 0 0 

SOU (H) 0 5 7 6 6 8 32 

Nižší SOU (E) 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 24 26 19 25 19 22 135 
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Část IV. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

 

     Dne 1. 11. 2019 proběhlo šetření ČŠI týkajícího se obsahu školního řádu v oblasti 

používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení žáky. Bylo konstatováno, že 

zákaz formulovaný ve školním řádu neodpovídá platné legislativě a uložila řediteli sjednat 

nápravu. 

     Se závěry byl seznámen zřizovatel školy a školská rada, která závěry projednala a na svém 

zasedání 11. 12. 2019 upravila školní řád v souladu s požadavkem ČŠI.  

 

 

 

Část V. 

Rozhodnutí ředitele 
 

Rozhodnutí ředitele  

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

Počet Počet 

odvolání 

písm. a) zamítnutí žádosti o povolení individuál. vzdělávacího plánu dle § 18      - - 

              zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku dle § 17 odst. 3        - - 

písm. c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37 - - 

písm. d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku zákl. školy dle § 39 odst. 2       - - 

písm. e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46   156 - 

              přestup žáka podle § 49 odst. 1 85 - 

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 2019/2020: 145 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2020/2021: 148 
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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 

    

     Co se týká soutěží, byl školní rok 2019/20 výrazně odlišný od předchozích let. Od poloviny 

března byla v důsledku epidemiologických opatření zrušena většina soutěží a olympiád a 

prakticky všechny sportovní soutěže. Proto je výčet úspěchů v této výroční zprávě podstatně 

kratší, než tomu bylo v předešlých zprávách.  

     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  

 

Celostátní soutěže      

- výtvarná soutěž Českého zahrádkářského svazu – 10. místo –  N. Minxová, K. Trnečková,   

   V. Kratěna (všichni 4. C) 

 

Krajské soutěže 

- Chemická olympiáda – 8. místo – M. Peňáz (9. A) 

- florbal – 5. místo – žáci 8. – 9. ročníku  

- florbal – 6. místo – žáci  I. stupně 

 

Okresní soutěže  

- florbal – 1. místo – žáci 8. – 9. ročníku – F. Mazáč, D. Zemánek, P. Šterc, M. Najer  

  (všichni 9. A), J. Přibyl, A. Zukal (oba 9. B), O. Kryštof, L. Marek, J. Novotný, Š. Petrů  

  (všichni 8. A) 

- florbal – 1. místo – žáci  I. stupně – D. Holík, M. Klimeš (oba 3. B), M. Minx, K. Vaněrka  

  (oba 3. A), J. Oujeský, M. Blézl (oba 4. B), M. Prudil (4. C), D. Kotrányi (5. A), J. Horák  

  (5. B) 

- florbal – 3. místo – žáci 5. – 7. ročníku – V. Koudelka, Š. Pernica (oba 6. A), J. Oujeský  

  (4. B), T. Kuba, D. Mazáč (oba 6. B), M. Herčík, O. Ščudla, S. Zemánek (všichni 6. C),  

  N. Hebelka, L. Horák (oba 7. A), J. Klimeš, T. Klon, R. Straňák (všichni 7. B) 

- Matematická olympiáda – kategorie 5. roč. – 1. místo – J. Horák, 3. místo - J. Marvan, 6.  

   místo – K. Skřipská, 9. místo – P. Axman (všichni 5. B), kategorie 9. roč. – 4. místo -  

  J. Chmela (9. B), 7. místo – A. Pospišilík (9. A), 8. místo – T. Stejskalová (9. A), 9. místo –  

  A. Šindelářová (9. A), 12. místo – K.  Kubínová, H. Řeháková, T. Veselý (všichni 9. A),  
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  14. místo – M. Kaderka (9. B), M. Peňáz (9. A) 

- Olympiáda v českém jazyce – 7. místo – V. Zemánková (9. A)  

- Angliáda – 2. místo – T. J. Waddilove, T. Veselý (oba 9. A), L. Pokorný (9. B) 

- Zeměpisná olympiáda – kategorie A – 4. místo – V. Čechová (6. A), kategorie B –  

  3. místo – M. Havelková (7. A), kategorie C – 8. místo – J. Šamšulová (9. A) 

- Bible a my – 5. místo – M. Havelková (7. A), 7. místo – V. Čechová (6. A) 

- přespolní běh – 7. místo – družstvo mladších žáků – N. Hebelka, O. Ščudla, P. Klimeš, M.  

  Herčík, L. Horák (6. - 7. roč.), 5. místo - družstvo starších žáků – A. Zukal, J. Novotný, M.  

  Najer, L. Marek, D. Fiala (8. - 9. roč.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zelená - okresní soutěže ve florbalu a 1. místa žáků 1. stupně a starších žáků 
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 Pracoviště Sušilova 

 

Celostátní soutěže      

 

Krajské soutěže 

- florbal  – 7. místo – mladší dívky -  I. Slámová (5. D), K. Přibylová, A. Bartošová (obě 6.  

  D), M. Šmoldasová (6. E), V. Slámová, S. Čermáková, Š. Kunčarová, D. Bránská,  

  A. Veverková, Z. Zapalačová, A. Pohlová (všechny 7. D), K. Sehnalová, K. Kovářová  

  (obě 7. E) 

 

Okresní soutěže  

- přespolní běh – 3. místo – mladší žáci – M. Rychnovský, V. Mahút (oba 7. C), M. Kassai, 

M. Kassai, D. Kejík (všichni 6. E) 

- Angliáda – 2. místo – E. Poláková (9. D), 11. místo – F. Liška (9. D) 

- Dřevo materiál budoucnosti – 1. místo – F. Liška, V. Hasoň, M. Hrebík, E. Ryšavá,  

  T. Dvořáková (všichni 9. D) 

- florbal  – 2. místo – mladší žáci - F. Čermák, O. Sekanina, J. Hromek, O. Nečas  

  (všichni 7. D),  J. Jakubec, J. Staněk (oba 6. D), M. Sychra (5. D), D. Kejík, M. Kassai,  

  M. Kassai, A. G. Prazan (všichni 6. E), V. Mahút, T. Hofírek, T. Hons (všichni 7. C) 

- florbal – 1. místo – mladší dívky - I. Slámová (5. D), K. Přibylová, A. Bartošová (obě 6. D),  

M. Šmoldasová (6. E), V. Slámová, S. Čermáková, Š. Kunčarová, D. Bránská,  

  A. Veverková, Z. Zapalačová, A. Pohlová (všechny 7. D), K. Sehnalová, K. Kovářová  

  (obě 7. E) 

- florbal  – 3. místo – nejmladší dívky -  N. Tůmová (3. D), B. Krajíčková, A. Palasová,   

  K. Jakubcová, H. Zemánková, N. Ondrušková (všechny 3. E), E. Muchová (4. E), I. Slámová 

(5. D) 

- florbal  – 20. místo – mladší žáci - J. Krajči (1. D), F. Vydra (4. D), T. Krajči (4. E),  

  D. Šmoldas, D. Komár, A. Ptáček, J. Hrabec, M. Krutina (všichni 5. C), E. Ševčík,  M. 

Sychra (oba 5. D) 

 

 

 Pracoviště Slovákova 

 

Okresní soutěže  

- Postav most, polytechnická soutěž - 3. místo - T. Janíček, T. Konečná, G. Peková  

  (všichni 9. F) 

- Ekonomická olympiáda - 3. místo - L. Andrlíková, 7. místo - J. Machač (oba 9. F) 

- Olympiáda v anglickém jazyce - 5. místo - A. Violonov (7. F) 

- Komiksová soutěž - cena poroty - E. Štefaňáková (8. E) 

 

   

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. 
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 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. 

 

 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. Ve 2. pololetí tyto akce neprobíhaly. 

 

 Spolupráce s odborovými organizacemi 

 

     Na dvou pracovištích školy působí ZO ČMOS. Na společných jednáních s ředitelem školy 

jsou řešeny především otázky financování školy a personální. Spolupráce se řídí platnou 

kolektivní smlouvou. 

 

 Hnutí Na vlastních nohou 

 

     Žáci každoročně (od r. 1991) malují vánoční přání do Norska – pomoc nemocným a válkou 

postiženým lidem celého světa.  
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d) Účast na životě ve městě 

 

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

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

pořádané muzeem a městskou knihovnou.  

     Žáci školy vydávají školní časopisy – Zeus, Sušiláček, Slováček. 

     Pravidelnou akcí je Den otevřených dveří a další propagační akce před zápisem žáků 

do prvních tříd. Tyto akce však ve sledovaném školním roce neproběhly. 

      V červnu bylo vybráno 15 nejlepších žáků školy, kteří byli přijati a odměněni starostou 

města. 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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PROJEKTY ŠKOLA 

 

- Šablony II ZŠ Boskovice - OP VVV 

- NPI - Pilotní ověřování v rámci pokusného ověřování Rozvoje technického myšlení, 

technické tvořivosti a praktických činností 

- Maják – síť kolegiální podpory - OP VVV (partnerství) 

- Sport ve školách - 6 tělovýchovných kroužků 

- Sportuj ve škole - 3 tělovýchovné kroužky 

- Obědy pro děti 

 

 

g) Mezinárodní spolupráce 

 

     Škola dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Andreja Kmeťa v Levicích. Z výše uvedených důvodů 

je jasné, že setkání škol v tomto školním roce neproběhlo. 

 

 

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. 

     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) a v Orlických horách (Slovákova). Kurz plánovaný pracovištěm  

nám. 9. května musel být z epidemiologických důvodů zrušen. 

 

k) Kroužky při ZŠ 
 

     V rámci projektu Šablony ZŠ Boskovice jsme 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 



 18 

 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) a vnějších prostor (zázemí pro školní družinu, sportovní areály).  

 

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

s aprobovaností. Připravujeme se na generační obměnu sboru zejména v matematice a 

přírodovědných oborech. 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. Kapacita školy má stále ještě drobné rezervy. Zvýšenému zájmu o školní družinu jsme 

se přizpůsobili výrazným navýšením kapacity na 415 účastníků, aktuální kapacita je dostatečná. 

 

     Novinkou tohoto školního roku  byla distanční výuka, která probíhala prostřednictvím 

školního informačního systému EduPage, dále jsme organizovali i on-line setkání 

prostřednictvím MS Teams. Tímto způsobem proběhly i pedagogické rady ve 2. pololetí. 

Organizačně se nám podařilo zvládnout přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou 

matematiky a přírodovědných předmětů a také zápis do 1. tříd bez přítomnosti dětí.  

 

     Školní vzdělávací program Škola mnoha možností prošel ověřovací fází, aktuálně pracujeme 

na jeho inovaci a vylepšení. Mimořádné události školního roku v souvislosti 

s epidemiologickými opatřeními nás donutily plánované změny odložit.  
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Část VIII. 

Hodnocení preventivního programu 2019/20 

 
Hlavní cíle PP 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 PP 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 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 PP 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 

– práce byla ve druhém pololetí omezena vzhledem k nastalé epidemiologické 

situaci  

 

       c) Systém poradenské péče:  

 

– konzultační hodiny, v případě naléhavé potřeby kdykoli 

– schránka důvěry 

– nástěnka MP s novými letáky, kontakty na odborné pracovníky apod. 

– úzká spolupráce s PPP Vyškov, pracoviště Blansko, Boskovice a OPPP Blansko  

– pravidelná spolupráce s SVP Brno (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  
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– 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  

 

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 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 (ve sportovních aktivitách 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. 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 (informační systém EDUPAGE)  

– na úrovni spolupráce se spolky rodičů  
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Výskyt nežádoucích společenských jevů 

 

 věk počet 

případů 

Vztahy mezi spolužáky, 

nevhodné chování k vyučujícím 

9 - 10 

12 - 13 

14 - 15 

7 

5 

3 

Neomluvené hodiny, záškoláctví 11 - 12 

15 

2 

3 

Drogy a jiné návykové látky 

(elektronická cigareta) 

14 

15 

2 

1 

Kyberšikana 13 1 

Podezření na šikanu 12 1 

Porušování školního řádu 13, 15 1 
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Část IX. 

Přehled o výsledcích přijímacího řízení 
 

Název školy a oboru přijatých 
(maturitní 

obory) 

přijatých 
(učební 
obory) 

celkem 

Gymnázium Boskovice   28 

 Osmileté 11   
 Čtyřleté 17   
Gymnázium Jevíčko 6  6 

Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov 1  1 

Gymnázium Rájec-Jestřebí   4 

Čtyřleté 2   
Šestileté 2   
Sportovní gymnázium I. Daňka Brno 1  1 

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí 1  1 

Gymnázium Blansko 1  1 

Gymnázium Brno, Kapitána Jaroše 1  1 

Gymnázium Brno, Mojmírovo náměstí 1  1 

Akademie G, ZŠ a MŠ Brno 1  1 

SPgŠ Boskovice   8 

Pedagogické lyceum 1   
Předškolní a mimoškolní pedagogika 2   
Sociální činnost 5   
VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice   33 

 Zahradník  2  
 Hotelnictví  9   
 Informační technologie 8   
 Veterinární prevence 3   
 Ekonomika a podnikání 9   
 Kuchař - číšník  2  
SOŠ a SOU André Citroëna   15 

 Informační technologie 4   
 Autotronik 1   
 Bezpečnostně právní činnost 4   
 Obráběč kovů  5  
 Mechanik opravář motorových vozidel  1  
Masarykova SŠ Letovice, Tyršova   16 

 Zedník   1  
 Nábytkářství a dřevovýroba 3   
 Stavebnictví - pozemní stavby 4   
 Truhlář  4  
 Prodavačka  2  
 Umělecký keramik  1  
 Elektrikář-silnoproud  1  
OA a SZdŠ Blansko   2 
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 Praktická sestra 1   
 Obchodní akademie 1   
SPŠ Jedovnice    1 

Informační technologie 1   
Obchodní akademie Prostějov   1 

 Obchodní akademie 1   
SŠ TEGA Blansko   5 

 Kuchař – číšník  1  
 Nástrojař – obráběč  1  
 Elektromechanik  1  
 Mechanik seřizovač (programátor CNC strojů) 1   
 Elektrikář – silnoproud  1  
SPŠ chemická Brno   2 

 Aplikovaná chemie 1   
 Analýza potravin 1   
SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy   1 

 Pokrývač  1  
SŠ Charbulova Brno   3 

Kadeřník  2  
Cukrářka  1  
SŠTE Brno, Olomoucká 61   1 

Mechanik elektronik 1   
SŠP stavební Brno, Kudelova 8   1 

Stavebnictví – pozemní stavby 1   
SPŠ Brno, Sokolská 1   1 

Strojírenství 1   
VSŠ a VOŠMO Moravská Třebová   2 

Vojenské lyceum 1   
Elektrotechnika 1   
VOŠ a SOŠ Bystřice pod Pernštejnem   1 

Zemědělec farmář  1  
SŠ polytechnická Brno, Jílová 36g   1 

Mechanik pro elektrotechnická zařízení  1  
SZŠ Svitavy   1 

 Masér sportovní a rekondiční 1   
SOŠS Olomouc   1 

 Cestovní ruch a hotelnictví  1   
SOŠ a SOU Polička   1 

 Gastronomie 1   
SSUD Brno, Husova   1 

 Grafický design 1   
ISŠ Slavkov   1 

 Hotelnictví a turismus 1   
SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská    1 

 Strojírenství 1   
SOŠ a SOU Polička   1 
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 Cukrář  1  
ISŠA Brno   2 

 Karosář  2  
Celkem z 9. tříd 103 32 135 
Celkem z 8. tříd 0 0 0 
Celkem z 7.tříd 2 0 2 
Celkem z 5. tříd 11 0 11 
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Část X. 

Akce školy ve školním roce 2019/20 
 

ZÁŘÍ 

- 2. 9. 2019 - slavnostní zahájení školního roku 2019/2020, porada pedagogických 

pracovníků na jednotlivých pracovištích 

- 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 (4. 9.) 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- 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. 2019, 

elektronická žákovská knížka EDUPAGE 3. - 9. ročník 

- volba zástupců do Školního parlamentu na jednotlivých pracovištích, 1. schůzky 

- spolky rodičů dětí - 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 

- slavnostní otevření Centra polytechnické výchovy 

- sportovní den pro žáky 2. ročníku (Červená zahrada) 

- turnaj 3. tříd v kopané o pohár FC Boskovice (Červená zahrada) 

- sportovní akce pořádaná FC Boskovice pro 1. a 2. ročník (Červená zahrada) 

- přespolní běh - okresní kolo (mladší a starší chlapci, Žďárná) 

- jednání na MěÚ Boskovice s panem místostarostou 

- 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 

- RR - Evropský den jazyků 

 

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                       
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 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: literárně - historická exkurze do Prahy (8. B, 3 dny), adaptační 

vycházka - Moravský kras (6. A, B, C), třídní schůzky (1. a 6. ročník), exkurze do Villy 

Tugendhat (9. A), Planetárium Brno - exkurze (5. A, B), schůzka třídních důvěrníků, Muzeum 

regionu Boskovicka - Středověk (5. A, B), výstava Otakar Kubína (Muzeum regionu 

Boskovicka, 7. A), pracovní setkání školních knihovníků (Praha), ŠD - projekt Za skřítkem 

Podzimníčkem - čtrnáctidenní celodružinový projekt, Husí slavnosti, zahájení učební 

pedagogické praxe studentů SPgŠ Boskovice, rybochovné zařízení Boskovice - exkurze 

pracoviště Sušilova: běhy do schodů (2., 3. a 4. ročník), třídní schůzky rodičů žáků 1. a 6. 

ročníku, přespolní běh - starší dívky, okresní kolo (Blansko), Knihovna Boskovice - beseda 

s P. Braunovou (4. E), Policie České republiky - beseda (1. ročník), ŠD - Seznamovací party 

(společná celodružinová akce se studentkami SPgŠ), hra v přírodě - Červená Karkulka, 

Mezinárodní den cestovního ruchu, zahájení družinového projektu Máme rádi pohádky, 

zahájení učební pedagogické praxe studentů SPgŠ Boskovice 

pracoviště Slovákova: příprava slavnostního otevření Centra polytechnické výchovy, třídní 

schůzky rodičů žáků 6. a 9. tříd, sběrová akce, Živá a neživá příroda (5. G), ŠD - Vítáme nové 

kamarády, Zahajujeme 8. rok našeho členství v celostátní kampani Celé Česko čte dětem, 

Všichni jsme kamarádi, Barevné rámečkování, zahájení učební pedagogické praxe studentů 

SPgŠ Boskovice  

 

ŘÍJEN 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

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

- schůzka s p. místostarostou Města Boskovice s vedením školy 

- schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích 

- návštěva členů Hospodářské komory v CPVV 

- zasedání Školské rady Základní školy Boskovice, příspěvková organizace (14. 10.) 

- pokračování praxe studentek SPgŠ Boskovice - výuka na 1. stupni, školní družina 

- setkání výchovných poradců - PPP Boskovice 

- 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, 20 lekcí) 

- 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, 4. a 7. ročník) 

- Dřevo, materiál budoucnosti - polytechnická soutěž na SŠ Letovice pro žáky 2. stupně  

- Ukážeme vám, co ve vás vězí (13. ročník) - účast všech pracovišť 
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- Kdo je vidět, vyhrává! - preventivní akce Zdravého města Boskovice a policie ČR 

(Masarykovo náměstí, 7. 10.) 

- Přírodovědný klokan 2019 - 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 (28. 10., státní svátek) - 101. 

výročí 

 
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: literárně - historická exkurze Praha (8. A), Bezpečná cesta do 

školy - Městská policie, praktické ukázky (2. A, B, C), Pověsti z Boskovic - Muzeum regionu 

Boskovicka (2. B), Tonda obal - ekologický program EKO - KOM (4. a 7. ročník), Naše obec 

- vycházka s průvodkyní (3. C), Projekt 72 hodin (9. A), Volba povolání - beseda se zástupci 

VOŠ a SŠ Boskovice (9. A), výukový program Svět kolem nás - Irán (7. ročník), Divadlo 

Radost Brno - Brněnské pověsti (6. A, B, C), Přírodovědný klokan (7. A, 9. A), Dopravní 

hřiště Blansko (4. A, B, C), Archeologie - interaktivní program Muzeum Boskovicka (3. A), 

hnutí na vlastních nohou - vánoční přání, vernisáž výstavy Heraldická zvířata očima dětí -  

ZOO Praha - Pamětní listina od ředitele M. Bobka, ŠD - turistická vycházka spojená s exkurzí 

do rybochovného zařízení, Kamarádíme s Lego roboty 

pracoviště Sušilova: celoškolní sběr papíru, beseda v Knihovně Boskovice s P. Braunovou 

(4. E), beseda s Policií ČR (1. C, D), běh do schodů - letní kino (4. D, E, 5. C, D), Rodiče 

dětem - výroba keramiky s p. Kolmačkovou (4. E), Planetárium a hvězdárna Brno (6. E, 7. E), 

beseda se spisovatelkou L. Hlavinkovou (4. D), návštěva dopravního hřiště v Blansku (4. 

ročník), literárně - historická exkurze do Prahy (8. D), projektový den O poklad na Baště 

(deváťáci pro prvňáčky), příprava přehledu událostí k 30. výročí 17. 11. 1989, ŠD - Laser 

game aréna Boskovice, návštěva Čtenářského klubu v Knihovně Boskovice, Halloweenská 

diskotéka na Jízdárně Boskovice (ve spolupráci se studentkami SPgŠ) 

pracoviště Slovákova: ŠVP Bezpečná cesta do školy - bezpečné přechody (1. a 2. ročník), 

Kabaret Nohavica - Divadlo Radost Brno (9. E, F), Zátopkova štafeta 5 km, Sametová 

revoluce - projekt školy (zahájení), Beseda s Policií ČR (1. a 2. ročník), beseda se 

spisovatelem dětských knih (1. ročník), Terárium - ukončení přírodovědného projektu, Motýli 

- přednáška na Gymnáziu Boskovice (přírodovědný kroužek), Krkonošské pohádky - Divadlo 

Radost Brno (2. F, G), Jak vypadá hudba – ÚDIV - interaktivní program propojující Hv a F 

(2. stupeň), vycházka do přírody (1. G), návštěva dopravního hřiště v Blansku (4. ročník), 

Les, rybník - vycházka do přírody (2. G), Halloween a Dušičky (projekt 4. G), Naši plazi - 

přednáška v rámci projektu Terárium, ŠD - Barevné rámečkování (slavnostní minivernisáž), 

podzimní a halloweenská výzdoba ŠD, Lucerničkové dílny, Ať žijí duchové! - Halloweenská 

stezka odvahy pro děti, rodiče a veřejnost - celodružinová akce (areál školy, 31. 10.) 
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Vyvrcholení projektu 30 let svobody - pád železné opony 

 
LISTOPAD 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích k 1. čtvrtletí 

- schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích 

- pokračování praxe studentek SPgŠ Boskovice - výuka na 1. stupni, školní družina 

- projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy -  

dvakrát do měsíce 

- DOD na středních školách regionu a burza SŠ v Sokolovně Boskovice (8. 11.) 

- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí - pracoviště Sušilova 

(11. 11.)  

- doplňující volby do Školské rady Základní školy Boskovice (7.11.) 

- třídní schůzky rodičů žáků a pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí (7. 11.) 

- spolek rodičů - schůzky k 1. čtvrtletí 

- Národní testování Scio (on-line) - žáci 9. ročníku, předměty: český jazyk, matematika, 

anglický jazyk, obecné studijní předpoklady (4. - 22. 11.)  

- Přijďte s námi vysadit stromy a zazimovat hmyzí domeček - podpora akce v parku 

mezi autobusovým a vlakovým nádražím v Boskovicích 

- setkání zástupců Školního parlamentu „Zelená“ s p. místostarostou Ing. L. Holíkem 

- jednání celoškolních předmětových komisí k 1. pololetí 

- školní kolo Dějepisné olympiády, školní kolo Olympiády z českého jazyka, Mladý 

chemik 

- 30. výročí sametové revoluce - týdenní celoškolní projekt (pracoviště Slovákova) 

Dobový jídelníček, výzdoba školy, rozhlasové hlášení Svobodná škola, vzpomínky na 

rok 1989, ankety k výročí, předání odznáčků k 30. výročí, slohové a výtvarné práce, 

letáky, fotografie… 

Pád železné opony - vyvrcholení akce 

Beseda s pamětníkem období před sametovou revolucí pro 8. a 9. ročník - PhDr. 

Helena Janíková 

RR - Den boje za svobodu a demokracii (1939, 1989) 



 29 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 

pracoviště nám. 9. května: Slavnostní pasování prvňáčků do cechu žákovského (kino 

Boskovice, 13. 11.), 4. - 8. 11. - 29. stonožkový týden,  zájezd - Vánoční Vídeň (zájemci z 2. 

stupně),  Archeologie - interaktivní program Muzeum regionu Boskovicka (3. B), Bobřík 

informatiky - testování z informatiky (5. - 7. ročník), Listování - projekt v rámci čtenářské 

gramotnosti - Manolito Brejlovec (4. ročník), Fake news challenge (9. ročník), Mladý chemik 

- školní kolo, florbal - okresní finále mladších žáků, starších žáků (Blansko), Kyberšikana 

aneb predátor na obzoru (5. ročník), RR - Trikolorový den, exkurze LD seating (3. ročník), 

Knihovna Boskovice, beseda s veterinářkou - projekt Polygram, anglické divadlo The Onlines 

(9. A, B), projekt Jeden svět na školách -  Příběhy bezpráví (9. A), výchovně vzdělávací 

program - V. Pěnkava O Rudolfovi II. - renesance (4. - 9. ročník), výroba adventních 

věnečků, Vánoční dílničky - Muzeum regionu Boskovicka (2. C), filmové představení pro 

žáky 1. stupně - odměna za sběr papíru, vědomostní soutěž Bible a my - okresní kolo 

(Lysice), Čas proměn - beseda pro dívky 7. ročníku, ŠD - Dráček družináček - výtvarná 

soutěž, VIDA! Science center Brno - návštěva vědeckého centra, Soutěž v páce, Muzeum 

regionu Boskovicka - pohádky a pověsti, MINI PLAYBACK SHOW 

pracoviště Sušilova: divadelní představení Lucerna - ND Brno (8. D), projektový den (5. D), 

Vytvoř si svůj komiks (literárně - výtvarná soutěž pro žáky 8. a 9. ročníku) -  Gymnázium 

Jevíčko, florbal (mladší žáci Letovice, mladší žákyně Velké Opatovice, starší žáci Žďárná), 

krajské kolo ve florbalu - mladší žákyně (Pohořelice), 30. výročí 17. listopadu - aktivity 

v rámci HTU, předmětu Výchovy k občanství a Člověk a jeho svět, školní parlament - oslava 

30. výročí Dne boje za svobodu a demokracii, Listování - projekt v rámci čtenářské 

gramotnosti - Manolito Brejlovec (3. ročník), Fake news challenge (8. a 9. ročník), anglické 

divadlo Bold Rabbit (4. - 6. ročník), The Onlines (7. - 9.), IQ park Liberec (7. - 9. ročník), 

Planetárium - Sokolovna Boskovice (4. ročník, 6. D), Hvězdárna a planetárium Brno (1. C, 

D), prezentace projektu Týden cizích jazyků, Vila Tugendhat Brno (9. C), slavnostní 

předávání Slabikářů - Muzeum regionu Boskovicka (1. C, D), beseda v Knihovně Boskovice 

(6. D, E), Zvol si info - vzdělávací program (8. a 9. ročník), Čas proměn - beseda pro dívky 7. 

ročníku, Vánoční dílničky - Sokolovna Boskovice (2. D, E), výchovně vzdělávací program - 

V. Pěnkava O Rudolfovi II. - renesance (2. stupeň),  ŠD - Mezinárodní den nevidomých - 

beseda, filmové představení Lví král, slavíme Světový den pozdravů 

pracoviště Slovákova: Vytvoř si svůj komiks literárně - výtvarná soutěž pro žáky 8. a 9. 

ročníku Gymnázium Jevíčko, Středověké Boskovice - pořad v Muzeu regionu Boskovicka (3. 

F, G), návštěva Úřadu práce (9. ročník), prohlídka CPVV (Gymnázium Boskovice, 

pedagogové ze Znojma, pedagogové z Přerova), okresní kolo ve florbalu (6. a 7. ročník, 8. a 

9. ročník), Listování - projekt v rámci čtenářské gramotnosti - Manolito Brejlovec, Fake news 

challenge (6. a 8. ročník), vystoupení pro rodiče spojené s pasováním prvňáčků (1. G), 

slavnostní předávání Slabikářů žákům (1. E), Už jsem čtenář - předávání Slabikářů žákům 1. 

F - Knihovna Boskovice, beseda s veterinářkou - projekt Polygram, anglické divadlo Bold 

Rabbit (4. a 5. ročník), The Onlines (2. stupeň), beseda Vztahy v třídním kolektivu (3. F), 

Čeští pohádkáři - beseda v knihovně (4. G, F), Divadlo Polárka Brno Prezidenti: cesta tam a 

zase (8. E, F, 9. E, F), Čas proměn a Na startu mužnosti - beseda pro žáky 7. ročníku, Tvořivé 

dílny v sokolovně (4. a 5. ročník), Muzeum regionu Boskovicka - výstava O. Kubína (6. G), 

ŠD -  Malé čtení - pověsti a pohádky od Svratky (host Z. Peša), Vlajkování (tvoření vlajky 

družiny), Počítadlo - tvorba družinového tabla, Než přijde Mikuláš - výzdoba pavilonu ŠD a 

příprava na Mikulášskou besídku, Adventní dílničky - akce MAP 2 a SVČ (sál Sokolovny 

Boskovice) 

 

PROSINEC 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 
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- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích 

- zasedání Školské rady (11. 12.) 

- Volba povolání - schůzka zástupců středních škol a gymnázia s žáky 9. ročníků a 

jejich rodiči  - jednotlivá pracoviště 

- svolání předmětových komisí a metodických sdružení všech 3 pracovišť k 1. pololetí 

2019-20 z jednotlivých předmětů vedených garanty ŠVP 

- školní kola, okresní kola soutěží 

- slavnostní rozsvícení Vánočního stromu - 1. 12. - Masarykovo náměstí Boskovice 

- 21. vánoční jarmark tradičních řemesel a výrobků - Masarykovo náměstí Boskovice - 

ŠD zdobení stromečků, návštěva třídními kolektivy (6. - 7. 12.) 

- Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy -  

dvakrát do měsíce 

- Setkání pracovních skupin projektu MAP II - MěÚ Boskovice  

- vánoční besídky a aktivity jednotlivých tříd na všech pracovištích 

 

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

Boskovice, Mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně (školní parlament), Stonožka v Praze - 

hnutí Na vlastních nohou - katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (50 žáků 5. – 9. ročník),  

sběr hliníku, Oborový den na SŠ André Citroëna, Vánoční dílny - Muzeum regionu 

Boskovicka (1. A, B, 3. A, B, C, 6. B), exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

(zástupci školního parlamentu), beseda Bolest - nemoc jménem šikana Elim Letovice (6. 

ročník), Anthropos Brno (6. ročník), okresní finále ve florbalu (starší žáci), Vánoční Brno - 

odměna za sběr pro žáky 2. stupně, společné bruslení (1. a 9. ročník), Film a škola - projekt 

(8. a 9. ročník) - film Já, Simon, anglické divadlo Romeo a Juliet - Blansko (9. A, B), bruslení 

(6. ročník), filmové představení Ovečka Shaun ve filmu Farmageddon (1. stupeň), RR - 

Vánoce ve světě (celý týden), ŠD - Čertovská diskotéka na Jízdárně Boskovice 

(celodružinová akce), vánoční dílny, vánoční rozjímání, bruslení  

pracoviště Sušilova: Vánoční pečení (7. D), exkurze Anthropos Brno (6. D, E), Synagoga 

Boskovice (1. D), Předvánoční posezení (1. C), exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR (zástupci školního parlamentu), Oborový den na SŠ André Citroëna, Rodiče dětem (4. E), 

Princové jsou na draka (1. - 5. ročník, hrají studenti SŠ Hybešova), Vida park - pokusy 

z fyziky (7. E), Vánoční turnaj ve florbalu (3. D, E), Vítání zimy na školní zahradě (1. D), ŠD 

- tvorba vánočních ozdob, Vánoční dílny        

pracoviště Slovákova:  Divadlo Radost Brno - Budulínek z hudebky (1. ročník), prohlídka 

CPVV - ZŠ Benešov, organizátoři Unijazz Praha Knihovna Boskovice - Čtenářská lekce o 

pokladech v Boskovicích a okolí (3. G, F), beseda s městskou policií (9. ročník), Adventní 

zpívání v DD Boskovice, Oborový den - SŠ A. Citroëna (9. E, F), Mikulášské čtení o čertech 

(3. F, G, 1. E, F), Mikulášský program pro žáky 1. - 5. ročníku, Mikulášská překážková dráha 

(1. ročník, 2. G, 3. G), Mikulášské soutěžení v Tv (2. F), bruslení na zimním stadionu, Burza 

ztracených a nalezených věcí, Vánoční dílničky (4. G), Advent - čas světla (4. G), 

Předvánoční tvoření s maminkou (4. G), Vánoční přehazovaná (ZŠ1 a ZŠ 2), Střih filmu (8. 

F), Ekonomická olympiáda pro ZŠ, Vánoční besídka (2. G), Malý vánoční koncert (1. F a 6. 

H), Bubnování (program pro 6. - 9. ročník), Princové jsou na draka (1. - 3. ročník, hrají 

studenti SŠ Hybešova), filmové představení Občanský průkaz (7. a 8. ročník), Aladin (6. 

ročník), exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (zástupci školního parlamentu), 

Pohádkové čtení (5. E čte 1. E), Vánoční tvoření s maminkami (1. G), Vánoční pečení (8. E, 

F), Vánoční plavání (3. F, G), Vycházka do lesa (1. G, 5. F), Vánoční besídky (1. stupeň), 

Vánoční bowling (4. F), ŠD - Pečeme perníčky, Zdobíme stromeček, Přišel k nám Mikuláš, 
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Vánoční dílny se studentkami SPgŠ, Vánoční vyrábění (ozdoby, svícny, dekorace), Vánoční 

posezení u stromečku 

 

 

LEDEN 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích k 1. pololetí 

- schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích 

- konzultační schůzky - individuální konzultace rodičů a třídních učitelů a dalších 

vyučujících v 1. - 3. třídách ve formátu 2+1  (8. - 9. 1.) 

- třídní schůzky rodičů žáků a pedagogických pracovníků k 1. pololetí - 4. - 9. ročník, 

předání zápisových lístků vycházejícím žákům (9. 1.) 

- spolek rodičů - schůzky k 1. pololetí (jednotlivá pracoviště) 

- Vítání nového roku pro hendikepované děti a jejich přátele - kulturní program 

pracoviště Zelená (Zámecký skleník 23. 1.) 

- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí - pracoviště Zelená 

(27. 1.)  

- svolání předmětových komisí a metodických sdružení všech 3 pracovišť k 1. pololetí 

2019-20 z jednotlivých předmětů vedených garanty ŠVP 

- školní, okresní a krajská kola soutěží - Pythagoriáda 8. ročník - školní kolo, 

Olympiáda v českém jazyce 9. ročník - okresní kolo, Matematická olympiáda -  

okresní kolo (5. a 9. ročník), Dějepisná olympiáda - okresní kolo, Pythagoriáda pro 

žáky 6. - 8. ročníku (školní kola) 

- projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy -  

dvakrát do měsíce 

- seznámení žáků se změnami ve školním řádu - mobilní telefony (třídní učitelé, 

platnost od 1. 2. 2020)  

- uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí školního roku 2019-20, vydání výpisu 

vysvědčení (30. 1.) 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: přijímací zkoušky na SŠ nanečisto (zájemci z 9. ročníku), beseda 

se spisovatelem V. Dvořákem (5. ročník), krajské finále ve florbalu starších žáků 

(Pohořelice), filmové představení Asterix a tajemství kouzelného lektvaru (1. stupeň), 

bruslení na zimním stadionu (6. A, C), výstava Boskovický betlém Jaroslava Koutného, 

Z celého srdce - 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka - Muzeum regionu 

Boskovicka (6. A, C), ŠD - bruslení, celodružinové akce: Smysly nejsou nesmysly, Módní 

přehlídka 
pracoviště Sušilova: Valentýnský ples a šerpování žáků 9. ročníku – příprava, Muzeum 

regionu Boskovicka - výstava Pohádky a pověsti (1. C), Oborový den na SŠ André Citroëna 

(9. C, D), filmové představení Fany a pes (6. D, E), přehazovaná Letovice (1. stupeň), 

workshop se spisovatelem p. Procházkou (6. D, E), se spisovatelkou K. Smolíkovou (3. D, E), 

ŠD - bruslení, Muzeum regionu Boskovicka - výstava Pohádky a pověsti 

pracoviště Slovákova: Vztahy ve třídě (3. F), bruslení na zimním stadionu (4. E, F, G, 5. G), 

Pasování na absolventy ZŠ (9. E, F), CPVV - školení pro pedagogy: Polytechnické činnosti, 

Robotika, Elektronika, Měřicí systém,  ŠD - Tříkrálový týden, Kniha ti sluší, Učíme se šít na 

šicím stroji, Malé čtení s Ondřejem Paděrou                                        
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ÚNOR 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích k 1. pololetí 

- schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích 

- setkání pracovních skupin projektu MAP II  

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

se studentkami SPgŠ Boskovice (3denní kurz, Zelená, Sušilova, Slovákova) 

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

návštěva jednotlivými třídami  

- příprava a realizace 13. žákovského plesu - Sokolovna Boskovice - pracoviště 

Sušilova 

- Karneval na ledě - Zimní stadion Boskovice, ŠD Zelená a SVČ Boskovice 

- 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 - okresní kolo) 

- Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR - regionální kolo (žák ZŠ pracoviště 

Zelená) 

- příprava na zahájení plaveckého výcviku 1. a 4. ročník 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. ročníku Olešnice na 

Moravě, vzdělávací program Leonardo da Vinci - Agentura Pernštejni (5. - 9. ročník, 

tělocvična školy), dotazníkové šetření zaměřené na klima třídy 6. C, DVPP - Robotika (ZŠ 

Slovákova), DVPP - Solární, větrná energetika (ZŠ Slovákova), Městská knihovna Boskovice 

(1. A, B), projekt Film a škola - Balon (8. a 9. ročník), Úřad práce Boskovice (8. A, B), školní 

kolo Biologické olympiády (6. - 8. ročník), bruslení (4. B, 6. A, C, 1. a 9. ročník), okresní 

soutěž ve florbalu (žáci 1. stupně, Blansko), beseda Moderní je nekouřit, alkohol, …(Elim 

Letovice, 7. ročník), beseda s Policií ČR - Kyberšikana (7. B), divadelní představení Jak Uhlíř 

skoumal Svěrák - Sokolovna Boskovice (1. A, B, 2. C), exkurze JE Dukovany (9. A, B), 

zdravotní výchova (3. A, B), Listování Kvak a Žbluňk - Kino Panorama (1. A, B), Listování 

Můj příběh - Kino Panorama 9.58 (8. A, B), ŠD - Karneval na ledě - celoměstská akce, 

bruslení 5. a 15. oddělení,  Sněhohrátky, výběr úplaty leden - červen 2020 

pracoviště Sušilova: příprava a realizace 13. žákovského plesu - Sokolovna Boskovice, 

šerpování žáků 9. ročníku, lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. ročníku Olešnice na Moravě,   

přehazovaná - krajský turnaj (4. - 5. ročník), DVPP - Robotika (ZŠ Slovákova), Solární, 

větrná energetika (ZŠ Slovákova), filmové představení Gordon a Paddy (1. - 3. ročník), Fany 

(4. - 5. ročník), florbal - nejmladší chlapci a dívky (Blansko), Archeologický program -  

Muzeum regionu Boskovicka (1. C), Regionální pověsti - Muzeum regionu Boskovicka (1. 

D), Listování (1. C, D), Listování - Kino Panorama (9. C, D), příprava LVK pro žáky 7. 

ročníku, ŠD - Valentýnské dílny, workshop šití na stroji ve spolupráci s MAP Boskovice, 

výběr úplaty leden - červen 2020 

pracoviště Slovákova: lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. ročníku Olešnice na Moravě,  

sběrová akce na pracovišti (Remat Letovice), bruslení na zimním stadionu (2. G), Bylo nás 

pět - Loutkové divadlo Radost Brno (4. F, G), Moderní technologie (DVPP, CPVV), Krocení 

literární múzy - Gymnázium Boskovice (vybraní žáci 2. stupně), Postav most - polytechnická 

soutěž pořádaná SŠ Letovice, exkurze Přírodovědného kroužku - Brno, Bioskop, třídní kola 
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recitace 1. - 5. ročník, Listování - kino Panorama (1. a 6. ročník), Týden zdravých svačin - 

soutěž, příprava LVK pro žáky 7. ročníku, DVPP - Robotika (ZŠ Slovákova), DVPP -  

Solární, větrná energetika (ZŠ Slovákova),  ŠD - Valentýnská pošta - tvorba valentýnek pro 

kamarády, Valentýnské dílničky, Masopustní maškarní odpoledne ve spolupráci se 

studentkami SPgŠ, příprava Anglické burzy, Závody psích spřežení 

 

 
 
Slovákova - Výročí 200 let od úmrtí B. Němcové 

 

BŘEZEN 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích (16. 3., 19. 3.) 

- projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy -  

dvakrát do měsíce 

- ŠVP - projekt Hra na město - instituce (6. ročník)  

- problematika přechodu z MŠ na ZŠ, diskuse v rámci Rodičovské kavárny, organizátor 

MAS Boskovicko PLUS, určeno rodičovské veřejnosti a pedagogům 

 
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: časopis Zeus, projekt Hra na město - zahájení (6. ročník), 

dotazníkové šetření sociálního klimatu (6. A), divadelní představení Lakomec - Sokolovna 

Boskovice (9. A, B), recitace žáků 4. a 5. ročníku (školní kolo), basketbal Blansko - okresní 

kolo (starší žáci), Miniveletrh knihy - Sokolovna Boskovice (2. B, 8. A), florbal Rousínov - 

krajské finále (1. stupeň), přehazovaná Letovice - okresní kolo (starší žákyně), ŠD - filmové 

představení Willy a kouzelná planeta 

pracoviště Sušilova: LVK Praděd, chata Barborka - 7. ročník, divadelní představení Klára 

3847 (Brno, 8. C, D), Jarní tvoření - Muzeum regionu Boskovicka (1. C, D), Čtení - J. 

Šandera Sokolovna Boskovice (5. D), vzdělávací program Leonardo da Vinci (5. - 9. ročník, 

tělocvična školy) 

ŠD - pečení perníčků, Švihadlovaná - soutěž se švihadly 
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pracoviště Slovákova: návštěva v CPVV - 3 skupiny předškoláků MŠ Boskovice, ZŠ 

Šebetov, příprava palačinek (5. E), Miniveletrh knihy - Sokolovna Boskovice, beseda se 

spisovatelkou P. Braunovou (2. - 4. ročník),  LVK žáků 7. ročníku Šerlišský mlýn v Orlických 

horách (37 žáků), bruslení (5. G, 2. G), Linoryt - mořský svět (výtvarná soutěž, vyhodnocení) 

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: 

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/ 2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol od 11. 3., je zakázána osobní 

přítomnost žáků na vzdělávání - nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu 

onemocnění COVID-19 

Vláda ČR 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a byla zakázána osobní přítomnost žáků při 

vzdělávání. 

Doba trvání opatření nebyla stanovena. 

MŠMT - Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé 

pololetí školního roku 2019-20 

Pedagogičtí pracovníci komunikovali s žáky a rodiči prostřednictvím EduPage, probíhala 

distanční výuka. 

Od 17. 3. platí pro pedagogické pracovníky home office, jsou svoláváni na porady 

pedagogických pracovníků, správní a provozní zaměstnanci jsou přítomni na pracovišti. 

 

Informace k distančnímu vzdělávání (samostudium, vzdělávání na dálku)  
S ohledem na uzavření škol a školských zařízení a následnému vyhlášení karantény na celém 

území ČR pedagogové školy předávali žákům prostřednictvím EduPage informace k 

domácímu procvičování z učebnic, pracovních sešitů a pracovních listů. 

Dále pedagogové nabízeli dle doporučení MŠMT odkazy na on-line výuku a vzdělávání. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ 

https://www.skolakov.eu 

www.rysava.websnadno.cz 

Většinou se jednalo o materiály pro žáky 1. stupně, starší žáci pracovali dle pokynů 

vyučujících samostatně nebo si různé odkazy sami vyhledali. Mnozí učitelé svoji třídu 

zaregistrovali na speciálních on-line stránkách (př. www.sciodat.cz, www.novaskoladuha.cz, 

www.umimeto.org) a žáci pracovali dle jejich instrukcí. 

Další možnosti nabízela Česká televize. Na programu ČT 2 každý všední den startovaly v 

9.00 hodin výukové bloky pro žáky 1. až 5. ročníku. Na ČT 1 v úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 

14.45 hodin probíhala příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky. 

 

DUBEN 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – platí dále 

 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: 

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/ 2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů 
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VYDÁNO: 

MŠMT:  Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku - 30. 4. 

2020 

211/2020 Sb. Vyhláška ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 

druhém pololetí školního roku 2019-2020 

 

KVĚTEN 

Metodický pokyn MŠMT  - vzdělávací aktivity pro žáky 9. ročníku od 11. 5. 2020 - příprava 

na přijímací zkoušky na střední školy 
Od 11. 5. probíhala výuka žáků 9. ročníku - 2 hodiny českého jazyka a 2 hodiny matematiky 

denně, docházka nebyla povinná, výuka probíhala 3 týdny 

 školní stravování pro zájemce bylo zajištěno 

 žáci byli rozděleni do skupin nejvýše po 15 žácích 

 žáci se vzdělávali na ve třídách na různých poschodích, o přestávkách se nepotkávali 

 skupiny žáků vyučovali stále stejní vyučující Čj a M 

 byla zajištěna nutná hygienická opatření 

 rodiče museli pečlivě zvážit rizikové faktory, které byly součástí čestného prohlášení 

 distanční výuka žáků 9. ročníku pokračovala nezávisle na vzdělávání ve škole 

 od 25. 5. se obnovila výuka na 1. stupni - 4 vyučovací hodiny denně, jednalo se o 

plnohodnotnou výuku. Přihlásilo se 524 žáků z celkového počtu 760 žáků, vytvořilo se 

39 skupin. O odpolední aktivity (ŠD) projevilo zájem 172 žáků.  

 distanční vzdělávání žáků všech ročníků pokračovalo dále 

 20. 5. - pedagogická rada k 3. čtvrtletí prostřednictvím MS Teams 

Program:  počet žáků aktivně se účastnících distančního vzdělávání 

  počet žáků s omezenou účastí 

  počet žáků neaktivních 

  nejvíce využívané metody distančního vzdělávání 

  práce s žáky se SVP 

  výchovné a vzdělávací problémy ve třídě 

 

ČERVEN 

- provozní porady na jednotlivých pracovištích 

- přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 

předmětů 2. 6. 2020 (64 zájemců, žáci 5. ročníku) 

- jednotné přijímací zkoušky na střední školy (8. 6.) 

- přijímací zkoušky do osmiletých gymnázií (9. 6.) 

- celoškolní pedagogická rada prostřednictvím MS Teams (24. 6.) 

- svolání předmětových komisí a metodických sdružení všech tří pracovišť k 2. pololetí 

2019-20 z jednotlivých předmětů vedených garanty ŠVP 

- schůzky předmětových komisí a MS na jednotlivých pracovištích 

- přijetí nejlepších žáků u starosty Města Boskovice (26. 6.) - 5 žáků z každého 

odloučeného pracoviště 

- informace k ukončení školního roku a předání vysvědčení 30. 6. 2020 (úprava 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. 6. 2020 umožňovala 

předání vysvědčení žákům 30. 6. 2020 jen s drobnými omezeními) 

- focení kolektivů žáků 9. ročníku, pedagogického sboru 

- ukončení školního roku 2019/2020 na jednotlivých pracovištích, rozdání vysvědčení,  

Vzdělávací aktivity pro žáky 9. tříd - český jazyk, matematika (od 11. 5. 2020) 

Dopolední vzdělávací a odpolední zájmové aktivity pro žáky 1. stupně (od 25. 5. 2020) 

Vzdělávací aktivity pro žáky 6. - 8. tříd (od 8. 6. 2020) 
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Část XI. 

Environmentální výchova 
 

Během školního roku 2019/2020 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“ 

 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  

 proběhla řada besed, exkurzí, prožitkových výukových programů, vycházek a výletů 

s ekologickým zaměřením 

 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 

 

Pracoviště nám. 9. května 

 výukový program Svět kolem nás  

 péče o akvárium 

 sběr hliníku a starého papíru 

 projekt Recyklohraní 

 Spolupráce se studentkami SPgŠ 

 pravidelné aktuální rozhlasové relace školního parlamentu 

 výukové programy a návštěvy výstav v Muzeu Boskovicka 
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 aktivity školního parlament 

 vánoční jarmark, besídky, Mikulášský večírek 

 Stonožka v Praze - hnutí Na vlastních nohou - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

 Oborový den na SŠ André Citroena 

 Vánoční dílny - Muzeum regionu Boskovicka 

 Besedy Elim Letovice o.p.s – Kyberšikana, Bolest - nemoc jménem šikana, Moderní 

je nekouřit, alkohol 

 exkurze Anthropos Brno  

 sportovní soutěže, bruslení  

 

Pracoviště Slovákova 

 „Živá a neživá příroda“ - přírodovědné vycházky v průběhu roku (žáci 1. stupně) 

 „Barevný podzim“ – projektové dny ve školní družině 

 činnost přírodovědného kroužku (žáci 2. stupně) 

 výuka přírodovědných předmětů v CPVV  

 přírodovědný projekt „Terárium“ 

 přírodovědné přednášky „Motýli“, „Naši plazi“ ve spolupráci s Gymnáziem 

Boskovice 

 „Dřevo – materiál budoucnosti“ – soutěž (žáci 2. stupně) 

 „Přírodovědný Klokan“ – školní kolo přírodovědné soutěže 

 účast na akci „Přijďte s námi vysadit stromy a zazimovat hmyzí domeček“ 

 beseda s veterinářem 

 „Mladí přírodovědci“ – soutěž pro 8. a 9. ročníky  

 „Postav most“ – polytechnická soutěž (9. ročník) 

 „Biotop – DNA detektivové“ - exkurze přírodovědného kroužku  

 třídění a sběr odpadů (papír, hliník, PET lahve, vybité baterie) 

 vánoční a velikonoční tvořivé dílničky (spolupráce s rodiči, žáci 1. stupně) 

 

Pracoviště Sušilova 

 

 ŠD – Hry v přírodě 

 Sportovní soutěže – atletika, kolektivní sporty, tradiční „Běh do schodů“ 

 Soutěž žáků 5. tříd a 9. tříd – „Dřevo, materiál budoucnosti“ 

 Projektový den – „O poklad na Baště“ – deváťáci pro prvňáčky 

 Výstava Otakara Kubína – Muzeum – náměty ve Vv 

 Návštěva vily Tugendhat – 9. C 

 Vánoční dílničky – 2. třídy – Sokolovna 

 „Rodiče dětem – 4. E – výroba z fimo hmoty a zdobení perníků 

 Vidapark – pokusy z fyziky – 7. E 

 Solární, větrná aj. energie – pro zájemce 

 Archeologický program – 1. C v muzeu 

 Regionální pověsti – 1. D v muzeu 

 Třídění a sběr odpadů – papír, PET lahve 

 Sběr pomerančové kůry 
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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. 2019 

 

Komentář: 

 

     Hospodaření za rok 2019 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši +54 tis. Kč, 

v tom je zahrnut kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 195 tis. Kč. 

Hospodaření se státními prostředky skončilo vyrovnaně.  

 

          Plnění jednotlivých položek je obsaženo v tabulce na následující straně:  
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Rozpočet ZŠ Boskovice – plnění k 30. 6. 2020 

 

Komentář: 

 

     Hospodaření v 1. pololetí roku 2020 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 

+1.774 tis. Kč, v tom je zahrnut kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši  

+55 tis. Kč. Hospodaření se státními prostředky skončilo vyrovnaně.  

      

     Plnění jednotlivých položek je obsaženo v tabulce na následující straně: 
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