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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 2021/2022.

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
Stránky školy: http://zs.boskovice.cz/
Zřizovatel školy: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice
Ředitel školy: RNDr. Vladimír Ochmanský
Vedení školy:
statutární zástupce ředitele školy – Mgr. Martin Staněk
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 – pro oblast vzdělávací – PaedDr. Eva Tichá
zástupce ředitele školy – pro oblast organizační a informatiku – Mgr. Aleš Ryšavý
Nejvyšší povolený počet žáků: Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

1940 žáků
437 účastníků
1602 strávníků

Ve školním roce 2021/2022 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. 2021)
Školní rok
2021/22
1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet tříd
celkem
z toho
spec. vyrov.
34
30
64

Celkový
počet žáků

Počet žáků
na jednu třídu

741
703
1444

21,8
23,4
22,6

c) Celkový počet žáků v 1. ročníku - 135 (k 1. 9. 2021)
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d) Školská rada
V období školního roku se školská rada sešla celkem dvakrát - 20. 10. 2021 a 15. 6. 2022.
Zápisy ze zasedání jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
e) Vzdělávací programy
Název zvoleného
Číslo jednací
vzdělávacího programu
ŠVP Škola mnoha možností ZŠ-ŠVP-19/2007

V ročníku
1.– 9. ročník

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

Počet
3

Počet strávníků
žáci
zaměstnanci ostatní*
1251
149
0

* Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd.
Počet pracovníků školní jídelny k 31. 10. 2021
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

17
16,4

g) ZŠ vykonává činnost školní družiny (stav k 31. 10. 2021)
ŠD
celkem

Počet oddělení ŠD
15

Počet účastníků v ŠD Počet vychovatelů ŠD
410
fyz.
15
přepoč.
12,7

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.
Akce na jednotlivých pracovištích:
* ŠD při ZŠ nám. 9. května:
Za skřítkem Podzimníčkem, Beseda s policistou, Dráček Družináček, Drakiáda (ve spolupráci
se SVČ), Exkurze do rybochovného zařízení, Velká boskovická, Čertovská párty, Vánoční
dílny, Smysly nejsou nesmysly, Módní přehlídka, Jarní workshop, Velikonoční dílny,
Návštěva kina - Myši patří do nebe, Den Země v ŠD, Závody na kolech a koloběžkách,
Turnaj v kuželkách, Hradní párty, Koncert v ŠD, Vystoupení v BeneVita

Barevný týden: Modro-růžové pondělí

* ŠD při ZŠ Sušilova:
Beseda o knihách, Pochod lesem Řáholcem, návštěva Festivalu IQ Play, Bojovka Boba a
Bobka, Podzimní dílny, Listopadová výzva, Laser game, Kulinářský týden, Vánoční dílny,
Vánoční bojovka, Spejbl a Hurvínek na olympiádě, Burza hraček, Valentýnské dílny, Bolek a
Lolek vyrážejí do světa, Velikonoční dílny, Pálení čarodějnic, Dílny k svátku maminek, Den
bláznivých ponožek, Přírodovědná soutěž, Bowling ke Dni dětí, Dílny ke Dni otců,
Zmrzlinový den, Oslava konce školního roku
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Spejbl a Hurvínek na olympiádě

* ŠD pro ZŠ Slovákova:
Barevné rámečkování s vernisáží, Počitadlo - družinové tablo, Halloweenské dílničky, Vlajka
naší družiny, Malé čtení se Z. Pešou, Mikulášská nadílka, Pečeme vánoční sušenky, Vánoční
dílničky, Hrdinové našich knížek - výtvarná soutěž, Závody psích spřežení, Valentýnská pošta
a dílničky, Masopustní karneval, Memoriál K. Absolona a J. Augusty, Jarní dílničky,
Anglická burza 8. ročník, Maminkám k svátku - dílničky, Mobilní kabinet MAP - ozoboti,
ALBI tužky, 3D pera, Putování pohádkovou říší k MDD, Mobilní kabinet MAP - zábavné,
logické a vzdělávací hry, Plackování.
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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

134
134

124,3
124,3

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2021/22 nastoupili
na školu: 1
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2021/22 nastoupili
na školu: 1
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2021/22 odešli
ze školy: 2
5. Věkové složení pedagogických pracovníků:
Učitelé
Věk
do 35 let
35–50 let
nad 50 let
Celkem
Z toho pracující důchodci pobírající důchod
Z toho pracující důchodci nepobírající důchod

Rodičovská dovolená

Muži
1
7
8
16
2
0
0

Ženy
30
41
47
118
9
0
15

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborném rozvoji
nepedagogických pracovníků:
Název kurzu, semináře, školení, studia – školní rok 2021/22

Počet účastníků

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta Brno, Učitelství pro základní školy (pětileté),
magisterské studium studijního programu, 8. semestr
1
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika –
vychovatelství, typ bakalářský, forma kombinovaná, 3. ročník
- studium úspěšně dokončeno
1
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, typ bakalářský, forma kombinovaná,
Výchova ke zdraví, Technika a pracovní činnosti, 2. ročník
1
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Tělesná výchova a informatika, 5. ročník
- studium úspěšně dokončeno
1
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Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Učitelství zeměpis a přírodopis
ukončeno bakalářské studium – 6 semestrů, nyní dokončen 7. semestr
1
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta Brno, DPS vychovatelství – nyní dokončen
1. semestr
1
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, typ magisterský, kombinovaná forma
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika
- studium úspěšně dokončeno
1
Celoživotní vzdělávání k získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ, Akademie HUSPOL s.r.o.
- studium úspěšně dokončeno
1
Celoživotní vzdělávání na Pedagogické fakultě, obor DPS Vychovatelství – Masarykova
univerzita, Pedagogická fakulta Brno, 3 semestry
- studium úspěšně dokončeno
1
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika –
vychovatelství, typ bakalářský, 3. ročník
1
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Český jazyk a geografie –
Učitelství pro základní školy, typ bakalářský, 2. ročník
1
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, typ magisterský, forma
kombinovaná, Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika,
5. ročník
1
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Učitelství se zaměřením na
vzdělávání biologie a matematiky, forma prezenční, 5. ročník
- studium úspěšně dokončeno
1
Kvalifikační studium Koordinátor Školního vzdělávacího programu, NPI ČR Brno,
2. semestr
1
Projekt MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice
Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce
Agrese a její řešení
Polytechnické vzdělávání
Technické školky
Zdravé klima ve škole, komunikační situace a jejich aspekty
Národní plán obnovy školy
Setkání vedoucích pracovníků ZŠ
Strategický plán rozvoje školy

4
2
3
2
1
1
1
1

Jednodenní, vícedenní školení
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura
Výuka českého jazyka pro žáky se SVP

1
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Čtenářské dílny – zavedení do výuky Čj
Autentické a smysluplné tvoření textu v praxi ZŠ
Vyjmenovaná slova krok za krokem
Únikové hry a další schovávačky – aneb i čeština na 2. stupni může být skvělá
Čtenářské dílny III – poezie
Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ
Karel Čapek – kompletní příprava na 16 vyučovacích hodin
Úvod do výuky češtiny nově příchozích žáků z Ukrajiny
Čtenářská gramotnost 2. stupeň
Vzdělávací obor: Matematika a Informační a komunikační technologie
Projekt DigiMe
Rozšíření číselného oboru do 100
Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky
3 D pera s nástavcem
Začínáme s OZOBOTY
Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT
Specifické poruchy učení a výuka matematiky na základní škole
Vzdělávací obor: Cizí jazyk
Hry a interaktivní metody na hodinách cizích jazyků s Bronislavem Sobotkou
Digitální nástroje a dovednosti učitele cizího jazyka
Konverzace a výuka mluveného projevu v Aj
Hra, zážitek a tvořivost dělají z učení radost
aneb Aktivizační prvky v českém jazyce nejen pro distanční výuku
Němčina hravě a všemi smysly
Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro pokročilé

1
1
2
1
1
1
1
1
1

2
1
1
10
2
1
1

1
1
1
1
1
1

Společné vzdělávání, Inkluze
Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímání a začleňování žáků cizinců do školy
Podpora cizinců v předškolním vzdělávání
Hodnocení žáků – cizinců

1
1
2

Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, další výchovy
Video a text ve výuce první pomoci
Vrozené způsoby, jak se uvolnit
Hudební výchova s Danielou Taylor

1
1
1

Školní družina
V každé chvíli jste jim vzorem
Pravidla nejsou povidla
Maličkosti, na které byste při výchově dětí neměli zapomínat
Co znamená respektovat a být respektován?

1
1
1
1

Školení ostatní
Stres a syndrom vyhoření – příznaky a prevence
Seminář k novinkám PAM 36.04
Seminář k novinkám PAM 37.00
Jsem spokojená
Hodnocení, které pomáhá dětem růst

1
1
1
1
1
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Zdravé klima ve škole – komunikační situace s jejich aspekty
Seminář k novinkám PAM 37.01
Zpětná vazba – účinný nástroj rozvoje
Zdravé klima ve škole, komunikační situace a jejich aspekty
J. A. Komenský jako školní projekt
Inovativní metody a formy práce
On-line webinář „Dovolená v širších souvislostech“
Agrese a její řešení
Mediální výchova 21. století
Druhostupňáci bez respektu

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Nepedagogičtí pracovníci
Účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Seminář PAM
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti
Aktuální změny v oblasti spisové služby ve školách
Dovolená v širších souvislostech
Školení pracovníků §4

1
1
1
1
1
1

7. Romský asistent: ne
Další asistent: ano (asistenti pedagoga) – 29 (20,2 úvazku)
8. Počet nepedagogických pracovníků základní školy (fyzický/přepočtený): 45/39,0
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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
134
159
146
153
165
757
181
194
191
163
729

Prospělo –
Neprospělo
vyznamenání
134
157
134
121
1
130
1
676
2
117
2
112
3
104
5
64
397
10

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

Počet
8
6

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 998 (2. pololetí)
4. Údaje o přijímacím řízení na střední školy:

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

VIII.G

IX.A

IX.B

IX.C

0
0
0
0
2
2

7
19
0
0
0
26

4
19
1
0
3
27

2
8
2
0
10
22

IX.D

2
15
0
0
5
22

IX.E

IX.F

0
8
2
0
8
18

5
8
2
0
7
22

IX.G

4
8
1
0
10
23

Celkem

24
85
8
0
45
162

5. Vyhodnocení naplňování cílů školského vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Boskovice respektuje cíle stanovené
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV) a směřuje k jejich
naplnění. Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet všechny klíčové
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kompetence a poskytnout základ všeobecného vzdělání. Důležitá je orientace zejména na
situace blízké životní realitě žáků, na praktické jednání a vytváření postojů a hodnotových
priorit.
Naplňování cílů základního vzdělávání je v každém ročníku Základní školy Boskovice
dosahováno vždy s ohledem na specifické potřeby žáků. Důležitým aspektem při naplňování
vytyčených cílů je podpora sebepoznání, rozvoj schopností každého žáka a jeho rozhodování
o životním a profesním směřování.
Daří se nám úspěšně vzdělávat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Využíváme
veškerá možná podpůrná opatření k dosažení maximálního rozvoje každého žáka se speciální
vzdělávací potřebou. Máme širokou základnu asistentek pedagoga, které mají ve třídách svoje
nezastupitelné místo. Stejně tak pečujeme o žáky s identifikovaným nadáním. Zapojili jsme se
do projektu „Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji" a vyhledáváme tak
nadané žáky v rámci čtvrtého ročníku.
Od školního roku 2021/22 byl zařazen do učebních osnov 4. ročníku vyučovací předmět
Informatika. Tento předmět vychází ze vzdělávacího oboru Informatika, který nahradil
vzdělávací obor Informační a komunikační technologie. V souvislosti s tím byly doplněny
klíčové kompetence o kompetenci digitální. Z toho vyplývá i naplňování dalšího cíle našeho
školního vzdělávacího programu. Je to především podpora žáků orientovat se v digitálním
prostředí a pomoc při bezpečném využívání digitálních technologií.

Část IV.
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve sledovaném období neproběhlo na škole šetření ČŠI.

Část V.
Rozhodnutí ředitele
Rozhodnutí ředitele
dle zákona 561/2004 Sb. § 165 odst. 2
písm. a) zamítnutí žádosti o povolení individuál. vzdělávacího plánu dle § 18
zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku dle § 17 odst. 3
písm. c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
písm. d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku zákl. školy dle § 39 odst. 2
písm. e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
přestup žáka podle § 49 odst. 1
písm. h) zamítnutí žádosti o pokračování v zákl. vzdělávání podle § 55 odst. 1
písm. k) povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2021/2022: 135
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2022/2023: 169

Počet

Počet
odvolání

234
80
-

-
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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.



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
Celostátní soutěže
- Matematický klokan – 1. místo – P. Axman (7. A)
Krajské soutěže
- Přespolní běh – 1. místo – družstvo mladších žákyň (6. - 7. ročník) – A. Šafránková,
N. Vávrů (obě 6. C), J. Novotná (7. B), B. Janovská, Š. Marečková, E. Ježková (všechny
7. C), 2. místo – B. Janovská (7. C), 4. místo – A. Šafránková (6. C), 5. místo – J. Novotná
(7. B), 8. místo – Š. Marečková (7. C)
- Biologická olympiáda – M. Janovská (7. C) – úspěšný řešitel
- Matematická olympiáda – T. Pokorný (9. A) – úspěšný řešitel
Okresní soutěže
- Matematická olympiáda – 2. místo – S. Obertíková (5. B), 3. místo – S. Ježová (5. B),
Š. Řehák (6. A), T. Pokorný (9. A), 4. místo – M. Černý, E. Řeřuchová, V. Veselá
(všichni 7. A), T. Koudelka (8. A), 5. místo – E. Marková (5. B), V. Rejdová, D. Kotrányi
(oba 7. A), 6. místo – A. Věrná (5. B). M. Ožvoldík (7. A), D. Johanides (9. A), 7. místo –
P. Axman (7. A), E. Žédková (7. A), M. Havelková (9. A), 9. místo – A. Jarmar (7. A),
A. Kubín (9. A)
- Pythagoriáda – 1. místo – M. Havelková (9. A), 2. místo – V. Ryšavá (6. A), 3. místo –
J. Kala (8. A), V. Rejdová (7. A), 4. místo – M. Huvarová (6. A), P. Axman, N. Odehnalová,
V. Veselá (všichni 7. A), 5. místo – K. Němcová (9. A), 6. místo – D. Tesař (8. A)
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- Biologická olympiáda – 3. místo – M. Janovská (7. C)
- Dějepisná olympiáda – 10. místo – V. Čechová (8. A)
- Zeměpisná olympiáda – 4. místo – P. Axman (7. A), 8. místo – A. Kubín (9. A), 10. místo –
M. Havelková (9. A)
- Přespolní běh – 1. místo – družstvo mladších žákyň – postup do krajského kola, 5. místo –
družstvo mladších žáků, 10. místo – družstvo starších žákyň, 10. místo - družstvo starších
žáků, 1. místo – A. Šafránková (6. C), 2. místo – B. Janovská (7. C), T. Hruda (6. B), 3. místo
– J. Novotná (7. B), 4. místo – S. Kolaříková (7. C), 10. místo – Š. Marečková (7. C),
A. Blézlová (9. A)
- Vybíjená – 1. místo – žáci 4. – 5. ročníku – postup do krajského kola – M. Minx, K. Roglič
(oba 5. A), D. Holík, D. Bartoň, M. Klimeš, P. Kopecký, M. Machek, A. Věrná (všichni 5. B),
M. Holý, V. Stehlík, N. Šamalíková, P. Špaček (všichni 5. C)
- Florbal – 1. místo – žáci 2. – 5. ročníku – postup do krajského kola, B. Oujeský (2. A),
J. Vykoukal, M. Kovařík, P. Horák (všichni 3. A), J. Skřipský (4. B), M. Minx, K. Vaněrka
(oba 5. A), D. Holík, M. Klimeš (oba 5. B), V. Stehlík, A. Čepelák (oba 5. C)
- Florbal – 2. místo – žáci 6. – 7. ročníku – D. Vajčner (6. A), I. Moudrý, D. Oujeský,
J. Oujeský, M. Prudil, M. Blézl (všichni 6. C), P. Ďurčan, E. Ševčík, F. Najer, D. Kotrányi,
T. Parolek, M. Ožvoldík (všichni 7. A)
- Florbal – 2. místo – žáci 8. - 9. ročníku – V. Koudelka, Š. Pernica (oba 8. A), T. Kuba (8. B),
O. Ščudla, S. Zemánek, M. Herčík (všichni 8. C), A. Tichý, J. Mazal, L. Horák, T. Pokorný,
F. Celta (všichni 9. A), R. Straňák (9. B)
- McDonald’s Cup – 2. místo – M. Machek, M. Klimeš, D. Holík, D. Bartoň, P. Kopecký
(všichni 5. B), M. Minx, K. Vaněrka (oba 5. A), L. Hrubý, J. Skřipský (oba 4. B),
J. Vykoukal, M. Kovařík, P. Horák (všichni 3. A)
- Přehazovaná – 3. místo – dívky 8. – 9. ročníku
- Pohár rozhlasu – 4. místo – družstvo mladších žáků, 4. místo – družstvo mladších žákyň,
8. místo – družstvo starších žákyň, 9. místo – družstvo starších žáků
běh na 60 m – 3. místo – E. Ševčík (7. A), 5. místo – Š. Marečková (7. C), V. Petečelová
(8. C), štafeta 4 x 60 m – 7. místo – družstvo mladších žákyň, družstvo mladších žáků,
družstvo starších žákyň, 8. místo – družstvo starších žáků, skok daleký – 3. místo – H. Vávrů
(8. C), 4. místo – J. Svoboda (7. A), 7. místo – Š. Řehák (6. A), 8. místo – B. Janovská (7. C),
skok vysoký – 4. místo – H. Vávrů (8. C), 6. místo – P. Ďurčan (7. A), 10. místo – O. Ščudla
(8. C), E. Ševčík (7. A), vrh koulí – 4. místo – J. Mazal (9. A), 8. místo – M. Vítek (8. A), hod
míčkem – 6. místo – J. Novotná (7. B), běh na 600 m – 3. místo – J. Novotná (7. B), 6. místo
– B. Janovská (7. C), 9. místo – A. Šafránková (6. C), běh na 800 m – A. Müllerová (8. A)
- Pohár krále Jiřího – běh na 400 m – 9. místo – M. Kovařík, 3. místo – E. Mazalová (oba
3. A), běh na 600 m – 3. místo – V. Šafářová (5. A), hod kriketovým míčkem – 8. místo –
M. Kovařík, 9. místo – Malvína Liznová, 10. místo E. Mazalová (všichni 3. A), skok daleký –
5. místo – V. Šafářová (5. A)
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Městské soutěže
- „Den Země“ - Výtvarná soutěž - oceněni – B. Luňáčková, E. Hyblová (obě 5. C), D.
Procházka, D. Balla, N. Pokorná (všichni 7. B)

Florbal 1. stupeň - 1. místo v okresní soutěži
soutěži

McDonald´s Cup - 2. místo v okresní

 Pracoviště Sušilova
Krajské soutěže
- Pohár rozhlasu (Břeclav) – st. žáci skok vysoký – 3. místo - K. Šmerda (9. E), umístění
družstev – 5. místo
- Minifotbal (Blansko) – 3. místo chlapci 5. - 7. třída - V. Žilka (5. E), M. Sychra, M. Sychra,
F. Holík, D. Dostál (všichni 7. E), J. Hrabec (7. D), V. Menšík (6. D), M. Haluza, M. Lokaj,
T. Lokaj (všichni 6. E), V. Štumpa (5. D), D. Vajčner (6. A), M. Černý, F. Najer (oba 7. A)
Okresní soutěže
- Přespolní běh – ml. žáci - 10. místo - M. Sychra, D. Dostál, F. Holík (všichni 7. E),
R. Škarvada (7. D), T. Kráčalík (6. E), ml. žákyně – 11. místo - M. Roudná, N. Mikulášková
(obě 6. D), A. Hanáková, V. Jasinková (obě 6. E), K. Vafková (7. E), st. žáci - 11. místo M. Kassai, B. Klusáček, D. Kejík (všichni 8. E), E. Hrdlička (9. D), V. Mahút, J. Král (oba
9. C), st. žákyně – 14. místo V. Slámová, S. Čermáková (obě 9. D), K. Roudná (9. C), A.
Ryšavá (8. E), 4. místo - F. Holík (7. E)
- Pohár rozhlasu (Blansko)
mladší žáci: běh 60 m – 1. místo - M. Sychra (7. E), štafeta 4 x 60 m – 1. místo - D. Dostál
(7. E), F. Holík (7. E), M. Sychra (7. E), T. Kráčalík (6. E), skok vysoký – 8. místo D. Dostál
(7. E), skok daleký – 8. místo M. Sychra (7. E), hod míčkem – 6. místo - D. Dostál (7. E),
9. místo A. Langr (6. E), umístění družstev – 5. místo
mladší žákyně: žákyně běh 60 m – 8. místo V. Cepková (7. D), štafeta 4 x 60 m – 9. místo M. Roudná (6. D), K. Vafková (7. E), V. Michalková (6. D), V. Cepková (7. D), umístění
družstev – 11. místo
starší žáci: žáci běh 60 m – 5. místo - D. Kejík (8. E), štafeta 4x60 m – 3. místo D. Kejík
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(8. E), B. Klusáček (8. E), J. Král, M. Rychnovský (oba 9. C), skok vysoký – 3. místo K. Šmerda (9. E), skok daleký – 6. místo - J. Král (9. E), 10. místo M. Rychnovský (9. C), vrh
koulí – 2. místo R. Šumský (9. E), 9. místo - J. Staněk (8. D), umístění družstev – 1. místo
(postup do kraje), st. žákyně skok vysoký – 9. místo A. Ryšavá (8. E), umístění družstev –
10. místo
- Turnaj v přehazované – ml. žákyně – 2. místo - K. Vafková, J. Soukopová (obě 7. E),
V. Cepková, A. Hrebíková, L. Turečková (všechny 7. D), V. Michálková, D. Pospíšilová,
A. Kršňáková, E. Pečinková (všechny 6. D), st. žákyně – 1. místo - E. Svobodová,
M. Pečarková, N. Marková, K. Roudná, H. Jakubcová, E. Termerová (všechny 9. C),
M. Vojtěchová (9. E), S. Čermáková (9. D)
- Pohár krále Jiřího Kunštát – ml. žáci běh 50 m – 1. místo - J. Straka (3. D), hod míčkem –
2. místo - J. Kráčalík (3. D), st. žáci hod míčkem – 3. místo - S. Holub (5. E), st. žákyně skok do dálky – 2. místo J. Ševčíková (4. E)
- Minifotbal – 1. místo - chlapci 5. - 7. třída – V. Žilka (5. E), M. Sychra, M. Sychra, F. Holík,
D. Dostál (všichni 7. E), J. Hrabec (7. D), V. Menšík (6. D), M. Haluza, M. Lokaj, T. Lokaj
(všichni 6. E), V. Štumpa (5. D)
- Dřevo – materiál budoucnosti – 2. místo – M. Kleveta, V. Mahút, J. Král (všichni 9. C),
O. Nečas, L. Polák (oba 9. D)
- Pythagoriáda – 5. místo – M. Kassai (8. E), 6. místo – J. Jakubec (8. D), 8. místo –
B. Klusáček (8. E)
- Dějepisná olympiáda – úspěšní řešitelé – L. Vágnerová, M. Kassai (oba 8. E)

Minifotbal - 1. místo v okresní soutěži
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 Pracoviště Slovákova
Celostátní finále Státního zdravotního ústavu
- 1. místo - 12. oddělení ŠD v kampani „Naše planeta, naše zdraví“ – kolektivní práce dětí a
paní vychovatelky G. Klevetové
Krajské soutěže
- Olympiáda z českého jazyka – úspěšný řešitel – A. Geršlová (8. G)
- Mladí zdravotníci – 4. místo – L. Klevetová, V. Odehnalová, S. Charvátová, K. Filoušová,
D. Dolhova, E. Popelářová (5. G)

Mladí zdravotníci - krajské kolo Znojmo 3. 6.

Okresní soutěže
- Pythaghoriáda – žáci 6. až 9. ročníku – 3. místo – M. Andrlík (8. F), úspěšní řešitelé –
J. Koleda (6. G), A. Krátká (6. G), M. Dvořáček (6. G), R. Černý (8. F), A. Geršlová (8. G),
D. Malina (8. G)
- Olympiáda z českého jazyka – 3. místo – A. Geršlová (8. G)
- Postav most – žáci 9. ročníku – 1. místo + absolutní vítězství – A. Violinov, V. Malach,
N. Keršner (9. F), 3. místo – M. Svoboda, P. Janíček, D. Machová, D. Demir, N. Tsolmon,
N. Tomanová, K. Holbíková, A. Kanýzová, M. Procházková (9. G)
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- Matematický klokan – 4. místo – M. Andrlík (8. F)
- Štafetový pohár – běh smíšených štafet – 3. místo družstev – J. Spousta (2. F),
A Kohoutová, (3. G), B. Kopecká (3. F), S. Pospíšilová (3. F), N. Kratochvílová (3. E),
E. Kotoučková (3. E), H. Dvořáček (3. E), F. Zachoval (3. E), P. Bayer, (3. E), E. Popelářová
(5. G), L. Kovaříková (5. G), L. Kotrhonz (5. G), T. Zábojová (5. F), M. Valterová (5. F),
O. Tichý (5. F), L. Křenek (5. F), R. Láník (5. F), Š. Polák (5. F)
- Pohár rozhlasu
starší žákyně: 2. místo štafeta 4 x 60 m – B. Krejčí (6. G), L. Ondráčková (6. G),
G. A. Novotná (7. G), B. Kratochvílová (6. G), 2. místo běh 60 m – B. Krejčí (6. G), 3. místo
- skok daleký – B. Krejčí (6. G)
starší žáci: 1. místo skok daleký – J. Hartl (8. F), 3. místo štafeta 4 x 60 m – J. Dufek (7. G),
O. Veverka (7. F), O. Kopečný, (7. F), D. Staněk (7. G)
- Pohár krále Jiřího – žáci 3. až 5. ročníku – 1. místo běh 50 m – O. Tichý (5. F), 1. místo skok daleký – O. Tichý (5. F), 3. místo - běh 50 m – B. Kopecká (3. F), 3. místo - skok daleký
– A. Veverková (3. G), 3. místo - hod míčkem – P. Bayer (3. E), B. Kopecká (3. F), 4. místo skok daleký – N. Ryšávková (4. G), 3. místo družstev
- Memoriál V. Kotrhonze – 3. místo – družstvo starších žáků – T. Korčák, (8. G), V. Malach
(9. F), J. Vajčner (9. G), L. Prokeš (9. G), F. Rozehnal (9. G), B. Sluka (9. F), M. Kopecký
(9. F), L. Marek (9. F)
- Mladí zdravotníci – 4. místo – L. Klevetová, V. Odehnalová, S. Charvátová, K. Filoušová,
D. Dolhova, E. Popelářová (5. G)
Městské soutěže
- Kreativní výzva – oblíbené komiksové postavy a fantastické světy – knihovna Boskovice
(přehlídka) - zapojení žáci – Š. Peka (7. F), L. Hříbal (7. F), D. Žáček (7. F), O. Veverka
(7. F), Š. Sedlák (7. F), K. Poráč, (7. G), A. Violinov (9. F), D. Oujeský (9. F), E. Slezáková
(9. F), N. Keršner (9. F), V. Malach (9. F)
- Soutěžní a vzdělávací projekt VAS Boskovice – oceněné třídní kolektivy – výlet 1. stupeň
(2. F, 2. G), 2. stupeň (7. H), ocenění jednotlivci 1. stupeň – 1. místo – kolektiv 1. E, 2. místo
– A. Kohoutová (3. G), A. Veverková (3. G), 3. místo – L. Svobodová (3. G), ocenění
jednotlivci 2. stupeň – 1. místo – A. Petrova (9. G), 2. místo – D. Malina (8. G), 3. místo –
M. Náhlík (6. F), 4. místo – J. Vajčner (9. G), 5. místo – J. Adámková (6. F)
c) Spolupráce s dalšími subjekty
 SVČ Boskovice
Spolupracujeme při pořádání sportovních a kulturních akcí. Každoročně je to například
spolupořadatelství při ekologické soutěži Den Země, Drakiádě a Karnevalu na ledě. Také
spolupracujeme při organizování školních výletů pro žáky 1. stupně v okolí Boskovic.
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 Úřad práce
Spolupráce s touto organizací pomáhá našim nejstarším žákům při výběru budoucího
zaměstnání. Tradiční návštěvy žáků 8. a 9. tříd v tomto školním roce však proběhnout nemohly.
 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. 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. 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.

Ředitel městské policie ve školní družině
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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
V rámci výuky žáci pravidelně navštěvují výstavy pořádané muzeem a městskou knihovnou.
Žáci školy vydávají školní časopisy – Zeus, Sušiláček, Slováček. Pravidelnými akcemi jsou
Dny otevřených dveří a další propagační akce před zápisem žáků do prvních tříd.
Jako každoročně bylo vybráno 15 nejlepších žáků školy, kteří byli přijati a odměněni
starostou města.
e) 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 ŠKOLA
- Šablony III ZŠ Boskovice - OP VVV
- Obědy pro děti
f) 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.
V únoru 2022 proběhlo ve spolupráci s organizací JCMM, z.s. testování u žáků 4. ročníku v
rámci aktivity projektu na podporu vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji (iKAP
JMK II, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177).
g) 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 základě doporučení poradenských zařízení v rámci pedagogické podpory zřizujeme
hodiny pedagogické intervence a předmět speciálně pedagogické péče.
h) Péče o žáky s nárokem na poskytování jazykové přípravy
Ve školním roce 2021/22 se ZŠ Boskovice stala školou v regionu zřízenou pro jazykovou
přípravu žáků s nárokem na poskytování jazykové přípravy. Počet skupin se v souvislosti
s příchodem nových žáků z Ukrajiny postupně zvyšoval. Od května 2022 jsme zřizovali šest
skupin pro 58 žáků v celkovém rozsahu 42 hodin týdně. Většina žáků byla žáky naší školy,
jedna skupina byla vyčleněna pro žáky z regionu.
i) LVVZ, plavecký výcvik
Žáci 7. tříd se každoročně účastní lyžařských výcvikových kurzů. Plavecký výcvik
organizujeme pro žáky 2. a 3. tříd v rozsahu 20 hodin, pro žáky 1. a 4. tříd v rozsahu 10 hodin.

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. Proběhly modernizace kotelen, budovy jsou zatepleny, na pracovištích Sušilova a
Slovákova jsou umístěny fotovoltaické panely. Aktuálně usilujeme o modernizaci učeben,
kabinetů a šaten, velkého pokroku jsme dosáhli v oblasti technického vybavení školy (zejména
vybavení pro informatiku), 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. Na škole jsme zřídili školní poradenské pracoviště, jehož koordinátorem je
speciální pedagog, od 1. 9. 2022 i školní psycholog. V souvislosti s příchodem silnějších
populačních ročníků a s nárůstem počtu žáků přicházejících z okolních vesnic, i těch s plně
organizovanými školami, dochází k nárůstu počtu žáků. Ten byl znatelný ve 2. pololetí, kdy se
ke školní docházce přihlásilo asi 50 žáků z Ukrajiny. Kapacita školy má stále ještě drobné
rezervy. Zvýšenému zájmu o školní družinu jsme se přizpůsobili výrazným navýšením kapacity
na 415 účastníků v minulých letech, pro následující školní rok jsme tuto kapacitu navýšili ještě
o dalších 22 účastníků na celkem 437 účastníků.
Rodiče a žáci využívají školní informační systém EduPage.
Školní vzdělávací program Škola mnoha možností prošel ověřovací fází, aktuálně pracujeme
na jeho inovacích a vylepšeních. Zapracovány a školskou radou schváleny byly změny
související s nabíhajícími změnami v předmětu Informatika na 1. i 2. stupni. Novinkou je školní
vzdělávací program pro přípravnou třídu s účinností od 1. 9. 2022.
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Část VIII.
Hodnocení preventivního programu 2021/22
Hlavní cíle PP a jejich plnění
Ve školním roce 2021/2022 jsme po určitou část školního roku vycházeli z mimořádných
opatření vlády, která v případě výskytu viru SARS COVID-19 zakázala po danou dobu
přítomnost žáků v prezenčním vyučování. Při práci s dětmi jsme vycházeli z manuálu MŠMT
a příslušných metodických doporučení. Po rozvolnění jsme postupně navazovali na aktivity,
které se nám osvědčily v minulých letech. Hlavním cílem programu bylo co nejdříve
stabilizovat třídní kolektivy, vrátit se k preventivním aktivitám a dále pak věnovat pozornost
všestrannému rozvoji osobnosti všech žáků školy. Zvýšenou pozornost jsme chtěli věnovat
dětem s problémovým vývojem a rizikovým chováním, a přispívat tak k rozvoji jejich
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 bezpečnosti, Den zdraví, Bezpečná cesta do
školy, Den Evropy, Hra na město, Děti odjinud – děti Evropy, Den bez aut…)
práce byla po určitou část roku omezená vzhledem k nastalé epidemiologické
situaci

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 doučování,
individuální přístup, intervenční hodiny, hodiny speciálně pedagogické péče
práce byla v po určitou část roku omezená 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 se Střediskem výchovné péče (pravidelně se s kurátorem
konzultují výchovné problémy žáků)
spolupráce se speciálním pedagogem – Mgr. et Mgr. Táňa Martínková
spolupráce s Policií ČR, Městskou policií Boskovice
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–
–
–
–

spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany dětí – OSPOD, kurátory pro
mládež
spolupráce s poradenskými centry
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
návštěvy/konzultace byly po určitou část roku omezeny vzhledem k nastalé
epidemiologické situaci

2. Metody motivace:
–

sportovní aktivity, soutěže, besedy, zájezdy a další akce nebylo možné po určitou
část uskutečnit (vzhledem k epidemiologické situaci), avšak ke konci 2. pololetí
jsme již některé z výše uvedených metod uskutečnili

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků:
Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí 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 měli možnost využít
online 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

Výskyt nežádoucích společenských jevů
věk
Vztahy mezi spolužáky,
nevhodné chování

Neomluvené hodiny, záškoláctví
Drogy a jiné návykové látky
Šikana

7
10
11
13
15
13
14
15
13
14
15
12

počet
případů
6

5

4

1
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Porušování školního řádu

Sebepoškozování
Psychické problémy, školní fobie

11
13
14
15
11
13
15

6

1
2

Z tabulky vyplývá, že ve výskytu nežádoucích společenských jevů se objevily nové
případy sebepoškozování, či psychických problémů. Můžeme se pouze domnívat, že se
vyskytly vlivem dlouhodobé distanční výuky, avšak z předchozích let je patrné, že takové
problémy nebyly řešeny nebo alespoň ne v tak vážné míře.
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Část IX.
Přehled o výsledcích přijímacího řízení
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Část X.
Akce školy ve školním roce 2021/22
ZÁŘÍ
- Slavnostní zahájení školního roku 2021/22 – přivítání prvňáčků a jejich rodičů, návštěva
představitelů města na jednotlivých pracovištích
- Preventivní testování žáků a zaměstnanců antigenními testy na přítomnost onemocnění
Covid-19 – 1. 9. (2. 9. první ročník), 6. 9., 9. 9.
- Zahájení výuky podle řádného rozvrhu (3. 9.)
- Třídní schůzky nových třídních kolektivů nebo nových třídních učitelů
- Schůzky metodických sdružení a předmětových komisí na jednotlivých pracovištích
- ŠVP – interní evidence obsahových změn ve vzdělávacím obsahu jednotlivých předmětů
- ŠVP – tvorba tematických a časových plánů pro jednotlivé předměty a ročníky
- ŠVP – projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník)
- Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol – dodávka pro všechny žáky
- Adaptační programy pro nové třídní kolektivy (1. a 6. ročník)
- Volba třídních zástupců do Školního parlamentu na jednotlivých pracovištích, první schůzky
- Projekt Šablony III – celoročně
- Národní plán doučování – doplnění vzdělávacích ztrát v důsledku přerušení prezenční výuky
- Jazyková příprava cizinců v základním vzdělávání
- Sportovní den pro žáky 2. a 3. ročníku
- Přespolní běh – okresní soutěž
- Běh do schodů (14. ročník – Letní kino Boskovice)
- Zahájení praxe studentek SPgŠ Boskovice – náslechy a výuka na 1. stupni
- Zahájení činnosti školních zájmových útvarů na jednotlivých pracovištích
- Projekt k Evropskému dni jazyků
- Rozhlasová relace k Evropskému dni jazyků
- Sběrové akce na jednotlivých pracovištích
- Veletrh vzdělávání – spolupráce s MAS Boskovicko PLUS
- Festival IQ PLAY – spolupráce s MAS Boskovicko PLUS
- Rozhlasová relace – Den české státnosti (28. 9.)
- Návštěva dopravního hřiště v Blansku – 4. ročník
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května:
Drakiáda – celoměstská akce ve spolupráci se SVČ Boskovice
ŠD – Dráček Družináček, Za skřítkem Podzimníčkem (týdenní projekt), exkurze Rybochovné
zařízení Boskovice – ŠD 5, beseda v Městské knihovně Boskovice
pracoviště Sušilova:
Zahájení pedagogické praxe studentů SPgŠ Boskovice v 1. a 2. ročníku, beseda s Policií ČR
Blansko v rámci projektu Bezpečná cesta do školy, návštěva Městské knihovny Boskovice,
Rudka u Kunštátu – Den české státnosti
ŠD – Celoroční projekt „Večerníček“ – Mach a Šebestová, O loupežníku Rumcajsovi
Seznamovací party, Cesta lesem Řáholcem, zahájení činnosti kroužků
pracoviště Slovákova:
Exkurze žáků 9. ročníku Slovákova do firmy LANIK, okresní finále v přespolním běhu,
schůzka Školního parlamentu
ŠD – úvod k celostátnímu projektu Celé Česko čte dětem (9. ročník),
Vítáme nové kamarády, Všichni jsme kamarádi – pravidla soužití v ŠD, Barevné rámečkování
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ŘÍJEN
- Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol – dodávka pro všechny žáky
- ŠVP – projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník)
- ŠVP – Náš životní styl – odpady (ekologický program pro 4. a 7. ročník)
- Schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- Zahájení plaveckého výcviku (2. a 3. ročník, 20 lekcí)
- Schůzka vedení školy, rodičů a žáků 9. ročníku se zástupci firem z regionu
- Školní kola soutěží
- Stolní tenis – okresní soutěž
- Přírodovědný klokan 2021 – školní kolo přírodovědné soutěže (8. a 9. ročník)
- Konference „Polytechnické vzdělávání dnes a zítra“, prohlídka CPVV
- Hnutí Na vlastních nohou – vánoční přání do Norska
- Schůzky třídních učitelů se svými žáky přes MS Teams, vytvoření nových skupin
- Zasedání Školské rady Základní školy Boskovice, schválení Výroční zprávy o činnosti školy
za školní rok 2020/2021
- Soutěž DŘEVO – materiál budoucnosti – Letovice (9. ročník)
- Preventivní akce „Kdo je vidět, vyhrává!“
- Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti
s onemocněním Covid-19 s účinností od 25. 10. 2021
- RR – Den vzniku samostatného československého státu (28. 10.)
- Podzimní prázdniny (27., 29. 10.)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května:
Přespolní běh – krajské kolo Brno – žákyně 6. a 7. ročníku, exkurze Rudka – 4. ročník
ŠD – Drakiáda, Velká boskovická, závody s LEGO roboty, výlov rybníka Družiňáka, beseda
v Městské knihovně Boskovice – ŠD 3
pracoviště Sušilova:
Beseda k volbě povolání z Úřadu práce – 8. a 9. ročník, florbal – mladší žáci, návštěva
Městské knihovny Boskovice – 3. C, 6. D, návštěva Muzea regionu Boskovicka – 3. D
ŠD – Večerníček – Bob a Bobek, Maxipes Fík, bojovka, podzimní dílny
pracoviště Slovákova:
Projekt Zelená peřina – výroba krmítek a ptačích budek, kurz šití v CPVV pro zájemce
z 8. a 9. ročníku, beseda s pracovnicí Městské knihovny Boskovice pro žáky 5. ročníku,
výchovný program „Hygiena rukou“, návštěva CPVV – MŠ Lidická, ZŠ Skalice nad
Svitavou, ZŠ Žďárná, návštěva Muzea regionu Boskovicka (vybrané třídy 1. stupně)
ŠD – podzimní výzdoba oddělení a celého pavilonu ŠD, Počitadlo – družinové tablo, Až
vyrostu, stanu se… – kolektivní výtvarná práce, halloweenské dílny v jednotlivých odděleních
LISTOPAD
- Mimořádné opatření MZ o nošení ochranných prostředků dýchacích cest, provozu škol
a školských zařízení s účinností od 1. 11. 2021 a ke screeningovému testování žáků
ve vybraných okresech s účinností od 1. 11. 2021
- Souvislá praxe studentů SPgŠ na pracovišti Sušilova a Slovákova
- Testování žáků ČŠI – určeno 6. a 8. ročníku (Čj, M, Aj)
- „Den otevřených dveří blanenských středních škol“ – podpora akce
- Testování žáků (8., 15., 22., 29. 11.) a zaměstnanců (29. 11.) na onemocnění Covid-19
- Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol – dodávka pro všechny žáky
- Školení pedagogických pracovníků na nová 3D pera s nástavcem
- Pedagogické předporady pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí na všech pracovištích –
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rozděleny do 2 skupin (1. stupeň, 2. stupeň), čtvrtletní hodnocení žáků – zápis do EduPage
- Pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí – MS Teams (15. 11.)
- Třídní schůzky k 1. čtvrtletí – MS Teams (11., 15., 16. 11.)
- Mimořádné opatření MZ ke screeningovému testování žáků s účinností od 15. 11. 2021
- Rozhlasová relace – Den boje za svobodu a demokracii
- Schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- Školní kola soutěží – Pythagoriáda, matematická olympiáda
- Mimořádné opatření MZ ke screeningovému testování žáků a zaměstnanců a k provozu
maloobchodu, služeb a volnočasových aktivit s účinností od 22. 11. 2021
- Testování pro vyhledávání nadaných žáků – projekt JCMM a systém Invenio
- „Začínáme s OZOBOTY“ – workshop organizovaný MAS v CPVV
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května:
Projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ – 6. A, Hnutí Na vlastních nohou – 1.–9. ročník,
Logická olympiáda – krajské kolo (O. Válek – 7. A), beseda s Městskou policií Boskovice –
4. ročník, přijímačky z Čj nanečisto (třída 9. B), florbal – okresní kolo – mladší i starší žáci –
Blansko, florbal – okresní finále – mladší i starší žáci – Blansko
ŠD – Mini Playback show, soutěž v páce
pracoviště Sušilova
Beseda v Městské knihovně Boskovice – 6. E, beseda v Městské knihovně Boskovice se
spisovatelkou Lucií Hlavinkovou – 4. D, návštěva Muzea regionu Boskoviceka – 3. D, projekt
Kulturně kulinářská návštěva – Francie, florbal starší chlapci, pasování prvňáčků – Slabikář –
Městská knihovna Boskovice – 1. C, D
ŠD – Večerníček Pat a Mat, Rákosníček, kino Panorama, podzimní dílny, vítání sv. Martina,
Mezinárodní den nevidomých, listopadová výzva, tvorba skřítka Podzimníčka, projektový
týden – Haló, tady Brambůrek a filmová projekce Toy Story
pracoviště Slovákova:
Předávání Slabikářů žákům 1. tříd – Městská knihovna Boskovice, „Technické školky“ –
workshop, „Vyrábění s dětmi“ – pro pedagogy, keramické dílny, šití s profesionální
švadlenou – 1. a 2. stupeň v CPVV, „Plstění“ – 3. ročník, návštěva Úřadu práce – Volba
povolání – 9. ročník, „Ukážeme vám, co ve vás vězí“ – soutěž pro žáky 9. ročníku – Letovice,
on-line schůzka Rady Spolku rodičů
ŠD – Než přijde Mikuláš, Adventní dílničky, Vlajkování, „Strašidel se nebojíme!“
PROSINEC
- Testování žáků a zaměstnanců (6., 13., 20. 12.) na onemocnění Covid-19
- Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol – dodávka pro všechny žáky
- Praxe studentů SPgŠ Boskovice – přerušena
- Schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- Mikulášská nadílka
- Školní kola soutěží
- Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda
- Bruslení na zimním stadionu
- Vánoční dílny a besídky ve třídách, výzdoba tříd, chodeb
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května:
Přijímačky z Čj nanečisto – 9. A, florbal – okresní finále, starší žáci – Pythagoriáda Blansko –
okresní kolo, sběr hliníku, školení „3D pero v praxi“, školitel A. Ryšavý
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ŠD – Mikulášský týden, Čertovská diskotéka, vánoční dílny, Vánoční rozjímání
pracoviště Sušilova:
Okresní kolo Pythagoriády – 3 žáci z 8. ročníku, Projektový den – SŠ A. Citroëna – 9. C, E,
Muzeum regionu Boskovicka – 3. D
ŠD – Večerníček Křemílek a Vochomůrka, Pohádky o mašinkách, Mikulášské odpoledne
s bu–bu diskotékou, vánoční dílny – všechna oddělení ŠD, soutěž o Nej sněhuláka, vánoční
bojovka
pracoviště Slovákova:
Mikulášské aktivity pro třídy 1. stupně, šití s profesionální švadlenou – 1. a 2. stupeň
v CPVV, předvánoční hra o poklad – 7. F, G, vánoční besídky
ŠD – Mikuláš je tady, Kouzelný vánoční čas – tvořivé vánoční dílny
LEDEN
- Testování žáků a zaměstnanců (3., 6., 10., 13. 1.) dvakrát týdně na onemocnění Covid-19
- Testování žáků a zaměstnanců (17., 24., 31. 1.) jedenkrát týdně na onemocnění Covid-19
- Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol – dodávka pro všechny žáky
- Praxe studentů SPgŠ Boskovice – obnovena od 10. 1., pracoviště Sušilova, Slovákova
- Schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- Školní a okresní kola soutěží
- Okresní kolo matematické olympiády
- Třídní schůzky k 1. pololetí – MS Teams (13., 17., 18. 1.)
- Pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí – MS Teams (24. 11.)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května:
Školní kola zeměpisné olympiády (6. – 9. ročník), dějepisné olympiády (8., 9. ročník),
olympiády v českém jazyce (8., 9. ročník), okresní kolo matematické olympiády – organizace
(5. a 9. ročník), přijímačky z Čj nanečisto – 9. ročník
ŠD – Módní přehlídka, Smysly nejsou nesmysly (jednotlivá oddělení), Muzeum regionu
Boskovicka – ŠD 3, 5
pracoviště Sušilova:
Školní kolo dějepisné olympiády (8. a 9. ročník), návštěva Muzea regionu Boskovicka –
Pohádky Arnošta Goldflama, Projektový den – SŠ A. Citroëna – 9. D, „Putování za zdravým
jídlem“ – přednáška ÚZISu – 3. ročník, bruslení – 4. ročník (praxe studentů)
ŠD – Večerníček O pejskovi a kočičce, Kosí bratři, Laser game, soutěž v lovení rybiček,
návštěva čajovny, „Po stopách sněžného muže“, „Kulinářský týden“, odpoledne deskových
her
pracoviště Slovákova:
Sběrová akce na pracovišti, „Věda a technika jede do Boskovic“ – interaktivní program
u Zámeckého skleníku, obnovení pedagogické praxe studentů SPgŠ Boskovice – 1. a 2.
ročník, šití s profesionální švadlenou – 1. a 2. stupeň v CPVV, školní kolo dějepisné
olympiády (8. a 9. ročník), školní kolo zeměpisné olympiády, (6. – 9. ročník), školní kolo
olympiády v českém jazyce (8. a 9. ročník), okresní kolo matematické olympiády (5. a 9.
ročník
ŠD – Tříkrálové odpoledne, výtvarná soutěž „Kniha ti sluší“, „Závody psích spřežení“,
celodružinová výtvarná soutěž „Hrdinové našich knížek“
ÚNOR
- Zahájení praxe studentů SPgŠ Boskovice ve školné družině – pracoviště nám 9. května,
Sušilova, Slovákova (1. 2.)
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- Praxe studentů SPgŠ Boskovice na 1. stupni – pracoviště Sušilova, Slovákova
- Testování žáků a zaměstnanců (7., 14. 2.) jedenkrát týdně na onemocnění Covid-19
- Testování pro vyhledávání nadaných žáků (4. ročník) – projekt JCMM a systém Invenio
- Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol – dodávka pro všechny žáky
- Schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- Soutěž Postav most – soutěž pro žáky 9. ročníku (MŠP Letovice)
- Školní a okresní kola soutěží
- Předávání přihlášek na střední školy a zápisových lístků rodičům žáků 5., 7. a 9. ročníku
- Výtvarná soutěž „Ovoce plné vitamínů“ – vyhlašuje Český zahrádkářský svaz
- Lyžařský výcvikový kurz – Barborka, Jeseníky (20. – 26. 2.) pracoviště Sušilova
- Lyžařský výcvikový kurz – Šerlišský mlýn, Orlické hory (28. 2. – 5. 3.) pracoviště
Slovákova
- ŠVP – příprava projektu Hra na město – instituce (6. ročník)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května:
Besedy Elim Letovice: 5. ročník – Kyberšikana, 6. ročník – Bolest – nemoc jménem šikana,
7. ročník – Moderní je nekouřit, alkohol, 8. a 9. ročník – Sex, AIDS a vztahy, prohlídka
Židovského města s výkladem paní Lenky Janíkové – třída 5. B, okresní kolo zeměpisné
olympiády – 6. – 9. ročník, okresní kolo chemické olympiády – 9. ročník
ŠD – Valentýnské tvoření, zahájení praxe studentů SPgŠ Boskovice
pracoviště Sušilova:
návštěva Muzea regionu Boskovicka – 3. CD
ŠD – Spejbl a Hurvínek na olympiádě, Loutkové divadlo se Spejblem a Hurvínkem, Káťa
a Škubánek, Valentýnské dílny, přípravy na masopust, zahájení praxe studentů SPgŠ
Boskovice
pracoviště Slovákova:
Školní kolo olympiády přírodopisu, „Rozzáříme spolu naši školu“ – akce Školního
parlamentu, vyhlášení literární soutěže na téma „Jak šel brousek na vandr aneb Škola hrou“,
zahájení projektu Hra na město – instituce (Vko 6. ročník), třídní kolo recitační soutěže 3. G
ŠD – Malé čtení, Valentýnské dílničky, zahájení praxe studentů SPgŠ Boskovice,
vyhodnocení celodružinové výtvarné soutěže „Hrdinové našich knížek“
BŘEZEN
- Praxe studentů SPgŠ Boskovice ve školní družině – pracoviště nám 9. května,
Sušilova, Slovákova
- Praxe studentů SPgŠ Boskovice na 1. stupni – pracoviště Sušilova, Slovákova
- „Přípravná třída“ – schůzka vedení MŠ a ZŠ s představiteli města Boskovice (3. 3. 2022)
- Mimořádné opatření MŠMT – zrušení povinnosti nosit ochranný prostředek ve školách
a školských zařízeních (14. 3. 2022)
- Přijímaní ukrajinských žáků k základnímu vzdělávání (od 14. 3. 2022)
- Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol – dodávka pro všechny žáky
- Schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- Okresní a krajská kola soutěží
- Soutěž Matematický klokan 2022 – matematická soutěž pro žáky 2. – 9. ročníku
- ŠVP – pokračování projektu Hra na město – instituce (6. ročník)
- ŠVP – Náš životní styl – odpady (4. ročník)
- Projekt Boskovice prehistorické – zahájení oslav 800. výročí založení města Boskovice
- BozaCon – festival sci-fi, fantasy, komiksů, deskových her a PC her – Sokolovna Boskovice
- Třídní kola recitačních a pěveckých soutěží
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- Návštěva filmových představení – kino Panorama
- Návštěvy dětí z MŠ Boskovice na jednotlivých pracovištích ZŠ
- „Přípravná třída“ – schůzka vedení MŠ a ZŠ s rodiči (24. 3. 2022)
- Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
- Zahájení činnosti skupin pro jazykovou přípravu (28. 3. 2022)
- Zahájení plaveckého výcviku (1. a 4. ročník, 10 lekcí, od 28. 3. 2022)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května:
LVVZ – 2 kurzy (7. A, 8. C, 7. B, 7. C), prohlídka Židovské město s výkladem paní
L. Janíkové – 5. ročník, beseda Elim Letovice – „Kyberšikana“ – 4. ročník, přijímačky z Čj
nanečisto – 9. A, B
ŠD – Zpívá celá družina, návštěva kina, Jarní workshop, Air Guitar, beseda s flétnistkou
M. Koudelkovou – ŠD 1
pracoviště Sušilova:
Muzeum Boskovicka – „deskové hry“ (3. C, D), Divadlo Reduta Brno
(1. C, D), Planetárium Brno (3. C, D), beseda o ochraně prostředí (4. D, E),
ŠD – Večerníček Maková panenka a motýl Emanuel, Burza hraček, Laser game, pečení
medových sušenek
pracoviště Slovákova:
LVVZ žáků 7. ročníku, keramická dílna 1. F, knihařské dílny 1. – 5. ročník (Knihařství
a písařství Oujeský), Projekt Boskovice prehistorické, Ponožkový den – akce Školního
parlamentu, návštěva filmového představení – 1. E, 2. E, F, G, Projekt k 430. výročí narození
J. A. Komenského, „Voda a my“ – projekt pořádaný VAS, Turnaj ve stolním tenise
ŠD – „Masopustní karneval“, Jarní kreativní dílna
DUBEN
- „Voda a my“ – projekt pořádaný VAS Boskovice
- Ukončení praxe studentů SPgŠ Boskovice na 1. stupni (4. 4. 2022)
- Ukončení praxe studentů SPgŠ Boskovice ve školní družině (5. 4. 2022)
- Přijímaní ukrajinských žáků k základnímu vzdělávání (průběžně)
- Třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků k 3. čtvrtletí
- Testování ICILS – šetření v oblasti počítačové a informační gramotnosti (8. ročník)
- „Hra na město – instituce“ – ukončení projektu 6. ročníku
- Velikonoční dílny – třídy 1. stupně
- Třídní kola recitačních a pěveckých soutěží
- Zápis dětí do 1. tříd (20. 4.)
- Přijímací zkoušky na SŠ, SOU a G (5., 7., 9. ročník)
- Přijímací zkoušky do třídy s RVM a PP (26. 4.)
- ŠVP – Den Země (celoškolní projekt)
- Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol – dodávka pro všechny žáky
- Schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- Okresní a krajská kola soutěží
- Dopravní hřiště v Blansku (4. ročník)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května:
Návštěva dětí z MŠ v Boskovicích, beseda s Policií ČR – 9. ročník, besedy Elim Letovice:
Bolest jménem šikana – 6. ročník, Moderní je nekouřit – 7. ročník, sběr starého papíru –
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Školní parlament, Sbírka na ZOO Brno, Mc Donald’s CUP – 3. – 5. ročník – okresní kolo
Boskovice, florbal – 3. – 5. ročník – okresní finále Blansko
ŠD – Den Země, Turnaj ve vybíjené, Velikonoční dílny – Zámecký skleník – ŠD 3, Filmové
představení – Myši patří do nebe
pracoviště Sušilova:
Sběrová akce na pracovišti, Muzeum regionu Boskovicka – velikonoční dílny – 3. C, D,
návštěva MěÚ Boskovice – 6. D, E, exkurze ČNB – 4. D, E
ŠD – Večerníček Malá čarodějnice, Bobek a Lolek, Velikonoční dílny, Pálení čarodějnic,
Burza hraček
pracoviště Slovákova:
Odpoledne a Noc s Andersenem – třídy 1. stupně, recitační soutěž v Adamově (žákyně 7. H,
8. G), výbor Spolku rodičů, beseda v Městské knihovně Boskovice – 3. E, F, G, Základy
první pomoci – 2. E, F, G, 3. E, F, G, okresní kolo biologické olympiády – kategorie C, D,
krajské kolo olympiády v Čj, „Dravci v naší škole“ – společnost Seiferos, McDonal’s CUP –
soutěž v malé kopané – 3. – 5. ročník, „Jak šel brousek na vandr“ – literární soutěž, divadlo
Radost – 8. G, H, tematická návštěva ČŠI
ŠD – „Anglická burza“ 8. ročník – akce pro děti, rodiče a veřejnost, Velikonoční dílničky,
Čarodějnické hrátky, Den Země
KVĚTEN
- Keramické dílny a jarní tvoření
- Programy a tvoření ke Dni matek
- Přijímaní ukrajinských žáků k základnímu vzdělávání (průběžně)
- Třídní kola pěveckých soutěží
- Přehazovaná – okresní soutěž
- Pohár rozhlasu – okresní soutěž v atletice
- Kunštátská laťka – okresní přebor ve skoku vysokém
- Exkurze do Vodní elektrárny Dlouhé Stráně
- Exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany
- Rozhlasová relace ke květnovým událostem (Svátek práce, Den vítězství)
- Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol – dodávka pro všechny žáky
- Schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- Okresní a krajská kola soutěží
- Návštěvy Městské knihovny Boskovice
- Návštěvy divadelních představení – Divadlo Radost, Polárka, Brno
- Volba povolání – besedy na ÚP Boskovice (8. ročník)
- Pokračování činnosti skupin pro jazykovou přípravu
- Testování ČŠI (5. ročník)
- ŠVP – Děti odjinud – Děti Evropy – projekt žáků 8. ročníku
- ŠVP – MADE IN (Odkud jsou?) – projekt žáků 5. ročníku, návaznost na učivo o Evropě
- Fotografování jednotlivců, žákovských kolektivů a pedagogického sboru
- Školní vlastivědné výlety
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května:
Výstava – Boskovice středověké – Zámecký skleník (800 let Boskovic), exkurze Skalní Mlýn
– 2. ročník, exkurze Anthropos Brno – 4. ročník, „Soudní jednání“ – Blansko – 9. ročník,
Exkurze VIDA – odměna za matematické soutěže, Úřad práce – 8. ročník, Městská knihovna
Boskovice a Muzeum regionu Boskovicka – 2. – 5. ročník, Projekt Film a škola – 8. a 9.
ročník
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ŠD – Závody na kolech a koloběžkách, MISS ŠD, Turnaj v kuželkách, Taneční odpoledne,
Kuličkiáda, Párty na hradě v Boskovicích, praxe studentek SPgŠ Boskovice
pracoviště Sušilova:
Výstava „Loupeživí lapkové na Boskovicku“, Divadlo Radost Brno – 7. E, 9. D, čtenářské
besedy – 2., 3. ročník, Planetárium Brno – 6. D, E, 7. D, E, návštěva MěÚ Boskovice –
6. ročník, návštěva lanového centra – 6. D, 7. D, pohádky Astrid Lidgrenové – Muzeum
regionu Boskovicka – 3. D, přednáška „Zdravá výživa“ – 3. D, Vila Tugendhat Brno – 8. E
ŠD – Večerníček Krteček, Víla Amálka, Dílny ke Dni matek, Na paloučku v lese
pracoviště Slovákova:
„Mladí zdravotníci“ – okresní soutěž družstev 1. stupně, Projektový den s rodilou mluvčí Aj –
5. a 8. ročník, Trilopark – interaktivní program pro žáky 1. a 2. stupně, návštěvy zapojených
škol v CPVV (ZŠ Skalice nad Svitavou, Žďárná, Šebetov, Jabloňany, Vanovice), zahájení
souvislé praxe dvou studentek SPgŠ Boskovice v ŠD, zahájení souvislé praxe studentů SŠ
Boskovice, Hybešova – ICT obor, „Hasík“ – 1. část preventivního programu IZS (6. ročník)
ŠD – Projektový týden Našim maminkám k svátku, Mobilní kabinet MAP II
(zápůjčka ozobotů, 3D per a ALBI tužek, instruktáž, všechna oddělení), „Plackování“ –
zápůjčka stroje a tvoření, zahájení souvislé praxe studentů SPgŠ (23. 5.), příprava oslav MDD

Závody na koloběžkách

ČERVEN
- Plánování a realizace třídních výletů
- ŠVP – Učitelé dětem – 1. stupeň (1. 6.)
- ŠVP – Plánování letní dovolené – 9. ročník
- Pohár Krále Jiřího – okresní soutěž žáků 1. stupně
- Anglický jazyk s rodilou mluvčí
- Přijímaní ukrajinských žáků k základnímu vzdělávání (průběžně)
- Zápis ukrajinských žáků do prvního ročníku (8. 6.)
- Vydání školního zpravodaje
- Třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků ke 2. pololetí
- Zasedání školské rady – informace o změnách ŠVP, doplnění klasifikačního řádu (úprava
týkající se distančního vzdělávání), ŠVP přípravné třídy „Už se těším do školy“
- Schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích

35

- Okresní, krajská, celonárodní kola soutěží
- Den s Policií ČR – akce u spodního zámeckého parku (21. 6.)
- Branný den
- Filmová představení
- Přijetí žáků ZŠ u starosty Města Boskovice (27. 6.)
- Slavnostní ukončení školního roku 2021/22
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května:
Sběr hliníku, preventivní program Kluci z Marsu, holky z Venuše – 9. B, návštěva Soudního
jednání Blansko – 9. ročník, exkurze Praha – 9. B, exkurze ITAB – 7. A, Městská knihovna
Boskovice – 2. ročník
ŠD Zelená – Hradní party, Koncert ve školní družině, Návštěva u oveček, Koncert ve školní
družině, Kulturní vystoupení – ŠD III. – Slavnostní otevření domova seniorů v Boskovicích
pracoviště Sušilova:
Divadlo Radost Brno – 3. C, D, 8. E, Podzemní labyrint pod Zelným trhem – 8, D, filmová
představení – 1. a 2. stupeň. minifotbal Boskovice – 8. a 9. ročník, minifotbal Blansko –
6. a 7. ročník, exkurze Balcarka Moravský Kras – 3. C, D, oslava konce školního roku pro
žáky 9. ročníku – kino Panorama
ŠD Sušilova – Večerníček Krkonošské pohádky, Potkali se u Kolína, dílny ke Dni otců,
Loučíme se s Večerníčkem
pracoviště Slovákova:
Krajské kolo soutěže Mladých zdravotníků ve Znojmě – žáci 5. ročníku, „Like Shakespeare“
– divadelní představení v Divadle Bolka Polívky Brno – 7. F, 8. F, návštěva ZOO Brno –
naučný program Etologie, výlet přírodovědného kroužku – Permonium Oslavany – 7. ročník,
návštěva v CPVV – ZŠ Doubravice n/Svit., Divadlo Radost Brno – Mach a Šebestová – 1. F,
2. E, společná schůzka MS I, MS II, vyhodnocení projektu VAS „Voda a my“, výlet
oceněných tříd do Bonga Brno – 2. F, G
ŠD Slovákova – Putování pohádkovou říší, Zmrzlinové odpoledne, Našim tatínkům k svátku,
Mobilní kabinet MAP II, Veselá olympiáda, „Plackování podruhé“ – výroba placek

Projekt Voda a my
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Část XI.
Environmentální výchova
Během školního roku 2021/2022 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.
 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, Den Země.
 učitelé dle možností 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
 péče o akvárium, květiny a klima ve třídách, školní pozemek, okolí školy
 sběr hliníku a starého papíru
 projekt Recyklohraní
 pravidelné aktuální rozhlasové relace školního parlamentu
 výukové programy a návštěvy výstav v Muzeu Boskovicka
 aktivity školního parlamentu
 Besedy Elim Letovice o.p.s – Kyberšikana, Bolest - nemoc jménem šikana, Moderní
je nekouřit, alkohol, Sex, AIDS a vztahy
 podpora ZOO Brno – adopce rys kanadský
 sportovní soutěže, bruslení
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Pracoviště Sušilova
 péče o květiny ve třídách, školní pozemek, okolí školy, zvelebování zelených ploch na
školním nádvoří
 třídění odpadů – papír, plast, hliník, sběry odpadového materiálu
 sběr pomerančové kůry
 výukové programy v muzeu, dílničky, besedy v knihovně
 projekt „Putování za zdravou výživou“ - 1. stupeň
 Exkurze Vidapark, vila Tugendhad
 Exkurze kravín a vepřín Sudice, Knínice
 Beseda „Ochrana přírody“, „Volba povolání“
 Výstavka prací k 800. výročí založení Boskovic „Loupeživí lapkové na Boskovicku“
Pracoviště Slovákova
 péče o květiny ve třídách, CPPV, školní pozemek, okolí školy, zvelebování zelených
ploch
 třídění odpadů – papír, plast, hliník, sběry odpadového materiálu
 výukové programy v Muzeu, dílničky, besedy v knihovně
 Výstavka prací k 800. výročí založení Boskovic CPPV a okolí - Boskovice
prehistorické
 Projekty Den Země 1. a 2. stupeň
 Program skupiny Seiferos Dravci a sovy
 Exkurze - Rudické propadání
 Školní výlety CHKO Moravský kras
 Projekty ŠVP – Náš životní styl - odpady
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Část XII.
Přehledy klasifikace za 2. pololetí
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Část XIII.
Hospodaření školy
Rozpočet ZŠ Boskovice – plnění k 31. 12. 2021
Komentář:
Hospodaření základní školy za rok 2021 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve
výši +332 tis. Kč, v tom je zahrnut kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši
+113 tis. Kč. Hospodaření se státními prostředky skončilo vyrovnaně.
Plnění jednotlivých položek je obsaženo v tabulce:
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Rozpočet ZŠ Boskovice – plnění k 30. 6. 2022
Komentář:
Hospodaření základní školy za 1. pololetí roku 2022 skončilo s kladným hospodářským
výsledkem ve výši +834 tis. Kč, v tom je zahrnut kladný hospodářský výsledek z doplňkové
činnosti ve výši +78 tis. Kč. Hospodaření se státními prostředky skončilo vyrovnaně.
Plnění jednotlivých položek je obsaženo v tabulce:

