Vážení rodiče!
Zveme Vás na třídní schůzky a na ně navazující individuální konzultace, které proběhnou ve čtvrtek 15. 11. od 15,00 do
17,00 (nám. 9. května, Sušilova) a od 15,30 do 17,30 (Slovákova).
V rámci těchto schůzek proběhnou setkání vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci středních škol v jídelnách škol
(Slovákova již 14. 11).
 Informace o zahájení školního roku
V tomto školním roce navštěvuje naši školu celkem 1124 žáků (stav k 1. 9.) v 50 třídách (458 žáků pracoviště nám. 9.
května, 287 žáků pracoviště Sušilova a 379 žáků pracoviště Slovákova).
 Temínový plán práce
Měsíc
Pedagogické rady
Září
Říjen
Listopad
12. 11.
Prosinec
Leden
28. 1.
Únor
Březen
Duben
15. 4.
Květen
Červen
24. 6.

Třídní schůzky
18. 9. – 20. 9.

Zápis do 1. třídy Prázdniny
25. – 26. 10.

15. 11.
10. 1.
5. 2.

22. – 31. 12.
1. 1. – 2. 1.
1. 2., 11. – 17. 2.
28. – 29. 3.

11. 4.
13. 6.

 Úspěchy žáků
Zátopkova štafeta (účast všech tří pracovišť)
- štafetový běh na 5 km – 4. (2. stupeň) a 6. (1. stupeň) místo v celorepublikové soutěži (Slovákova)
- maratónský štafetový běh na 42 km – 2. místo v celorepublikové soutěži
nám. 9. května:
- okresní kolo ve stolním tenise – 1. místo – V. Zemánková (9. A), L. Kratochvílová (9. B)
- okresní soutěž v přespolním běhu – 1. místo – A. Šafářová (8. A), 7. místo – Z. Vorlová (6. A),
8. místo – K. Stříž (7. B), 9. místo – A. Andrlíková (9. A), 10. místo – V. Bobková (7. A),
15. místo - M. Kryštofová (8. A), 3. místo – ml. žákyně, 4. místo – st. žákyně, 6. místo – ml. žáci
Sušilova:
- okresní soutěž „Dřevo, materiál budoucnosti“ (Letovice) – 2. místo – žáci 9. C
Slovákova:
- okresní kolo ve stolním tenise - 1. místo - T. Horváth (8. D), D. Henek (8. E), 3. místo – J. Dvořák
(7. E), T. Eksler (7. D)
- okresní turnaj „Coca - Cola Cup“ – postup žáků 2. stupně do dalšího kola
- okresní turnaj v minivolejbalu – 1. místo – A. Husovská, A. Murínová, D. Koutná (7. E), 2. místo –
T. Eksler, D. Štěrba, L. Procházka (7. D)
- účast žáků 7. ročníku v krajské volejbalové soutěži Pohár 7. tříd (12. místo)

 Kroužky na jednotlivých budovách
nám. 9. května:
Florbal
Sportovní
Šikulky
Počítače – 2 skupiny
Výtvarný – 2 skupiny
Dyslektické kroužky

Sušilova:
Míčové hry – ml. dívky
Míčové hry – st. dívky
Míčové hry pro 1. stupeň (3. – 5. třída)
Florbal – ml. chlapci
Florbal – st. chlapci
Florbal – dívky
Florbal pro 1. stupeň (3. – 5. třída)
Kopaná – smíšené (3. – 5. třída)
Internet a hry (2 skupiny)
ŠD – klubíčko
ŠD – šikovné ruce
ŠD – šachy
Dyslektické kroužky
Anglické hraní (2. třída)
Slovákova:
Gymnastika – chlapci
Gymnastika – dívky
Pohybové aktivity – dívky 6. až 9. ročník
Odbíjená – začátečníci
Odbíjená – Pohár 7. tříd
Odbíjená – pokročilí 8. a 9. ročník
Malí spisovatelé – ŠD
Školička flétny – ŠD
Šikovné ruce – ŠD
Dyslektické kroužky
Doučování matematiky (9. D)

Martin Staněk
Dana Krejčířová
Dana Krejčířová
Simona Svobodová
Zita Bednářová
Jana Svobodová, Dobroslava Kejíková, Jana Šafránková, Marie
Hložková,
Jana Marková, Markéta Pospíšilíková,
Petra Rejdová
Eva Skotáková
Eva Skotáková
Eva Skotáková
Jan Bohatec
Jan Bohatec
Jan Bohatec
Jan Bohatec
Zlatuše Greplová
Pavel Nymburský
Jarmila Němečková
Jarmila Němečková
Zdeňka Prokopová
Pavlína Palánová, Ludmila Slámová,
Jana Čermáková
Lenka Tesařová
Danuše Šamšulová
Danuše Šamšulová
Světlana Hrdličková
Blanka Bohatcová
Blanka Bohatcová
Blanka Bohatcová
Gabriela Klevetová
Alena Koutná
Pavlína Henzlová
Markéta Dvořáková, Eva Tichá,
Gabriela Staňková
Blanka Bohatcová

 Akce školy
- žáci plní celoškolní projekty „Bezpečná cesta do školy“ (1., 2. roč.) a „Náš životní styl“ (4., 7. roč.)
- žáci 1. stupně se zúčastnili akce na Masarykově náměstí „Den bez aut“
- v rámci projektu „Náš životní styl“ – se žáci 4. a 7. ročníku zúčastnili programu „Tonda Obal“
- v rámci dopravní výchovy navštívili žáci 4. ročníku dopravní hřiště v Blansku

- spolupráce s hnutím „Na vlastních nohou“ – žáci vyrábí vánoční přáníčka do Norska,
v listopadu proběhne „Stonožkový týden“
- v říjnu byl zahájen plavecký výcvik žáků 1. stupně

nám. 9. května
- nasbírali jsme 27 000 kg starého papíru, průběžně sbíráme PET lahve a víčka a třídíme odpad
- exkurze s různým zaměřením – třídenní literárně-historická do Prahy (8. A, 8. B),
Anthropos Brno (třída 6. B)
- exkurze v rámci environmentální výchovy – „Jezírko“ – Lipka Brno (2. roč.), Údolí Říčky (6. roč.),
Josefovské údolí (9. roč.)
- divadelní představení - „Čarodějná škola“ – divadlo Radost Brno (3. roč.), anglické divadlo
„Cantenbury Tales“ (9. roč.)
- výchovně vzdělávací pořad - Planeta Země 300 - „ Svět kolem nás – Nový Zéland“ (8. roč.)
- v rámci projektu Film a škola zhlédli žáci film Už zase skáču přes kaluže (8., 9. roč.)
- besedy v Městské knihovně Boskovice a v Muzeu Boskovicka (1. a 2. st.)
- beseda „Liga vozíčkářů“ (8., 9. roč.)
- pěvecký sbor Notička se zúčastnil setkání pěveckých sborů v Olešnici
- žáci 1. stupně si vyzkoušeli výrobu keramiky s vánočním motivem
- účast žáků v celostátní soutěži „Přírodovědný KLOKAN“ (8., 9. roč.)
- účast žáků v celostátní internetové soutěži „Hravě žij zdravě 2012“ (5. roč.)
- žáci 2. stupně vydávají školní časopis „lol“
- ve školní družině probíhají pravidelné středeční akce – např. „Branou do podzimu“ – vítání
prvního podzimního dne, turnaj v pexesu, „Rýmování, šprýmování“ – recitační soutěž, „Koňské
dostihy“, „Dráček Družináček“, ve spolupráci s DDM Boskovice proběhla celoměstská „Drakiáda“

Sušilova
- sběr starého papíru (1. – 5. 10.) – nasbírali jsme 14 000 kg
- proběhla beseda s příslušníky městské policie (1. – 6. třídy)
- žáci 8. a 9. tříd navštívili v Blansku anglické divadlo – představení „Canterbury Tales“
- akce ŠD – proběhla „Halloweenská párty“ a „Bojovka ve škole“
- výchovný koncert – Ukázky z pohádek – 1. st., Muzikály – 2. st.
- Běh do schodů – školní soutěž pro 1. i 2. stupeň – proběhla v letním kině

Slovákova
- „Bezpečně přes přechody“ – výukový program pro žáky 1. ročníku
- návštěva Muzea zemědělských strojů v Boskovicích – žáci 5. ročníku
- divadlo Radost v Brně „Čarodějná škola“ – 2. ročník, „O pejskovi a kočičce“ – 1. ročník
- návštěva divadelního představení v anglickém jazyce „Canterbury Tales“ – žáci 9. ročníku
- „Léčiva a jedy z přírody“ – ekologický program pro žáky 6. ročníku v Rozmarýnku Brno
- organizace sběrové akce – nasbírali jsme 13 398 kg
- organizace podzimní výtvarné dílny s rodiči – 2. F
- proběhlo školní kolo olympiády z Čj – žáci 8. a 9. ročníku
- školní kolo soutěže Přírodovědný klokan (M, F, Ch, Př, Z) – žáci 8. a 9. ročníku
- vernisáž výstavy „Vesmír“ v prostorách pracoviště Slovákova – žáci I. a II. stupně a ŠD
- prohlídka planetária a Anthroposu v Brně – žáci 4. ročníku
- akce ve ŠD – „Pojďme se seznámit“, „Salátová hitparáda“, „Barevný podzim“, „Týden
mobility“, výtvarný projekt „Vesmír“ a literární projekt „Celé Česko čte dětem“

 Pozvánka - Slovákova
Žáci ZŠ - pracoviště Slovákova chtějí navázat na tradici a po pěkné akci Jarní jarmark
nyní zvou svoje kamarády a rodiče na Podzimní jarmark, který se uskuteční v prostorách školy v sobotu 24. 11. v 9.00 hodin
(vchod od školní družiny).
Připraven bude kulturní program, tvořivé dílny s podzimní tematikou a malé občerstvení.
 Informace – projekty na škole
Rádi bychom informovali o projektech, do kterých je škola aktuálně zapojena, nebo jsou již schváleny a jejich realizace
bude zahájena v tomto školním roce.

EU peníze školám
Tento projekt realizujeme od roku 2011 a bude ukončen v 1. pololetí roku 2013. Díky tomuto projektu jsme významně
zlepšili vybavení školy výpočetní technikou a interaktivními tabulemi. Dále bylo vytvořeno 64 sad vzdělávacích materiálů,
které naši pedagogové využívají při výuce.

Projekt MAS: Venkov - můj domov aneb „Víš, kde žiješ?“
Nositelem projektu byla mimo jiné MAS Boskovicko PLUS, naše škola byla partnerem projektu. V rámci tohoto projektu
byly vytvořeny regionální učebnice, na jejichž vzniku se podíleli i naši pedagogové (Jan Bohatec, Eva Liznová). Škola tím
získala větší množství učebnic z regionu i okolních regionů a další vzdělávací a populárně naučné materiály s regionální
tématikou (pexesa, kvarteta, výuková DVD).

Projekt k Etické výchově
Naše škola byla vybrána pro ověřování nově vzniklých učebnic Etické výchovy. Nositelem projektu je Národní institut pro
další vzdělávání. Na naší škole jsou do projektu zapojeny Eva Liznová, Gabriela Staňková a Jana Šafránková. Jsou
ověřovány učebnice a další vzdělávací materiály pro žáky všech věkových skupin. Škola je těmito materiály zdarma
vybavena.

Grantový projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 1. 1
Škola podala vlastní projekt „Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice“. Projekt bude zahájen 1. 2.
2013 (24 měsíců), škola obdrží 2,8 mil. Kč. Tyto prostředky využijeme také ke zlepšení vybavení školy – interaktivní tabule,
tablety, učební pomůcky.

Grantový projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 1. 2
Škola je partnerem projektu zaměřeného na oblast speciální pedagogiky a multikulturní výchovy se zaměřením na žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Nositelem projektu je ZŠ a MŠ Brno, Merhautova – celková finanční podpora projektu
je 7,2 mil. Kč. Pro nás jako partnera je určeno
2,3 mil. Kč. Tyto prostředky budou zčásti použity na další vzdělávání pedagogů, významná část bude použita na vybavení –
např. hlasovací zařízení pro každé pracoviště školy, tablety, výukové programy, didaktické pomůcky. Projekt bude zahájen 1.
4. 2012 (24 měsíců).

VIP Kariéra
Pokračuje projekt, díky kterému může na škole působit školní psycholog.

Grant Ministerstva životního prostředí - Učebna v přírodě
Škola obdrží 70 tis. Kč na zlepšení prostředí a vybavení školní zahrady za budovou muzea.

 Rozšířená výuka
V tomto školním roce byla opět otevřena třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů na pracovišti
nám. 9. května. Ve třídě 6. A je 24 žáků a pro výuku byl vytvořen učební plán s dotací 6 hodin matematiky.
Žáci se zúčastní těchto matematických soutěží: matematické olympiády, Pythagoriády, matematického Klokana a
internetové soutěže Logická olympiáda.
Zřízení takto zaměřené třídy plánujeme i v příštích letech. Jak jsme již dříve informovali, uvažujeme i o zřízení třídy s
rozšířenou výukou tělesné výchovy.
 Další informace









Na zasedání školské rady 9. 10. byla projednána a schválena výroční zpráva školy za školní rok 2010/11. Zveřejněna je
na stránkách školy. Dále byly schváleny změny školního řádu na základě novely vyhlášky o základním vzdělávání –
především změna v organizaci odpoledního vyučování (zkrácení přestávky mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním). Upravený školní řád je zveřejněn na našich webových stránkách.
V prosinci chystáme změnu při objednávání obědů ve školních jídelnách. Dosavadní způsob rozšíříme o možnost
objednat si oběd přes internet. Přihlašovat se budete prostřednictvím přiděleného hesla, které si můžete změnit.
Ve školních družinách máme plně obsazeno 9 oddělení (každé pracoviště má 3 oddělení s kapacitou 30 dětí). Zájem o
školní družinu je značný, řešíme tedy možnost otevření dalšího oddělení.
Podívejte se na nové webové stránky školních družin, které byly pro jednotlivá pracoviště od začátku školního roku
vytvořeny.
Na metodickém portálu rvp.cz probíhá veřejná diskuse k úpravám Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání, na kterou budou navazovat úpravy jednotlivých školních vzdělávacích programů.
Jako každý rok, i letos, jsou na jednotlivých pracovištích připravovány lyžařské výcvikové kurzy pro žáky 7. tříd. Kurzy
proběhnou vždy od pondělí do pátku na osvědčených místech - Karlov (nám. 9. května, Sušilova), Šerlich (Slovákova).
I v letošním školním roce proběhne celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků
základních škol. Testování vyhlásilo MŠMT, realizací je pověřena Česká školní inspekce. Testování proběhne v období
13. 5. – 7. 6. 2013.

