
 
 
       

               
            
                     
            
               
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Vážení rodiče!      
 

Zveme Vás na třídní schůzky a na ně navazující individuální konzultace, které proběhnou 

ve čtvrtek 14. 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 od 

14.30 (nám. 9. května) a od 15.00 (Sušilova).  Na pracovišti Slovákova proběhne toto setkání již ve středu 13. 11. od 15.00 

hodin. 

      

 Informace o zahájení školního roku 

 

- ve školním roce navštěvuje naši školu celkem 1138 žáků (stav k 1. 9.) v 50 třídách (463 žáků  

  pracoviště nám. 9. května, 313 žáků pracoviště Sušilova a 362 žáků pracoviště Slovákova) 

- průměrný počet žáků na třídu činí na 1. stupni 22,5 žáků, na 2. stupni 23,2 žáků 

- otevřeli jsme 2 nová oddělení školní družiny, celkem zřizujeme 11 oddělení, která navštěvuje  

  325 dětí (plná povolená kapacita školy) 

- na škole působí 7 asistentů pedagoga, kteří se starají celkem o 8 žáků 

     

 Termínový plán práce 

 

Měsíc Pedagogické 

rady  

Třídní 

schůzky 

Zápis do  

1. třídy 

Prázdniny 

Září  24. 9. – 26. 9.   

Říjen    29. – 30. 10. 

Listopad 11. 11. 14. 11.   

Prosinec    21. – 31. 12 

Leden 27. 1.  9. 1.  1. – 5. 1., 31. 1. 

Únor   4. 2. 17. – 23. 2. 

Březen     

Duben 14. 4. 10. 4.  17. – 18. 4. 

Květen     

Červen 23. 6. 12. 6.   30. 6. 

 

 Kroužky na jednotlivých budovách 
 

nám. 9. května: 

Florbal      Martin Staněk 

ŠD - Sportovní     Dana Krejčířová 

ŠD - Šikulky     Dana Krejčířová 

ŠD – Počítače      Simona Svobodová 

ŠD – Výtvarný      Zita Bednářová 

Anglické hraní     Šárka Šulcová 

Hravá matematika     Jarmila Buchtová 

Zábavná matematika    Jana Marková, Eva Liznová 

Koumáci      Věra Nádvorníková 

Chemický kroužek     Věra Nádvorníková 

Přírodovědný kroužek    Ivona Pouličková 

Příroda kolem nás     Jana Formánková 

Využití informatiky v práci s médii    Aleš Ryšavý 

Dyslektické kroužky                                 Jana Svobodová, Jana Šafránková  

                                                                                              Marie Hložková, Jana Marková, 

                                                                                              Markéta Pospišiliková,  

                                                                                              Gabriela Staňková 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

Sušilova: 
Míčové hry – ml. dívky    Eva Skotáková 

Míčové hry – st. dívky    Eva Skotáková 

Florbal – mladší chlapci    Jan Bohatec 

Florbal – starší chlapci    Jan Bohatec 

Florbal – starší dívky    Jan Bohatec 

Anglické hraní (2. třída)    Lenka Tesařová, Pavlína Palánová 

Internet a hry (2 skupiny)    Pavel Nymburský 

ŠD – Klubíčko     Jarmila Němečková 

ŠD – Šikovné ruce     Zdenka Prokopová 

Využití informatiky v práci s médii   Pavel Nymburský 

Pracovně – technický kroužek   Libuše Křivinková 

Dyslektické kroužky     Pavlína Palánová, Ludmila Slámová, 

      Jana Čermáková 

 

Slovákova: 

Gymnastika – dívky    Danuše Šamšulová 

Pohybové aktivity – dívky 6. až 9. ročník  Světlana Hrdličková 

Odbíjená – začátečníci    Blanka Bohatcová 

Odbíjená – Pohár 7. tříd    Blanka Bohatcová 

Odbíjená – pokročilí 8. a 9. ročník   Blanka Bohatcová 

Malí spisovatelé – ŠD    Gabriela Klevetová 

Kroužek Mýma očima    Vladimír Klimek 

Přírodovědný kroužek    Blanka Bohatcová 

Školička flétny – ŠD    Alena Koutná 

Šikovné ruce – ŠD     Pavlína Henzlová  

Dyslektické kroužky    Markéta Dvořáková, Eva Tichá,  

Danuše Šamšulová, Petra Hénková  

 

 Informace – projekty na škole 

 

Aktuálně ve škole realizujeme dva grantové projekty financované z operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (ESF s podílem státního rozpočtu České republiky): 

 Projekt „Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice“ jsme zahájili v únoru 2013 a potrvá do 31. 1. 

2015. Jeho zaměřením je mimo jiné další vzdělávání pedagogických zaměstnanců, tvorba výukových materiálů, 

organizace matematických soutěží a zlepšení vybavení školy pomůckami, především v oblasti přírodních věd. 

 Projekt „Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a 

xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v těchto oblastech na 

základních a mateřských školách“. Projekt je zaměřen především na oblast speciální pedagogiky a multikulturní 

výchovy. Realizaci dvouletého projektu jsme zahájili 1. 4. 2013 ve spolupráci se ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37.  

Mezi již realizované aktivity patří projektový den 24. 6. s aktivitami na témata xenofobie a rasismu a kultura a kulturní 

rozdíly a dále celodenní semináře pro pedagogické pracovníky školy v Brně (27. 8.) a v Boskovicích (29. 8.) s různými 

náměty (např. šikana).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Různé 

 ZŠ I - slavnostní otevření venkovního víceúčelového hřiště a nových šaten pro žáky (skříňky) 

ZŠ II - nová PC učebna  

ZŠ III - nová PC učebna  

 Na zasedání školské rady 15. 10. byla projednána a schválena výroční zpráva školy za školní rok 2012/13. Zveřejněna je 

na stránkách školy.  

 Dne 30. 10. byla zahájena u ZŠ pracoviště Slovákova 8 stavba sportovní haly. 

 V sobotu 23. 11. se bude konat na pracovišti Slovákova od 9.00 – 14.00 hodin Adventní jarmark. Bude připraven bohatý 

kulturní program, tvořivé dílny, soutěž v jednohubkách, zajištěn bude oběd. Tato kulturní akce je podporována 

grantovým systémem města Boskovice. Na všechny návštěvníky se těší děti, rodiče a pedagogové. 

 Na jednotlivých pracovištích probíhají sběrové akce. Průběžně sbíráme PET lahve, víčka  

od PET lahví a třídíme odpad. V září a říjnu proběhl sběr starého papíru. ZŠ I nasbírala  

20 000 kg, ZŠ II - 12 040 kg a ZŠ III - 16 197 kg starého papíru. 

 I v letošním roce jsou na jednotlivých pracovištích připravovány lyžařské výcvikové kurzy 

        pro žáky 7. tříd. Kurzy proběhnou vždy od pondělí do pátku v lyžařských střediscích Karlov  

        (nám. 9. května, Sušilova) a Šerlich (Slovákova). 

 Vzhledem k velkému zájmu uspořádáme 2 zájezdy do Anglie: 2. –7. 4. 2014 a 2. –7. 5. 2014. 

Do programu zařadíme město Brighton s návštěvou podmořského akvária, nejznámější místa v Londýně, výlet na 

anglický venkov, výuku angličtiny… Cena je 6.900 Kč. 

 

 Akce školy 

- všechna 3 pracoviště se zapojila do „Zátopkovy štafety“ - 2. místo v celorepublikové soutěži   

  v maratonském štafetovém běhu na 42 km 

- ŠVP - projekt „Bezpečná cesta do školy“ -  Den bez aut, Den s Městskou policií Boskovice,  

  Evropský týden mobility 

- besedy s Městskou policií Boskovice (1. –5. ročník) 

- v rámci projektu „Náš životní styl“ se žáci 4. a 7. ročníku zúčastnili programu „Tonda Obal“ 

- adaptační program pro žáky 6. ročníku přicházející na 2. stupeň – školní psycholožka 

- testování vybraných tříd 1. stupeň - Moje třída - školní psycholožka 

- testování vybraných tříd 2. stupeň - Klima školy - školní psycholožka 

- zahájení plaveckého výcviku - 3. a 4. ročník  (20 lekcí) 

- návštěva dopravního hřiště v Boskovicích a Blansku - žáci 1. a 4. ročníku 

- Čas proměn - beseda pro dospívající dívky v 6. ročníku 

- zahájení výuky jazykové školy Rolnička - pro žáky 1. stupně  

- zapojení se do projektu Stonožka - výtvarná a charitativní akce 

- Matematika v terénu - netradiční výuka matematiky pro žáky 6. ročníků 

- návštěva divadla Radost (7. roč.), loutkové divadlo Narcis (1. stupeň) 

- exkurze do Planetária a Anthroposu v Brně (5. ročník)  

- exkurze Údolí Říčky (6. ročník) 

- literárně-historická exkurze do Prahy (8. ročník) 

- účast žáků v soutěži Přírodovědný klokan (žáci 9. ročníku) 

- návštěva divadelního představení v anglickém jazyce (9. ročník) 

- účast na soutěži Dřevo, materiál budoucnosti - Letovice (vybraní žáci 9. ročníku) 

- kvalifikace krajského přeboru žákyň ve volejbalu (7. –9. ročník) 

- výukový program Vesmír pod našima nohama - Rozmarýnek (7. ročník) 

- výukový program Svět kolem nás - Austrálie (7. ročník) 

- přespolní běh Lysice - okresní kolo (25 žáků 6. –9. ročníku) 

- účast pěveckého sboru Notička na festivalu dětských pěveckých sborů (Olešnice) 

- ŠD: Drakiáda ve spolupráci s DDM, Branou do podzimu, Turnaj v pexesu, Rýmování,  

  Velká Boskovická, Sladké pravěké mňamky, sázení stromu Jinanu, projekt  Pravěkohraní,  

  Balónkový den, Celé Česko čte dětem, Trička krásně obarvíme, Halloween, výlet do Bonga 

 


