
 
 
 
       
               
            
                     
            
               
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vážení rodiče!      
 

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

ve čtvrtek 13. 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 12. 11. od 15.00 

hodin. 

      

 Informace o zahájení školního roku 

- ve školním roce navštěvuje naši školu celkem 1180 žáků v 52 třídách (461 žáků pracoviště 

  nám. 9. května, 334 žáků pracoviště Sušilova a 385 žáků pracoviště Slovákova) 

- průměrný počet žáků na třídu činí na 1. stupni 22,9 žáků, na 2. stupni 22,4 žáků 

- celkem zřizujeme 11 oddělení ŠD, která navštěvuje 325 dětí (plná povolená kapacita školy), 

  od 1. 1. 2015 můžeme zvýšit kapacitu o dalších 90 žáků 

- na škole působí 11 asistentů pedagoga 

     

 Termínový plán práce  
 

Měsíc Pedagogické 

rady 

Třídní 

schůzky 

Zápis do 

1. třídy 

Prázdniny 

Září  23., 25., 30. 9.   

Říjen    27. – 29. 10. 

Listopad 10. 11. 13. 11.   

Prosinec    22. – 31. 12. 

Leden 26. 1. 22. 1.  2. 1., 30. 1. 

Únor   3. 2. 23. – 27. 2. 

Březen     

Duben 13. 4. 9. 4.  2. – 3. 4. 

Květen     

Červen 25. 6. 11. 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 

Hravá matematika                  Jarmila Buchtová                                                                                       

Zábavná matematika                 Eva Liznová, Jana Marková, Ilona Dokoupilová 

Koumáci                   Věra Nádvorníková 

Příroda kolem nás                  Jana Formánková 

Využití informatiky v práci s médii   Aleš Ryšavý 

Přírodovědný kroužek    Ivona Pouličková 

Chemický kroužek     Věra Nádvorníková 

Dyslektické kroužky   Marie Hložková, Markéta Pospišiliková, Jana Marková,   

                                                          Gabriela Staňková, Jana Svobodová, Jana Šafránková                                                                                                                                                                                                                                             

Sušilova: 
Míčové hry – 1. stupeň dívky    Eva Skotáková 

Míčové hry – 2. stupeň dívky     Eva Skotáková 

Florbal – mladší chlapci    Jan Bohatec 

Florbal – starší chlapci    Jan Bohatec 

Florbal – dívky 6. – 8. ročník    Jan Bohatec 

Anglické hraní (2. ročník)    Lenka Tesařová 

 

 

 

 

 



ŠD – Klubíčko                                    Jarmila Němečková 

ŠD – Šikovné ruce                                 Zdenka Prokopová 

ŠD – Klubík                                           Jana Přibylová 

Využití informatiky v práci s médii Pavel Nymburský 

Pracovně-technický kroužek Libuše Křivinková 

Internet a hry                      Pavel Nymburský 

Využití informatiky v práci s médii       Pavel Nymburský  

Pracovně-technický kroužek                 Libuše Křivinková 

Dyslektické kroužky  Pavlína Palánová, Ludmila Slámová, Jana Čermáková,  

Jan Bohatec, Martina Kubová 

Slovákova: 

Gymnastika – dívky  Danuše Šamšulová 

Odbíjená – začátečníci 6. ročník           Blanka Bohatcová 

Odbíjená – Pohár 7. tříd  Blanka Bohatcová 

Odbíjená – pokročilí 8. ročník               Blanka Bohatcová 

kroužek Mýma očima  Vladimír Klimek 

Přírodovědný kroužek Blanka Bohatcová 

ŠD – Malí spisovatelé  Gabriela Klevetová 

ŠD – Školička flétny  Alena Koutná 

ŠD – Šikovné ruce   Pavlína Henzlová 

ŠD – Světoběžníci                                 Alena Koutná, Gabriela Klevetová 

ŠD – Dramaťáček                                  Gabriela Klevetová  

Dyslektické kroužky Michaela Martinková, Danuše Šamšulová, Eva Tichá, Markéta Dvořáková, Miroslava 

Vávrová, Hana Klosová, 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.  

        Pravidelně probíhají projektové dny a další vzdělávání pedagogů v těchto oblastech. V tomto   

        školním roku jsme v rámci projektu zřídili celkem 18 DYS studií.                                                                                                                                                                          

 

 Akce školy 
- organizace projektů ŠVP: Bezpečná cesta do školy, Dopravní výchova, Náš životní styl,  

   žáci 8. a 9. ročníku jsou zapojeni do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání     

   na středních školách v Jihomoravském kraji 

- ve spolupráci se SPgŠ Boskovice probíhají studentské praxe na 1. stupni a ve školní družině 

- pro žáky jsou připravovány rozhlasové relace ke státním svátkům a významným dnům 

- navštívili jsme výstavy v Muzeu Boskovicka: Krajina Otylky mýma očima, Fenomén Igráček,   

  Anne Franková – odkaz pro současnost  

- účastnili jsme se vzdělávacích programů a soutěží: Mediální výchova, Den evropských jazyků,  

  Logická olympiáda, Angliáda, Mexiko – záhada dávných Mayů, Doba přemyslovská, Projekt 72  

  hodin, Přírodovědný klokan, Domov za Velké války, Fauna Moravy 

- exkurze: Údolí Říčky, Údolí dutých skal, Literárně-historická Praha, Planetárium, Anthropos  

 

 

 

 

 

 

 



- pořádání besed: Cukrovka – onemocnění dětí, s Městskou policií, s Knihovnou Boskovice 

- navštívili jsme kulturní akce a divadelní představení: Záložka do knihy spojuje školy, Zkrocení 

  zlé ženy (Aj), Kouzelná flétna, Mach a Šebestová 

- sportovní reprezentaci školy: přespolní běh, kopaná Coca-Cola Školský pohár, Zátopkova pětka,  

  Zátopkův maratón, Jihomoravský Pohár 7. tříd (volejbal) 

- podporujeme zdravý životní styl: Hravě žij zdravě, Běh do schodů, vycházky do přírody 

- ekologická výchova: sběr papíru, hliníku, plastů, Tonda Obal, Dřevo – materiál budoucnosti 

- ve spolupráci se školní psycholožkou proběhly Adaptační aktivity žáků 6. ročníku, Klima třídy, 

  Volba povolání – testování vycházejících žáků z důvodu volby střední školy 
 

 Akce školní družiny 
- Branou do podzimu, Běh Terryho Foxe, Řád družinového úsměvu, V ZOO, v lese, na statku,   

  Česko čte dětem, Narozeninové party, Den mlsných jazýčků, Halloweenská stezka odvahy, 

  Drakiáda, Dráček Družináček, Podzimní tvořivé dílny, Bojovka ve škole, Jedeme do Bonga!,  

  Minivernisáž autoportrétů dětí 
 

 Různé 

30. 9. bylo otevřeno v areálu pracoviště Sušilova dětské hřiště vybudované v rámci projektu MAS Boskovicko Plus 

„Pravěkohraní – čas na hru i odpočinek“. Hřiště bude přístupné veřejnosti v době školního vyučování v době 15.00 – 

18.00, ve všední dny a o prázdninách v době 8.00 – 18.00 hodin.  

 Na zasedání školské rady 9. 10. byla projednána a schválena výroční zpráva školy za školní rok 2013/14. Zveřejněna je 

na stránkách školy. Členům školské rady končí tříleté volební období, proto současně s třídními schůzkami proběhnou 

volby zástupců pedagogických pracovníků a zákonných zástupců. Podrobnosti (oznámení, volební řád a kandidáty) 

zveřejňujeme na stránkách školy.  

 V projektu Školní mléko dochází ke změně dodavatele této služby. I nadále bude distribuce probíhat prostřednictvím 

automatů, zahájíme v průběhu listopadu. Každý žák má nárok na odběr 1 dotovaného mléčného výrobku denně, nárok se 

počítá celoročně, může tedy odebrat   i více mléčných výrobků během 1 dne. Odběr bude probíhat prostřednictvím čipů, 

které bude nutné si zakoupit u vedoucí školního stravování za 115,- Kč. Tyto čipy budou děti moci využívat i při odběru 

obědů a budou umožňovat i další služby, se kterými vás budeme postupně seznamovat tak, jak budou nabíhat. 

V důsledku to znamená, že žáci, kteří již čipy využívají (jedná se o stravující se žáky na nám. 9. května), si nemusí nic 

pořizovat a mohou okamžitě po zahájení provozu odebírat mléčné produkty. Žáci z pracovišť Sušilova                a 

Slovákova a nestravující se žáci na nám. 9. května, kteří budou mít o tuto službu zájem,       si musí zakoupit čip. Na 

pracovištích Sušilova a Slovákova umožníme žákům, kteří nebudou mít o mléčné produkty zájem, i nadále odebírat 

obědy prostřednictvím karty. Podrobné informace a návody k využívání služeb zveřejníme po spuštění provozu na 

stránkách školy. 

 Dodavatele, doufáme, že k lepšímu, jsme změnili i v projektu Ovoce do škol, které se týká žáků 1. stupně. Dodávky 

produktů probíhají přímo k žákům do tříd. Zatím vše funguje uspokojivě. 

 Upozorňujeme, že na stránkách školy jsme zveřejnili „Informace o označování alergenů        ve školních jídelnách ZŠ 

Boskovice“. 
 

30. výročí založení školy – ZŠ Boskovice, Slovákova 

ADVENTNÍ JARMARK 

se koná v sobotu 22. 11. 2014 na pracovišti Slovákova od 9.00 – 13.00 hodin. 

Bude připraven bohatý kulturní program, tvořivé dílny s vánoční tematikou, 

kavárna s občerstvením, zajištěn bude oběd. 

 

Na všechny návštěvníky se těší děti, rodiče a pedagogové. 

 


