
 
 
       
               
            
                     
            
               
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vážení rodiče!      
 

Zveme Vás na třídní schůzky a na ně navazující individuální konzultace, které proběhnou ve čtvrtek 12. 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 11. 11. od 15.00 hodin. 

 

 Informace o zahájení školního roku 

- ve školním roce navštěvuje naši školu celkem 1230 žáků v 54 třídách (462 žáků pracoviště  

  nám. 9. května, 354 žáků pracoviště Sušilova a 414 žáků pracoviště Slovákova) 

- průměrný počet žáků na třídu činí na 1. stupni 22,8 žáků, na 2. stupni 22,7 žáků 

- celkem zřizujeme 15 oddělení ŠD, které navštěvuje 415 dětí (plná povolená kapacita školy) 

- na škole působí 11 asistentů pedagoga 

 

 Termínový plán práce 

 

Měsíc Pedagogické 

rady 

Třídní 

schůzky 

Zápis do 

1. třídy 

Prázdniny 

Září  22. – 24. 9.   

Říjen    29. – 30. 10. 

Listopad 9. 11. 12. 11.   

Prosinec    23. – 31. 12. 

Leden 25. 1. 14. 1.  29. 1. 

Únor   3. 2. 29. 2. 

Březen    1. – 4. 3., 24. – 25. 3. 

Duben 11. 4. 7. 4.   

Květen     

Červen 23. 6. 9. 6.   
 

 

 Kroužky na jednotlivých budovách 

 

nám. 9. května: 

ŠD – Počítače Simona Svobodová 

ŠD – Výtvarný Zita Bednářová 

ŠD – Sportovní Daniela Stejskalová 

ŠD – Šikulky Dana Krejčířová 

Tvořivé hraní s dětmi Petra Dolníčková 

Florbal Martin Staněk 

Využití informatiky v práci s médii Aleš Ryšavý 

Koumáci Věra Nádvorníková 

Příroda kolem nás                Jana Formánková 

Konverzace v angličtině                      Ludmila Huvarová 

Literární kroužek                                Jana Šafránková 

Nebojme se češtiny                             Svatava Klimková 

DYS studio                                Marie Hložková, Dana Slezáková, Lucie Slouková,  

                                                         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 

Anglické hraní (2. ročník) Lenka Tesařová 

ŠD – Klubíčko                                  Jarmila Němečková 

ŠD – Šikovné ruce                                 Zdenka Prokopová 

Internet a hry                      Pavel Nymburský 

Dyslektické kroužky  Pavlína Palánová, Ludmila Slámová, Jana Čermáková,  

Jan Bohatec, Petra Švábenská, Martina Kubová 

Slovákova: 

Odbíjená – začátečníci                           Blanka Bohatcová 

Odbíjená – pokročilí  Blanka Bohatcová 

Sportovní a pohybové aktivity              Světlana Hrdličková 

Kondiční příprava                                 Světlana Hrdličková 

Anglické hraní pro druháky I.               Michaela Martinková            

Anglické hraní pro druháky II               Michaela Martinková            

ŠD – Malí spisovatelé  Gabriela Klevetová 

ŠD – Školička flétny  Alena Koutná 

ŠD – Šikovné ruce I  Pavlína Henzlová 

ŠD – Šikovné ruce II  Monika Učňová 

ŠD – Sportujeme I                                 Kateřina Čeřovská  

ŠD – Sportujeme II                                Renata Koudelková 

ŠD – Světoběžníci                                 Alena Koutná, Gabriela Klevetová 

Dyslektické kroužky Alena Dvořáčková, Markéta Dvořáková, Miroslava Vávrová, Kateřina Kolářová 

Doučování z Čj, Aj, M                          Jana Svobodová, Věra Legnerová, Michaela Martinková, Alena Dvořáčková, Alena 

Sedláková, Alena Svobodová, Blanka Bohatcová 

 

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

- dopravní výchova ve škole: návštěvy dopravního hřiště v Blansku a Boskovicích, besedy a akce 

  s Městskou policií (1. stupeň) 

- sběr papíru (nám. 9. května – 20,5 tun; Sušilova – 18 tun, Slovákova – 17,5 tun), hliníku, plastů 

- beseda pro žáky 4. a 7. ročníku „Tonda Obal“ 

- prezentace žáků v anglickém jazyce – výběr žáků na zájezd do Anglie (žáci 8. a 9. ročníku) 

- vzdělávací a poznávací zájezd do Anglie pro 21 žáků – v rámci projektu OPVK  

- školní a regionální kola soutěže Angliáda – soutěž o nejlepšího angličtináře (8. a 9. ročník) 

- návštěva divadelního představení v angličtině „Make love, not war“ (7. – 9. ročník) 

- zapojení žáků vědomostního testu Přírodovědný klokan 2015 (8. a 9. ročník), matematické 

  soutěže Logická olympiáda (zájemci 1. a 2. stupně) 

- účast žáků v X. ročníku soutěže „Dřevo – materiál budoucnosti“ (9. ročník) 

- v rámci podpory zdravého životního stylu účast žáků na Běhu Terryho Foxe (2. stupeň), 

  v Zátopkových štafetách na 5 km a maratonu (1. a 2. stupeň), v internetovém kurzu Hravě žij  

  zdravě (5. ročník), na přednášce a besedě „Body image“ (9. ročník) 

- zahájení plavecké výuky (3. a 4. ročník) 

- reprezentace školy v přespolním běhu Lysice (6. – 9. ročník), v kvalifikačním turnaji v kopané  

  „Coca-Cola Školský pohár“ 

- adaptační aktivity žáků 6. ročníku „Přechod na 2. stupeň“ – ve spolupráci se školní psycholožkou 

- „Hnutí na vlastních nohou“ – tvorba vánočních přání do Norska 

- pravidelné schůzky školního parlamentu a žákovské samosprávy 

- rozhlasové relace pro žáky ke státním svátkům a významným dnům 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracoviště – nám. 9. května 

 

- prohlídka židovské čtvrti s průvodkyní E. Morris (7. B)  

- návštěva Domu přírody u Moravského krasu a Kateřinské jeskyně (6. A, B) 

- exkurze: literárně historická do Prahy (8. A, B. C), Jeskyně blanických rytířů v Rudce (3. A, B), 

  Moravské zemské muzeum a prohlídka Brna (7. B) 

- beseda o zubní prevenci Dental Prevention (1. – 5. ročník) 

- reprezentace školy v přespolním běhu – krajské kolo a republikové finále (mladší žáci) 

- projekt 72 hodin – zvelebení parku a okolí, vysázení stromu (9. A) 

- návštěva divadelního představení v anglickém jazyce „Alice in Wonderland“ (9. A, B) 

- účast na výukovém programu Svět kolem nás – Indie (7. ročník) 

 

Akce školní družiny: 

- „Branou do podzimu“, „Maxipiškvorky“, „Drakiáda“ na Vinohrádkách, „O nej vlaštovku“  

   soutěž ve skládání a pouštění papírových vlaštovek, „Velká Boskovická“ 

 

Pracoviště – Sušilova 

 

- soutěž v běhu do schodů (1. stupeň) 

- zájezd do zábavního vědeckého parku VIDA v Brně (9. C) 

- „Halloweenský rej“ (1. – 6. ročník) 

 

Akce školní družiny: 

- projekt „Kniha za knihu – půjč a vrať“, „Tajemství mých kamarádů“ – fotogalerie, „Chtěl bych  

  být víc než přítel tvůj“ – seznamovací hry, „Podzim přichází“, „Sportujeme na školním hřišti“,  

  „Výpravy do pohádek“ – ilustrace, „Bojovka po škole“, aktivity k příchodu podzimu:  

  „Dýňování“, „Labyrint“, „Umí draci lítat?“, „Lesní poklady v morseovce“, „Příroda nás  

  obklopuje“, „Podzim v lese“, vycházky do přírody, tvořivé dílny, „Halloween“  

 

Pracoviště – Slovákova  

 

- návštěva výstavy „Včelařství“ v Knínicích (8. E, F) 

- účast na kulturním pořadu „Tance dávných tradic“ (1. E, 3. E, 4. F, 5. E, F) 

- prohlídka židovské čtvrti (9. D) 

- základy první pomoci pro žáky – ve spolupráci s Červeným křížem (4., 8. a 9. ročník)  

- návštěva divadelního představení „Čarodějná škola“ (4. E, F), „Tajuplný zámek“ (1. a 2. ročník) 

- testování vycházejících žáků z důvodu volby střední školy (9. D) 

- účast v soutěži Mladí přírodovědci (8. a 9. ročník) 

- přírodovědná exkurze do Josefského údolí (7. E, F) 

 

Akce školní družiny: 

-zapojení do projektu „Celé Česko čte dětem“, „Všichni jsme kamarádi“ – pravidla soužití v ŠD,  

 „Barevné rámečkování“ – kreslení a rámečkování, „Minivernisáž“ – výstava autoportrétů dětí,  

 „Vlajkování“ – tvorba vlajek oddělení, „Lucerničková dílna“, „Halloweenská stezka odvahy“,   

 podzimní kreativní dílničky, kroužek Světoběžníků – zájezd do Bonga Brno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Různé 

 Na zasedání školské rady 13. 10. byla projednána a schválena výroční zpráva školy za školní rok 2014/15. Zveřejněna je 

na stránkách školy.  

 

 Aktuálně realizujeme 2 projekty z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

 

1. Čtenářská a jazyková gramotnost 

       Klíčovými aktivitami tohoto projektu jsou:  

 Zahraniční jazykový kurz pro 4 učitele (srpen 2015)  

 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 21 žáků (ve dnech 4. – 9. 10. do Velké Británie) 

 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – pro 2. až 9. ročník (září až 

prosinec 2015) 

 

2. TP Boskovice 

Klíčovými aktivitami tohoto projektu jsou:  

 Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ 

(říjen 2015)   

 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ (podzim 2015) 

 

 S využitím prostředků z programu MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ vybavujeme všechna 

oddělení školní družiny videotelefony. 

 

 Na pracovišti nám. 9. května zahájil činnost placený kroužek VĚDA NÁS BAVÍ, který je určen pro děti z 1. stupně ZŠ a 

seznamuje žáky s vědními obory jako je chemie, fyzika, biologie, vědy o Zemi, kosmické vědy a aplikované vědy. To 

vše interaktivním a zábavným způsobem, v rámci kterého si děti mohou vědecké poznatky vyzkoušet v praxi (za využití 

různých experimentů). Kroužek probíhá jednou týdně, vždy v délce 60 minut.  

Protože máme kladné ohlasy od rodičů, předjednali jsme zřízení tohoto kroužku od 2. pololetí také na pracovištích 

Sušilova a Slovákova – ve čtvrtek ve 13.00 a 14.30 hod.  

Cena za 1 pololetí (14 lekcí) je 1200,- Kč.  

Přihlášení probíhá od začátku ledna 2016 přímo na stránkách www.vedanasbavi.cz (kontaktní telefon 775 733 220). 

 

 I v letošním školním roce bude probíhat prodej mléka prostřednictvím automatů. Každý žák má nárok na odběr 1 

dotovaného mléčného výrobku denně. Odběr probíhá prostřednictvím čipů. V letošním školním roce došlo ke změně 

přihlašovacích údajů do školního programu – ID nám. 9. května 062072757, ID Sušilova 162072757, ID Slovákova 

262072757. 

 

 Pozvánka na „Mikulášský jarmark“  

- pořádá školní družina pracoviště Slovákova 8 

  v sobotu 5. 12. 2015 v 8.30 - 11.00 hodin v prostorách školní jídelny 

- tvořivé dílničky s mikulášskými dárečky i vánočními dekoracemi, kulturní program a jiná  

  překvapení 

Srdečně zveme širokou veřejnost! 

 

 

 

 

 


