
 



Vážení rodiče,

     v prvním letošním zpravodaji Vás chceme informovat o zahájení školního roku 2016/17,                  
o nejvýznamnějších změnách a záměrech ve školním roce. 

     K 1. 9. 2016 navštěvuje školu 1308 žáků v 57 třídách, počet se zvýšil o 3 třídy. Průměr na třídu činí 
necelých 23 žáků. Individuálně integrovaných máme 38 žáků. Ve 13 třídách působí asistent pedagoga.  
Kapacita školní družiny je plně naplněna na počet 415 dětí v 15 odděleních (5 oddělení zřizujeme     
na nám. 9. května, 4 oddělení na pracovišti Sušilova a 6 oddělení na pracovišti Slovákova). 

     Každoročně v září zveřejňujeme termínový plán práce. Upozorňujeme zejména na změnu termínu 
zápisu dětí do 1. tříd. 

Měsíc Pedagogické 
rady  

Třídní schůzky Zápis do  
1. třídy 

Prázdniny 

Září  *   

Říjen    26. – 27. 10. 

Listopad 7. 11. 10. 11.   

Prosinec    23. – 31. 12. 

Leden 23. 1.  12. 1.  2. 1. 

Únor    3. 2. 

Březen    13. – 17. 3. 

Duben 10. 4. 6. 4. 4. 4. 13. – 14. 4. 

Květen     

Červen 26. 6. 8. 6.    
   

* Třídní schůzky září: 1. a 6. třídy (nám. 9. května), 1. a 6. třídy (Sušilova), 1., 6. a 9. třídy (Slovákova) 
* Schůzky vedení školy se zástupci spolků rodičů na jednotlivých pracovištích  
 
     Zářijové schůzky spolků rodičů již proběhly. Na všech třech pracovištích byla řešena otázka 
příspěvku rodičů a bylo dohodnuto, že na pracovištích Sušilova a Slovákova bude ponechán příspěvek 
ve výši 150,- Kč od nejstaršího ze sourozenců na pracovišti a na pracovišti nám. 9. května bude zvýšen 
na částku 250,- Kč.  
 
 
 Kroužky na jednotlivých budovách 
 
nám. 9. května: 
ŠD - Počítače      Simona Svobodová 
ŠD - Šikulky      Dana Krejčířová 
ŠD - Sportovní      Daniela Stejskalová 
ŠD - Výtvarný      Daniela Stejskalová 
ŠD - Aerobic      Lucie Slouková 
Florbal       Martin Staněk 
Zájmová matematika     Anna Součková 
Koumáci      Věra Nádvorníková 
Nebojme se češtiny     Svatava Klimková, Gabriela Staňková 
Seznámení s francouzštinou    Markéta Kánská 
DYS studio      Lucie Slouková 
 
 
 



Sušilova: 
ŠD - Klubíčko    Jana Zavadilová 
ŠD -  Šikovné ruce   Zdena Prokopová 
Míčové hry – dívky 1. stupeň  Eva Skotáková 
Míčové hry – dívky 2. stupeň  Eva Skotáková 
Florbal chlapci    Jan Bohatec 
Florbal dívky    Jan Bohatec 
Internet a hry    Pavel Nymburský 
Anglické hraní 2. ročník   Lenka Tesařová 
 
Slovákova: 
ŠD - Sportujeme I   Kateřina Čeřovská 
ŠD - Sportujeme II   Monika Učňová 
ŠD - Malí spisovatelé   Gabriela Klevetová 
ŠD - Školička hry na flétnu  Alena Koutná 
ŠD - Šikovné ruce   Pavlína Henzlová     
ŠD - Veselé vaření   Renata Koudelková 
ŠD - Světoběžníci   Gabriela Klevetová, Alena Koutná 
Pohybové aktivity - 2. stupeň  Světlana Hrdličková   
Kondiční cvičení - 2. stupeň  Světlana Hrdličková 
Odbíjená - začátečníci    Blanka Bohatcová 
Odbíjená - pokročilí I   Blanka Bohatcová 
Odbíjená - pokročilí II   Blanka Bohatcová 
Kutílek - 4. a 5. ročník   Veronika Ertlová 
Mladí novináři - 2. stupeň  Pavla Kotoučková 
Mýma očima - 5. - 9. ročník  Alena Svobodová 
 
 
Další kroužky: 
 
    Na naší škole umožňujeme provozovat i další kroužky, které považujeme za vhodné pro naše žáky. 
Jedná se o placené kroužky „Věda nás baví“ (všechna pracoviště), „Jazyková škola Rolnička“, 
„Angličtina ZuZu“ (oba nám. 9. května) a bezplatné sportovní kroužky pro žáky 1. stupně (5 skupin). 
 
     Na škole jsme dále zřídili dalších 35 kroužků financovaných z projektových zdrojů.  
 
 
 Akce školy 
 
     Je teprve začátek školního roku, proto soupis akcí, stejně jako úspěchy žáků v soutěžích a 
olympiádách, je zatím kratší než obvykle. Několik významných událostí již proběhlo, přikládáme           
i s fotodokumentací: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Za účasti žáků všech pracovišť proběhla již tradičně „Zátopkova štafeta – pětka“ (7. 10.). 
 

 
 
 

 V areálu Červená zahrada se konalo okrskové kolo Coca-Cola Cupu za účasti týmů všech našich 
pracovišť. Postupujícím do krajského kola se stal tým ze „Zelené“(10. 10.). 

 

 
                                                      společné foto týmů našich pracovišť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Výukový program s ekologickou tematikou Tonda Obal pro žáky 4. a 7. tříd proběhl jako každý rok 
na všech pracovištích školy (4. 10.). 

 

 
 

 

 Žáci 6. A a 6. B v Domě přírody na výukovém programu Vznik Moravského krasu (27. 9.). 
 

 
 
 



 Na začátku školního roku zorganizovaly třídní učitelky adaptační dopoledne pro nové kolektivy 
žáků 6. C a 6. D v přírodním areálu Velká dohoda u Lipovce. 

 

 
 
 

 Velký úspěch běžců ze „Zelené“ -  již podruhé v řadě postoupili po vítězství v krajském kole do 
celorepublikového finále přespolního běhu (na fotografii Vladimír Petrů, Filip Sychra, Vítek 
Šindelka, Lukáš Sychra). 

 

 



 „Pasování na třeťáky“ - akce žáků 3. G a rodičů na zahájení školního roku a celoročního třídního 
projektu „Na divokém západě“ proběhlo ve westernovém městečku. 

 
 

 
 
 

 Polytechnická výchova na pracovišti Slovákova. 
 

 
kolektivní práce žáků 1. a 2. stupně, foto - třída 5. F      podzimní výzdoba chodeb: práce s přírodním materiálem 
 
  

 Polytechnické soutěže na SŠ Letovice „Dřevo, materiál budoucnosti“ se zúčastnila družstva všech 
tří pracovišť – zvítězilo družstvo z pracoviště Sušilova. 

 

 
 
 
 



 Další informace 
 
Školní mléko 
 
     Největší zájem o nákup produktů z dotovaného projektu Školní mléko je na pracovišti  
nám. 9. května, na kterém bude od začátku listopadu vyměněn starý automat za nový. Naopak velice 
malý zájem registrujeme u žáků a rodičů na pracovištích Sušilova a zejména Slovákova. Po domluvě 
s firmou ADANTE, která nápojové automaty provozuje, bude od začátku listopadu prodej školního 
mléka na obou pracovištích ukončen. Nevyčerpané prostředky budou rodičům vráceny na jejich účet.  
 
Elektronická žákovská knížka 
 
     Již delší dobu hledáme vhodný nástroj pro zkvalitnění komunikace mezi Vámi rodiči a školou. 
Vhodným se nám jeví produkt EduPage, který nabízí přístup rodičům k různým informacím týkajících 
se jejich dětí. Pro začátek budeme využívat modul elektronická žákovská knížka, kde bude možné 
najít i další informace jako jsou připravované akce školy, informace o plánovaných prověrkách a 
testech, případně o výchovných problémech či zapomínání. K těmto informacím budou mít přístup 
pouze příslušní zákonní zástupci žáků.  
     Pilotně zahájíme provoz na pracovišti Sušilova v listopadu. Pokud bude vše fungovat ke 
spokojenosti rodičů i školy, navážeme na pracovištích nám. 9. května a Slovákova. Od 2. pololetí pak 
zahájíme ostrý provoz.  
     Jediné, co budeme potřebovat, je e-mailová adresa zákonného zástupce žáka, na kterou zašleme 
vygenerované přístupové heslo a odkaz na přihlášení. K sdělení e-mailové adresy budete vyzváni 
třídními učiteli. 
 
 
Projekt „Šablony ZŠ“ 
 
 
 
     V období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 bude na ZŠ Boskovice realizován projekt „Šablony ZŠ 
Boskovice“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001154. 
     Celkovou schválenou podporu ve výši 2 887 772,- Kč využijeme na následující aktivity: 

 Aktivita II/3.1 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ (6 skupin) 
 Aktivita II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (6 skupin) 
 Aktivita II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (23 skupin) 
 Aktivita II/1.2 – Školní speciální pedagog (od 1. 1. 2017) 
 Aktivita II/1.2 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřeného na inkluzi v rozsahu 8 hodin 

(38 účastníků) 
  Aktivita II/1.6 – Vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 hodin zaměřené na 

matematickou gramotnost (15 účastníků) 
 
Školská rada 
 
     Na svém 5. zasedání dne 4. 10. 2016 projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní 
rok 2015/16. Zprávu zveřejňujeme na stránkách školy. Dále projednala a schválila změny ve školním 
řádu a projednala změny ve školním vzdělávacím programu. 


