
 



Vážení rodiče,

     stejně jako v loňském roce jsme připravili informace o zahájení školního roku 2018/19 a o 
nejvýznamnějších změnách a záměrech v tomto školním roce. Od tohoto školního roku Vám budeme 
zpravodaj předkládat v elektronické podobě na stránkách škol a prostřednictvím školního 
informačního systému EduPage.  
 
     K 1. 9. 2018 navštěvuje školu 1365 žáků v 60 třídách, došlo k nárůstu o 2 třídy. Průměrný počet 
žáků na třídu činí 22,7 žáka. Ve 23 třídách působí asistent pedagoga. Kapacitu školní družiny máme 
naplněnou na 100 %, celkem se jedná o 415 dětí v 15 odděleních, z toho 6 oddělení působí  
na nám. 9. května, 4 oddělení na pracovišti Sušilova a 5 oddělení na pracovišti Slovákova.  
 

Důležité termíny: 

Měsíc Pedagogické rady  Třídní schůzky Zápis do 1. třídy Prázdniny 

Září     

Říjen    29. – 30. 10. 

Listopad 12. 11. 1. 11.   

Prosinec    24. – 31. 12. 

Leden 28. 1.  10. 1.  2. 1. 

Únor    1. 2., 11. 2. - 17. 2 

Březen     

Duben 8. 4. 4. 4. 10. 4. 18. 4. 

Květen     

Červen 24. 6. 6. 6.    

 
Projekt Šablony II ZŠ Boskovice 

     V období 1. 9. 2018 až 31. 8. 2020 budeme na škole realizovat projekt z Evropských strukturálních 

a investičních fondů (operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání) ve výši necelých 4,5 mil. Kč.  

    Mezi aktivity projektu patří možnost zřízení kroužků ve škole i ve školní družině. Další aktivity 

zveřejňujeme na stránkách školy. 

 

 Kluby pro žáky ZŠ 

 Čtenářský klub - 7 skupin 

 Klub zábavné logiky a deskových her - 10 skupin 

 Klub komunikace v cizím jazyce - 1 skupina 

 

 Kluby pro účastníky ŠD (vždy jen 1 skupina) 

 Čtenářský klub 

 Klub zábavné logiky a deskových her 

 Klub komunikace v cizím jazyce 

 Badatelský klub 

Školská rada 

     Školská rada na svém zasedání 27. 8. 2018 schválila změnu školního řádu. Dne 18. 10. 2018 

proběhne další zasedání, na kterém bude mimo jiné projednána výroční zpráva školy za školní rok 

2017/18. Následně výroční zprávu uveřejníme na stránkách školy. 

     Dále oznamujeme, že v rámci třídních schůzek dne 1. 11. 2018 proběhnou doplňující volby do 

školské rady za zákonné zástupce žáků. Více na stránkách školy. 



Výběr akcí z celoročního plánu školy 

 Pasování prvňáčků (Nám. 9. května, Slovákova) 

 Exkurze žáků do Bratislavy a Budapešti v rámci projektu ve školním vzdělávacím programu 

(Sušilova) 

 Praha známá neznámá - třídenní literárně-historická exkurze (nám. 9. května) 

 Valentýnský ples (Sušilova) 

 Řemeslný jarmark (Slovákova) 

 Anglická burza (Slovákova) 

 Maraton čtení (nám. 9. května) 

 Světem na křídlech poezie - přehlídka recitace a výrazného přednesu žáků ZŠ Boskovice  

 Návštěva partnerské školy z Levic 

 Jazykově-výtvarná exkurze Francie (všechna pracoviště) 

 Jazykový dvoudenní zájezd Rakousko, Německo (nám. 9. května) 

 Exkurze do Osvětimi (nám. 9. května) 

 Celoročně pestrý program akcí školních družin všech 3 pracovišť školy a akce školních 

parlamentů na jednotlivých budovách 

 

Investiční akce 

     V pondělí 24. 9. 2018 jsme slavnostně otevřeli rekonstruované hřiště pro školní družinu na 

pracovišti nám. 9. května. Připravujeme obdobný projekt pro vytvoření zázemí pro děti na pracovišti 

Slovákova. 

 

 

 

 



Další fotodokumentace k začátku školního roku

 
Zahájení školního roku - prvňáčci Slovákova 

 

Zahájení školního roku - prvňáčci Sušilova 

 


