Vážení rodiče,
dovolte mi se zahájením nového školního roku seznámit Vás s důležitými informacemi pro školní
rok 2019/20.
Školní rok jsme zahájili s 1383 žáky v 62 třídách. Průměrný počet žáků na třídu činí 22,3 žáka, což je
ve srovnání se školami ve velkých městech nadstandardně málo. Ve 24 třídách působí asistent
pedagoga. Kapacitu školní družiny máme naplněnou na 100%, celkem se jedná o 415 účastníků
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
Září
Říjen
Listopad
11. 11.
Prosinec
Leden
27. 1.
Únor
Březen
Duben
6. 4.
Květen
Červen
24. 6.
*

*
*

Třídní schůzky
*

Prázdniny
29. - 30.10.

7. 11. - společné
9. 1. - konzultační*

23. - 31.12.
1. - 3. 1., 31.1.
17. - 23.2.

2. 4. - společné

9. - 13.4.

4. 6. - konzultační*

Konzultační schůzky - jedná se o individuální konzultace rodičů a třídních učitelů a dalších
vyučujících, v 1. až 3. třídách o schůzky ve formátu 2+1 dle naplánovaného harmonogramu v
rozsahu 15 min. ve 2 dnech (8. - 9. 1. a 3. - 4. 6.) Konzultační schůzky pro 1. až 3. třídy letos
zkušebně ověřujeme. Praxe ukáže, zda je tento model životaschopný a vhodný třeba i pro
starší žáky.
Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
proběhnou 1. 4.
Zápis do 1. třídy se bude konat 16. 4.

Investiční akce a opravy o prázdninách
Největší investiční akcí v hodnotě 76 mil. Kč ukončenou o prázdninách byla stavba Centra
polytechnické výchovy a vzdělávání na pracovišti školy Slovákova. Kolaudace proběhla v červenci,
slavnostní otevření 5. 9. 2019. Již v září začalo sloužit žákům naší školy a probíhají tu i další akce, např.
ve spolupráci s MAS Boskovicko Plus a Gymnáziem Boskovice.
Z dalších větších oprav a investic stojí za uvedení dokončení 1. etapy vybudování zázemí pro školní
družinu také na pracovišti Slovákova, kde byla mimo jiné vybudována in-line dráha a instalováno
několik hracích prvků. Finančně náročné byly také modernizace některých učeben, nejvíce učebna
fyziky-chemie na pracovišti Sušilova. Postupně obnovujeme i výpočetní techniku (letos nejvíce na
pracovišti nám. 9. května). Kromě běžné prázdninové údržby stojí také za zmínku oprava schodiště
před budovou Slovákova, modernizace sborovny na pracovišti nám. 9. května a oprava ohřevu teplé
vody v kuchyni na nám. 9. května.

Projekt Šablony II ZŠ Boskovice
Projekt zahájený v minulém školním roce bude po celý školní rok pokračovat. Jedná se o projekt
financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů (operační programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání) ve výši necelých 4,5 mil. Kč.
V rámci projektu máme na naší škole 2 speciální pedagožky a zřizujeme kroužky a kluby ve škole a
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
 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - 18 skupin
Výběr akcí z celoročního plánu školy












Pasování prvňáčků (nám. 9. května, Slovákova)
Praha známá neznámá - třídenní literárně-historická exkurze (nám. 9. května)
Ať žijí duchové! - halloweenský podvečer pro děti, rodiče a veřejnost (ŠD Slovákova)
Projekt k 30. výročí Sametové revoluce (Slovákova)
Valentýnský ples (Sušilova)
Anglická burza (Slovákova)
Školní poznávací a jazykový pobyt v Londýně
Světem na křídlech poezie - přehlídka recitace a výrazného přednesu žáků ZŠ Boskovice
Návštěva partnerské školy v Levicích
Oslavy 80 let založení „Zelené“
Celoročně pestrý program akcí školních družin všech 3 pracovišť školy a akce školních
parlamentů na jednotlivých budovách

Různé
 Oznamujeme, že v rámci třídních schůzek dne 7. 11. 2019 proběhnou doplňující volby do školské
rady za zákonné zástupce žáků. Více zveřejníme na stránkách školy v průběhu října.
 S předstihem také oznamujeme, že v souvislosti s nárůstem cen potravin bude nutné od 1. 1.
2020 zvýšit cenu obědů o 2,- Kč. I tak budou u nás obědy výrazně levnější než na většině škol.
 I v tomto školním roce budou pokračovat dodávky v projektech Školní mléko a Ovoce do škol.
Pravidelné závozy budou probíhat zpravidla ve středu 1x za 14 dní.
 Škola je zapojena i do dalších projektů. V rámci projektu „Sportuj s námi“ zřizujeme při školní
družině na všech pracovištích sportovní kroužky pro 1. stupeň. Naše škola se také stala jednou
z asi 30 škol v republice, na kterých bude ověřováno zavedení předmětu Technika.
 Školská rada na svém zasedání dne 14. 10. 2019 schválila výroční zprávu školy za školní rok
2018/19. Zprávu zveřejňujeme na stránkách školy.

Fotodokumentace k začátku školního roku

Zahájení školního roku - prvňáčci Sušilova

Otevření Centra polytechnické výchovy a vzdělávání

Školní vzdělávací program - přehled pravidelných projektů ve školním roce:
 Bezpečná cesta do školy - 1. a 2. ročník
 Hra na město - instituce - 6. ročník
 Náš životní styl - odpady - 4. a 7. ročník
 Den Země - celá škola
 Učitelé dětem - 1. stupeň
 Děti odjinud - děti Evropy - 8. ročník
 Plánování letní dovolené - 9. ročník
 MADE IN (Odkud jsou?) - 5. ročník

