
 

 

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2014/2015 

 

ZÁŘÍ 

 
- 1. 9. 2014 slavnostní zahájení školního roku 2014/2015, porada pedagogických 

pracovníků na jednotlivých pracovištích 

- další otevření třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů - 

pracoviště „Zelená“ (6. ročník, 24 žáků) 

- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (15. 9.) 

- 30. výročí založení ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova - setkání zaměstnanců 

v prostorách školy 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- schůzka výchovných poradkyň 

- pravidelná kontrola BOZP 

- ŠVP - tvorba tematických a časových plánů pro jednotlivé předměty a ročníky  

- schůzky metodických zařízení a předmětových komisí na jednotlivých pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- změny v programu Bakalář, v matrice školy, rychlé hlášení o počtu žáků k 1. 9. 2014 

- začátek praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině 

- zahájení činnosti školních zájmových útvarů  

- zahájení výuky - Jazyková škola Rolnička 

- plenární zasedání rodičů (SR, SRPDŠ) a pedagogických pracovníků na jednotlivých 

pracovištích, třídní schůzky nových třídních kolektivů či nových třídních učitelů - 

pracoviště Zelená (23. 9.), Slovákova (25. 9.), Sušilova (30. 9.) 

- slavnostní otevření víceúčelového dětského hřiště v rámci projektu Pravěkohraní - 

pracoviště Sušilova 

- Ovoce do škol - balíčky pro žáky 1. stupně 

- Mléko do škol - firma ADANTE, České Budějovice 

- Běh Terryho Foxe - areál Červená zahrada - ŠD 

- DVPP - školení Tablety - zájemci z řad pedagogických pracovníků 

- Výstava Anne  Franková - odkaz pro současnost - Židovský obecní dům Boskovice, 

Synagoga Boskovice 

- ŠVP - projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník)  

- RR - Den české státnosti 

- RR - Evropský den jazyků 

- Pokračování v projektech školy:  

Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice 

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 na základních a mateřských školách 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách 

v Jihomoravském kraji  - SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice - účast žáků 8. a 

9. ročníků všech pracovišť  

 

 



Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května:Mediální výchova - projekt ČT Brno (7. a 8. ročník), výstava 

Krajina Otylky mýma očima - Muzeum Boskovicka (2. B), Fenomén Igráček - Muzeum 

Boskovicka (2. B), Výstava Anne Franková - odkaz pro současnost (7. A, 8. B, 9. A, B), Den 

evropských jazyků - interaktivní výuka v německém jazyce - Brno (8. B), přespolní běh 

Lysice - okresní soutěž (zájemci), Hravě žij zdravě 2014 - soutěžní internetový kurz pro žáky 

5. ročníku, Logická olympiáda - internetová soutěž - registrace (vybrané třídy 2. stupně), ŠD - 

Branou do podzimu, Běh Terryho Foxe, zahájení praxe studentek SPgŠ 

pracoviště Sušilova: slavnostní otevření hřiště Pravěkohraní, běh do schodů (1. stupeň, letní 

kino), sběr starého papíru a hliníku, ŠD – Běh Terryho Foxe, zahájení kroužků Klubíčko a 

Šikovné ruce, udělení Řádu družinového úsměvu, zahájení praxe studentek SPgŠ 

pracoviště Slovákova: slavnostní setkání bývalých a současných zaměstnanců školy u 

příležitosti 30. výročí školy, výzdoba školy k 30. výročí, sběrová akce (9. D),vycházka do 

přírody - Babí léto (2. E), Výstava Anne Franková - odkaz pro současnost (8. ročník), 

Planetárium a Anthropos Brno (5. ročník), Adaptační aktivity se školní psycholožkou (2. F), 

ŠD - Barevné rámečkování, obnova výzdoby v pavilonu ŠD, Běh Terryho Foxe, úvod do 

nového ročníku celostátního projektu Celé Česko čte dětem, 1. narozeninová party, Den 

mlsných jazýčků, zahájení praxe studentek SPgŠ 

 

ŘÍJEN 

 
- 30. výročí založení ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova - Halloweenská stezka 

odvahy, akce ŠD pro rodiny s dětmi a veřejnost 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- ŠVP - projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník) 

- ŠVP - Náš životní styl (7. ročník) 

- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině 

- pravidelná kontrola BOZP 

- zahájení plavecké výuky (3. a 4. ročník, 20 lekcí) 

- setkání učitelů s pracovníky Muzea Boskovicka 

- Zátopkův maratón - štafetový běh na 42,195 km pro 2. stupeň (každý 1000 m) - účast 

všech pracovišť, organizace Slovákova 

- Zátopkova pětka - štafetový běh na 5 km pro 1. a 2. stupeň (každý 200 m) - účast 

všech pracovišť, organizace Slovákova 

- ŠD - celoměstská akce Drakiáda ve spolupráci s DDM Boskovice (pracoviště Zelená, 

18. 10.) 

- IX. ročník soutěže Dřevo - materiál budoucnosti, soutěž pro 5ti členná družstva žáků 

9. tříd (organizátor Masarykova střední škola Letovice) 

- setkání výchovných poradkyň - PPP Vyškov, pobočka Boskovice 

- zasedání školské rady (9. 10.) 

- Angliáda - soutěž v anglickém jazyce, pořadatel Gymnázium Jevíčko 

- komise SPOD Boskovice a setkání s pracovníky střediska Helpme - Brno (výchovné 

poradkyně) 

- Pokračování v projektech školy:  

Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice 

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 na základních a mateřských školách 



Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách 

v Jihomoravském kraji - SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice 

- Podzimní prázdniny pro žáky - 27. a 29. 10. 

- RR - Den vzniku samostatného československého státu 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května:celoškolnísběr starého papíru, exkurze Údolí Říčky (6. A, B), 

dopravní hřiště Blansko (4. ročník),aktivita školní psycholožky:adaptační program - přechod 

na 2. stupeň (6. ročník), exkurze Údolí dutých skal (6. C), vzdělávací pořad Mexiko - záhada 

dávných Mayů (7., 9. ročník), kvalifikační turnaj v kopané Coca-Cola Školský pohár (2. 

stupeň), projekt 72 hodin (8. A), Přírodovědný klokan (8. a 9. ročník), exkurze Literárně-

historická Praha (8. ročník, 3 dny), Tonda obal - ekologický program (7. ročník), anglické 

divadlo: Zkrocení zlé ženy (7. ročník, Blansko), představení Kouzelná flétna (5. ročník, 

divadlo Radost Brno), Záložka do knihy spojuje školy - projekt 8. A, ŠD - týdenní projekt 

V ZOO, v lese, na statku, Onej papírovou vlaštovku, Velká boskovická - pohybová aktivita na 

školním hřišti, Drakiáda - celoměstská akce ve spolupráci s DDM Boskovice, Dráček 

Družináček 

pracoviště Sušilova:dopravní hřiště Blansko (4. ročník),aktivity školní 

psycholožky:adaptační program - přechod na 2. stupeň (6. D), expozice Domov za Velké 

války - Moravské zemské muzeum Brno (8.C, 9. C),kvalifikační turnaj v kopané Coca-Cola 

Školský pohár (2. stupeň),Tonda obal - ekologický program (7. D),anglické divadlo:  

Zkrocení zlé ženy (7. - 9. ročník, Blansko), beseda s příslušníkem městské policie (3. ročník), 

aktivity školní psycholožky:adaptační program - přechod na 2. stupeň (6. ročník), ŠD - Naše 

škola není bludiště aneb Bojovka po škole, Pravěkohraní - výmalba druhého stromu (Jinan 

dvoulaločný) v prostorách 5. oddělení, podzimní výzdoba v ŠD 

pracoviště Slovákova:dopravní hřiště Blansko (4. ročník), aktivity školní psycholožky: 

adaptační program - přechod na 2. stupeň (6. ročník), Klima třídy(5. F), volba povolání  - 

testování zájemců z řad vycházejících žáků k volbě povolání, kvalifikační turnaj v kopané 

Coca-Cola Školský pohár (2. stupeň), kvalifikační turnaj ve volejbale - Pohár 7. tříd, Mach a 

Šebestová - divadelní představení (2. stupeň), dějepisný program agentury Pernštejni - Doba 

přemyslovská (4. - 9. ročník), Fauna Moravy - MZM Brno (2. ročník), Vycházka ke krmelci 

(5. E), sběr víček z PET lahví, beseda v městské knihovně (2. E), beseda Cukrovka -  

onemocnění dětí (3. F), ŠD - Halloweenská stezka odvahy, 2. narozeninová party, podzimní 

kreativní dílny, Jedeme do Bonga, Minivernisáž výstavy autoportrétů dětí 

 

LISTOPAD 

 
- 30. výročí založení ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova - Adventní jarmark - tvořivé 

dílny, kulturní program občerstvení (22. 11.) 

- pravidelná kontrola BOZP, školení vyhláška 50 

- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (10. 11.) 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- setkání školních metodiků prevence - Blansko 

- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině 

- vytipování žáků mimořádně nadaných  - žáci 2. ročníku 

- Volby do školské rady (13. 11., 10,00 - 17,00) 

- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí - pracoviště Sušilova 

(10. 11.)  

- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků 1. - 8. ročníku pracoviště 

Slovákova - 13. 11., 9. ročník  - 12. 11. schůzka žáků a rodičů se zástupci středních 



škol a učilišť a současně třídní schůzky rodičů žáků 9. ročníku a pedagogických 

pracovníků - pracoviště Slovákova 

- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků 1. - 9.ročník - pracoviště nám. 9. 

května a Sušilova - 13. 11., schůzka rodičů a žáků 9. ročníku se zástupci středních škol 

a učilišť - pracoviště nám. 9. května a Sušilova 

- schůzka výborů sdružení rodičů k 1. čtvrtletí - všechna odloučená pracoviště 

- Den otevřených dveří SŠ Boskovice (14. 11.) 

- burza SŠ Blansko pro zájemce 

- Veletrh středních škol - BVV Brno 

- odevzdání přihlášek na střední školy s talentovou zkouškou, zápisových lístků (18. 

11.) 

- školní kola soutěží a olympiád - Dějepisná olympiáda 

- Pokračování v projektech školy:  

Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice (Vizualizér, 

Využití interaktivní tabule v přírodovědných oborech) 

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 na základních a mateřských školách 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách 

v Jihomoravském kraji - SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice 

- RR - státní svátek Den boje za svobodu a demokracii, Den studentstva (17. listopad) 

- začátek fyzické a dokladové inventarizace školy 

- rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí (30. 11.) 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května:Pasování žáků 1. ročníku do cechu žákovského - kino Panorama 

(žáci 1. a 9. ročníku), Coca-Cola Školský pohár Vyškov (starší žáci), okresní turnaj ve 

florbalu (mladší žáci),Brněnské pověsti - divadlo Reduta Brno (7. ročník, 8. B), výroba 

keramiky 2. - 9. ročník (zájemci),pokračování ve výzdobě interiéru suterénu školy - tematická 

malba žáků na stěny, Stonožkový týden, projekt FABER - Vl. Pěnkava:výukový program 

Divoký západ (4. - 9. ročník), beseda Anorexie (dívky 8. ročníku), beseda Příběhy bezpráví 

(8. A), Chemické pokusy 8. A na Gymnáziu Boskovice, exkurze Hvězdárna a Anthropos Brno 

(6. ročník), návštěva Domova seniorů Boskovice (8. A),Vodnická pohádka - divadelní 

představení v Zámeckém skleníku (1. a 2. ročník), ŠD - Výlov rybníka Družiňáka, Rýmování 

šprýmování, Čarování s listy - výtvarné hrátky, O nejlepšího pamatováka - soutěž v pexesu 

pracoviště Sušilova:aktivity školní psycholožky:profesní orientace (9. C), adaptační činnosti 

(6. D), výukový program ZOO Vyškov (2. C, 3. D, 5. C, D), výstava o lidském těle BODIES 

REVEALED(zájemci 7. - 9. ročníku), Kyberšikana - beseda s městskou policií (5. ročník), 

beseda se spisovatelkou I. Havelkovou (dívky 9. C), okresní kolo ve florbalu - mladší a starší 

žáci (Letovice), beseda s R. Uzlem (8. a 9. ročník), slavnostní předávání Slabikářů žákům 1. 

třídy (městská knihovna), projekt FABER - Vl. Pěnkava:výukový program Divoký západ (5. - 

9. ročník), Muzeum Boskovicka - výstava k 17. Listopadu (8. C, 9. C),ŠD - Dýňování, 

Pravěkohraní - akce v duchu Pohyb s vlastním tělem kdykoliv a kdekoliv - odpoledne 

s fitlektorem R. Přibylem, zimní výzdoba oddělení a chodeb ŠD 

pracoviště Slovákova:příprava výtvarné výstavy žáků, absolventů a pedagogů k 30. výročí 

založení školy, pohár 7. tříd - krajská volejbalová soutěž, výchovný koncert manželé 

Kocůrkovi (1. a 2. stupeň), aktivita školní psycholožky - Podpora zdravých vztahů ve třídě (2. 

F), okresní kolo ve florbalu - mladší a starší žáci (Letovice), beseda v městské knihovně (2. 

F), Beatles anebo Žlutá ponorka - divadlo Radost Brno (8. D), Mach a Šebestová - divadlo 

Radost Brno (3. ročník), Vodnická pohádka - divadelní představení v Zámeckém skleníku (1. 

ročník), projektový den žáků 1. ročníku, bruslení (2. E), beseda Sexuální a reprodukční 



zdraví, plánované rodičovství (8. D, 9. D, E), návštěva IPS ÚP v Boskovicích (9. ročník), 

beseda Čas proměn - dívky 6. ročník, Pirátský den 1. G - slavnostní předávání Slabikářů 

prvňáčkům, burza ztracených a nalezených věcí ve škole, ŠD - Jedeme na výlet - Laser Game 

Brno, 3. narozeninová party, Pečeme a zdobíme perníčky, příprava ozdob na stromeček na 

Vánoční jarmark na náměstí, zahájení vánoční výzdoby pavilonu a všech oddělení, Adventní 

jarmark - dílničky ŠD 

 

PROSINEC 
 

- 30. výročí založení ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova - výstava výtvarných prací 

žáků, absolventů a pedagogů  

- pravidelná kontrola BOZP 

- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (15. 12.) 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- svolání předmětových komisí a metodických sdružení všech 3 pracovišť 

z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP 

- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině 

- 17. vánoční jarmark tradičních řemesel a výrobků - Masarykovo náměstí Boskovice - 

ŠD zdobení stromečků, návštěva třídními kolektivy (12. - 13. 12.) 

- ukončení fyzické a dokladové inventarizace školy 

- zasedání školské rady (15. 12.) 

- vánoční prázdniny pro žáky (22. 12. - 2. 1.), nástup do školy 5. 1. 2015 

- Pokračování v projektech školy:  

Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice 

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 na základních a mateřských školách 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách 

v Jihomoravském kraji - SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice  

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května:Adventní hrátky s prvňáčky (9. A, B), filmové představení Gran 

Torino - projekt Film a škola (8. a 9. ročník), okresní turnaj ve florbalu starších žáků (8. a 9. 

ročník), hnutí Na vlastních nohou - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, vernisáž výstavy 

prací dětí - Praha, Anežský klášter, filmové představení Tři bratři (1. stupeň), Mikulášská 

nadílka - akce žákovské samosprávy, filmové představení Rio 2 - odměna za sběr pro žáky 1. 

stupně, Olympiáda v českém jazyce - školní kolo (8. a 9. ročník), sběr hliníku, Mikulášský 

večírek pro žáky 2. stupně - Zámecký skleník, exkurze Adventní Drážďany - zájemci z 2. 

stupně, finále ve florbalu - mladší žáci (Jedovnice), výstava papírových betlémů N. Parmové - 

Muzeum Boskovicka (2. ročník), Olomouc - prohlídka města a návštěva vánočního jarmarku - 

odměna za sběr pro žáky 2. stupně, divadelní představení Husovické Betlém  - divadlo Radost 

Brno (6. ročník), přehazovaná - mladší a starší dívky, ŠD - Čertovská diskotéka na Jízdárně, 

vánoční dílny v ŠD, příprava ozdob na stromeček na Vánočním jarmarku v Boskovicích 

pracoviště Sušilova:exkurze Adventní Drážďany - zájemci z 2. stupně, výukový program ve 

Vyškově - Lesní zvířátka (2. D), Ptačí příběhy(4. C), Vánoční hrátky v přírodě (1. D), akce 

školního parlamentu - Mikulášská nadílka, beseda městské policie pro 4. ročník:Kyberšikana, 

exkurze do Hvězdárny a planetária Brno (6. D), beseda o cizokrajných plazech - VOŠ a SŠ 

Boskovice (7. D),Mladí přírodovědci - Gymnázium Jevíčko (zájemci z 9. C), Šíleně smutná 

princezna - hudební pohádka v podání studentek SŠ Boskovice (1. stupeň), turnaj ve florbalu 

(4. a 5. ročník, Blansko), Dějepisná olympiáda (8. a 9. ročník, zájemci), divadelní představení 



žáků 3. C pro žáky 1. a 2. ročníku a 3. D, Cesta za pokladem (žáci 1. C a jejich rodiče), 

Vánoční besídka žáků 3. D a 4. C a jejich rodičů, vyhodnocení soutěže Vánoční výzdoba třídy 

- školní parlament,ŠD - Mikulášská besídka spojená s Čertovskou diskotékou, Vánoční 

besídka ve školní družině se studentkami SPgŠ, příprava ozdob na stromeček na Vánočním 

jarmarku v Boskovicích, Sněhová galerie, Vernisáž výstavy, mikulášské a vánoční dílny 

pracoviště Slovákova:předávání Slabikářů žákům 1. ročníku, mikulášské nadílky (1. stupeň), 

bruslení (5. E, F), vánoční dílny s maminkami (2. E, 4. E, 5. E, F), Mladí přírodovědci - 

Gymnázium Jevíčko (zájemci z 9. ročníku), Fyzikální herna - pokusy na SŠ elektrotechnické 

Brno (9. E), Hvězdárna a planetárium Brno (4. E, F), Anthropos Brno (6. ročník), okresní 

turnaj ve florbalu starších žáků (8. a 9. ročník), Šíleně smutná princezna -  hudební pohádka 

v podání studentek SŠ Boskovice (3. - 5. ročník), Olympiáda v českém jazyce - školní kolo 

(8. a 9. ročník), divadelní představení v anglickém jazyce Brno (9. ročník), Vánoční besídky, 

krajská volejbalová soutěž - pohár 7. tříd (Vyškov), ŠD - Pečeme a zdobíme perníčky, 

Mikulášská nadílka se SPgŠ, 4. narozeninová party, zdobení vánočního stromečku v ŠD a na 

Vánočním jarmarku na Masarykově náměstí, besídky v jednotlivých odděleních, plnění 

projektu Celé Česko čte dětem, návštěva studentek z Pedagogické a sociální akademie Levice 

 

LEDEN 

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině 

- pravidelná kontrola BOZP 

- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (19. 1.) 

- pokračování v projektech školy:  

Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice - ukončení 

projektu závěrečnou konferencí na pedagogické radě 

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 na základních a mateřských školách 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách 

v Jihomoravském kraji - SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice 

- matematická olympiáda žáků 5. a 9. ročníku, okresní kolo, organizační zajištění 

pracoviště Zelená 

- předmětové komise všech 3 pracovišť z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP 

(zhodnocení práce za 1. pololetí) 

- otevření nových oddělení ŠD - pracoviště Zelená, Sušilova (12. a 13. oddělení) 

- ŠVP - zjištění zájmu žáků 1. ročníku o zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky na 

všech odloučených pracovištích 

- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků k 1. pololetí - prospěch, chování 

(23. 1.) 

- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí - pracoviště 

Slovákova (26. 1.) 

- Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče na všech pracovištích 

- návštěva jednotlivých pracovišť dětmi z mateřských škol - MŠ Bílkova, MŠ Na 

Dolech, MŠ Lidická, MŠ Valchov 

- okresní kolo Dějepisné olympiády - vybraní žáci 8. a 9. ročníku, organizace okresního 

kola pracoviště nám. 9. května a Sušilova 

- Vítání nového roku pro hendikepované děti (Zámecký skleník) - kulturní vystoupení 

žáků školy, sbírka plyšáků - organizátor Pionýr Boskovice 



- přípravné schůzky učitelů 1. stupně k zápisu prvňáčků (organizační záležitosti, 

dárečky) 

- ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení (výpisu) žákům (29. 1.) 

- pololetní prázdniny pro žáky (30. 1.) 

- RR - Den památky obětí holocaustu 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května:lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku - Jeseníky, chata 

Barborka (40 žáků, 11. - 16. 1.), „West“ - beseda o Severní Americe s K. Kocůrkem (2. 

stupeň),okresní kolo Dějepisné olympiády, filmové představení Zlodějka knih - projekt Film a 

škola (8. a 9. ročník), společné bruslení žáků 1. a 9. ročníku, filmové představení Dům kouzel 

(1. - 5. ročník), vzdělávací pořad Pernštejni: Přemyslovci - králové (6. - 9. ročník), ŠD - Hurá, 

sníh - sáňkujeme na saních, AIR GUITAR - mistrovství družiny ve hře na neviditelnou 

kytaru, Sněhulák - sympaťák (výtvarná soutěž) 

pracoviště Sušilova:lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku - Jeseníky, chata Barborka, 

„West“ - beseda o Severní Americe s K. Kocůrkem (2. stupeň), Anthropos Brno (5. C, 6. 

D),filmové představení Dům kouzel (1. - 3. ročník), Škatuláci (3. - 5. ročník), Thor (6. - 9. 

ročník), beseda v městské knihovně (3. C, 5. C, D), okresní kolo Dějepisné olympiády, 

okresní kolo matematické olympiády žáků 5. ročníku - účast, ŠD - Sněhová galerie (výstava 

prací dětí ze ŠD v prostorách školy), pochod Tří králů, výrobky pro děti k zápisu, DOD pro 

budoucí prvňáčky a jejich rodiče, výroba kalendáře pro 2015, sněhové radovánky, pokusy 

v chemické učebně, výrobky z netradičních materiálů 

pracoviště Slovákova:lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku - Šerlich v Orlických horách 

(19. - 23. 1.), sběrová akce, „West“ -  beseda s P. Kocůrkem v Aj (2. stupeň), O původu 

oblečení - Lipka (8. ročník), filmové představení Dům kouzel (3. - 5. ročník),Anthropos Brno 

(6. ročník), bruslení na zimním stadionu (2. E), Kdo si chce šplhnout ve škole? - štafetový běh 

žáků na Lysou horu, Masopust slavíme! (2. E), okresní kolo Dějepisné olympiády, ŠD - 

Závody psích spřežení na sněhu, My tři králové jdeme k vám ve spolupráci se SPgŠ, 

celodružinová výtvarná soutěž Celé Česko čte dětem 2015, DOD pro budoucí prvňáčky a 

jejich rodiče, 5. narozeninová party pro děti narozené ve znamení Kozoroha, Jedeme na výlet 

–WikylandBrno, Vlajkování - celodružinový projekt 

 

ÚNOR 

 
- zápis dětí do 1. tříd Základní školy Boskovice na všech pracovištích (3. 2.) 

- setkání s Mgr. J. Miholou na téma Občanské vzdělávání  - budoucnost základního a 

mateřského školství (MěÚ Boskovice) 

- metodické sdružení vychovatelek ŠD - všechna oddělení ŠD (13) 

- pokračování v projektech školy:  

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 na základních a mateřských školách 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách 

v Jihomoravském kraji - SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice 

- školní a okresní kola soutěží a olympiád(Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo, 

Biologická olympiáda - školní kolo, Zeměpisná olympiáda - okresní kolo)  

- příprava a realizace 8. Valentýnského plesu (Žákovské akademie) - sokolovna 

Boskovice (11. 2.) 

- zprovoznění Školního mléka - firma Adante 

- lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. ročníku - areál Olešnice na Moravě ve spolupráci 

se studentkami SPgŠ Boskovice (3 dny jednotlivá pracoviště, středa - pátek) 



- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (18. 2.) 

- jarní prázdniny pro žáky (23. - 27. 2.) 

- ŠVP - zahájení projektu Hra na město - instituce (6. ročník), MěÚBoskovice  návštěva 

jednotlivými třídami  

- ŠVP - Náš životní styl - odpady (4. ročník) 

- zahájení práce nových zájmových útvarů - Anglické hraní pro prvňáčky (2 zájmové 

útvary na každém pracovišti) 

- vydání přihlášek na střední školy a zápisových lístků rodičům žáků 

- návštěva 19. Veletrhu fiktivních firem - žáci 8. a 9. ročníku (organizace VOŠ, SŠ 

zdravotnická a ekonomická Boskovice) 

- Karneval na ledě - celoměstská akce ŠD Zelená ve spolupráci s DDM a SPgŠ 

Boskovice (12. 2.) 
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května:90. léta ve světovém rocku - kulturní pořad (2. stupeň),návštěva 

městské knihovny (3. A, B, 6. C, 7. B), Olympiáda v českém jazyce (okresní kolo), 

Planetárium Brno (5. ročník), zahájení soutěže O nejlepšího čtenáře, Chemická olympiáda 9. 

ročník (školní kolo), Biologická olympiáda - školní kolo (kategorie C, D), Zeměpisná 

olympiáda (okresní kolo), školní recitace (6. - 9. ročník), exkurze do Jaderné elektrárny 

Dukovany (9. ročník), Na cestách country - Poutníci (2. - 5. ročník),  Netholismus - výukový 

program (6. B),návštěva 19. Veletrhu fiktivních firem - žáci 8. ročníku (organizace VOŠ, SŠ 

zdravotnická a ekonomická Boskovice),ŠD - Karneval na ledě (celoměstská akce ve 

spolupráci s DDM Boskovice), Soutěž v páce (silová soutěž) 
pracoviště Sušilova:příprava a realizace 8. Valentýnského plesu (Žákovské akademie)  - 

Sokolovna Boskovice, 90. léta ve světovém rocku - kulturní pořad (2. stupeň), Olympiáda 

v českém jazyce (okresní kolo),LVK pro žáky 3. ročníku, anglické divadlo Casting (3. - 5. 

ročník), ŠD - Masopust (výroba masek, karneval, výzdoba), Sportovní maškarní odpoledne, 

Pravěký karneval v rámciPravěkohraní, Lidé kolem nás - beseda o kamarádství, Svět vesmíru, 

Ptáčci v zimě - výroba krmítka, Kouzla a čáry (kouzelný kalendář, kouzelnické čepice - 

výroba) 
pracoviště Slovákova:bruslení na zimním stadionu (2. E, 3. E), 90. léta ve světovém rocku -  

kulturní pořad (2. stupeň), Poznávej lidské tělo a jeho funkce - interaktivní výuka pro 8. D na 

SZdŠ Blansko, Pohár 7. tříd - krajská volejbalová soutěž (5. kolo), beseda se spisovatelkou P. 

Braunovou (7. ročník), LVK pro žáky 3. ročníku a zájemce ze 7. E, F a 8. D, soutěž 

Boskovice v barváchpodzimu (9. D), O původu oblečení - Přilnu ke lnu (Lipka, 8. ročník), 

školní kolo recitační soutěže (2. stupeň), Na cestách country - Poutníci (4. - 6. ročník), 

filmové představení Občanský průkaz (8. a 9. ročník), Zlodějka knih (6. a 7. ročník), ŠD -  

Jedeme na výlet - VIDA Brno, Malé čtení - plnění úkolů kampaně Celé Česko čte dětem 

2015, Valentýnské odpoledne a dílničky (ve spolupráci se studentkami SPgŠ), 6. 

narozeninová party pro děti narozené ve znamení Vodnář 

 

BŘEZEN 

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině 

- pravidelná kontrola BOZP 

- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (30. 3.) 

- pokračování v projektech: 



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 na základních a mateřských školách 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách 

v Jihomoravském kraji - SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice 

Investice do rozvoje vzdělávání s názvem Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0006 

(Gymnázium Boskovice) 

- okresní soutěž v halové kopané žáků 6. - 9. ročníku - Adamov (všechna pracoviště) 

- Světem na křídlech poezie - přehlídka recitace a výrazného přednesu žáků Základní 

školy Boskovice (18. 3.) 

- lyžařský výcvikový kurz - areál Olešnice na Moravě - pro žáky 3. ročníku ve 

spolupráci se studentkami SPgŠ Boskovice (3 dny pracoviště Zelená, středa - pátek) 

- Školní mléko - firma Adante 

- příprava partnerské návštěvy - LEVICE 

- Dějepisná olympiáda - krajské kolo 

- Matematický klokan, Pythagoriáda - školní kolo 

- bruslení pro žáky ZŠ - Český hokejový svaz ve spolupráci s HC Boskovice 

- ŠVP - zahájení projektu Hra na město - instituce (6. ročník), MěÚBoskovice  návštěva 

jednotlivými třídami 6. ročníku 

- ŠVP - Náš životní styl - odpady (4. ročník) 

- zahájení plavecké výuky 2. - 5. ročník (10 lekcí) 

- přehazovaná - turnaj mladších a starších dívek - okresní kolo (pracoviště Sušilova) 

- Komise pro výchovu a vzdělávání - MěÚ Boskovice (30. 3.) 

- RR - Den učitelů (J. A. Komenský) 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: výstava Korunovační klenoty Brno…na dosah (7. B), školní kolo 

recitace (4. a 5. ročník), Když duše pláče tělem - prevence sebepoškozování (dívky 7. a 8. 

ročníku), ekologický program Mravencova dobrodružství - Jezírko (2. a 3. ročník), exkurze 

VIDA Brno (zájemci ze 7. a 8. ročníku), O Lysické sluníčko - recitační soutěž, beseda 

v knihovně (5. ročník), naukový program Zločin kolem nás - J. Klíma (8. a 9. ročník), beseda 

se spisovatelem p. Müllerem (8. A), Matematický klokan (6. - 9. ročník), Pythagoriáda - 

školní kolo (6. - 8. ročník), MěÚ Boskovice - Hra na město (6. ročník), beseda v knihovně (2. 

A, B, 5. A), přehazovaná - turnaj mladších a starších dívek, ŠD - Divadelní dopoledne, Zpívá 

celá družina, Jarní workshop, Slavnostní otevření 12. oddělení ŠD, Velikonoční dílny 

pracoviště Sušilova: příprava sběru papíru, soutěž v přeskocích přes švihadlo (1. a 2. ročník), 

recitační soutěž 1. - 5. ročník (školní kolo), recitační soutěž 2. stupeň (školní kolo), výchovný 

program Drogová kriminalita - Brno (7. - 9. ročník), přednáška První pomoc (3. D, 8. C), O 

Lysické sluníčko - recitační soutěž, MěÚ Boskovice - Hra na město (6. ročník), exkurze do 

Technického muzea Brno (6. a 7. ročník), Třídní mistrovství v atletice a gymnastice (3. C), 

Bezpečně s PC a internetem - beseda se školní psycholožkou (3. ročník), přehazovaná - turnaj 

mladších a starších dívek, ŠD - 110 let výročí Z. Buriana - Četli také v pravěku?, Malovali 

také v pravěku?, Burza hraček, Zatmění Slunce - beseda, jarní a velikonoční dílny 

pracoviště Slovákova: celoškolní sběr papíru, beseda Prevence sebepoškozování (dívky 7. a 

8. ročník), bruslení - Český hokejový svaz ve spolupráci s HC Boskovice (2. F), bruslení (3. 

E), Jedeme na výlet: LETMO Brno, Pohár 7. Tříd - krajská soutěž ve volejbalu, beseda 

v knihovně - Detektivní příběhy (3. F), beseda v knihovně - Hrajeme si na spisovatele (2. E), 

Čarodějnická lekce (3. E), beseda s myslivcem (3. F), Předvelikonoční dílna s maminkami (3. 

F), přehazovaná - turnaj mladších a starších dívek, ŠD - 7. narozeninová party pro děti 



narozené ve znamení Ryb, Družinová burza po anglicku - 3. ročník, Druhé malé čtení, 

Velikonoční dílničky v ŠD ve spolupráci se SPgŠ, Vlajkování 2015 

 

DUBEN 

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- pokračování v projektech: 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách 

v Jihomoravském kraji - SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice - příprava exkurze 

do Národního technického muzea v Praze (žáci 8. a 9. ročníku) 

Investice do rozvoje vzdělávání s názvem Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0006 

(Gymnázium Boskovice) 

- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (27. 4.) 

- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině  - ukončení, slavnostní 

otevření 13. oddělení školní družiny 

- ŠVP - Náš životní styl - odpady (4. ročník) 

- návštěva partnerské školy ze Slovenska ZŠ A. Kmeťa Levice (29. - 30. 4.) - 40 dětí, 3 

pedagogové - program: Pravěkohraní ZŠ Sušilova, pobyt v rodinách, návštěva 

Sloupsko-šošůvských jeskyní 

- školní, okresní kola soutěží a olympiád (Matematická olympiáda 6. - 8. ročníku -  

okresní kolo - organizace pracoviště Zelená) 

- Olympiáda v českém jazyce - krajské kolo (žákyně 9. C)  

- přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou M a přírodovědných předmětů - 

pracoviště „Zelená“ (8. 4.)  

- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků k 3. čtvrtletí - prospěch, chování (9. 

4.) 

- provozní a pedagogické předporady na jednotlivých odloučených pracovištích k 3. 

čtvrtletí  

- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 3. čtvrtletí - pracoviště „Zelená“ 

(13. 4.)  

- Přijímací řízení na střední školy a osmileté gymnázium - pilotní přijímací zkoušky 

z českého jazyka a matematiky (15. - 16. 4., 22. - 23. 4.)  

- Projektový Den Země 2015 - Jak se vyrábí věci kolem nás - ekologická, výtvarná 

soutěž - organizátor DDM Boskovice, znalostní soutěž (8. a 9. ročník), program 

společnosti Elektrowin (zpětný odběr a recyklace elektrospotřebičů pro 1. stupeň a 

ŠD, DOD v kompostárně Boskovice, aktivity na jednotlivých pracovištích 

- velikonoční prázdniny (2. - 3. 4.)  

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: celoškolní sběr starého papíru, anglické divadlo - My family and 

otheranimals - Blansko (9. ročník), beseda v Městské knihovně Boskovice (1. A, B), Úřad 

práce Boskovice (8. ročník), beseda První pomoc (3. ročník), divadelní představení Lakomec 

-  Mahenovo divadlo Brno (8. A), divadelní představení Malý princ - divadlo Radost Brno (9. 

ročník), Čas proměn - beseda o dospívání (dívky 6. ročník), Devět životů - dokumentární film 

a beseda o A. Lustigovi (8. a 9. ročník), volejbal - okresní kolo (starší dívky), McDonald´s 

CUP - okresní kolo (žáci 1. stupně), vybíjená - okresní kolo (žáci 4. a 5. ročníku), Memoriál 

V. Kotrhonze - malá kopaná (6. - 9. ročník), DYS-KO-HRY (2 družstva - 1. a 2. stupeň), 

ekologická soutěž Den Země - DDM Boskovice (2 družstva žáků 8. a 9. ročníku), Elektrowin 



- Den Země (4. ročník, ŠD), divadelní představení Duch - Městské divadlo Brno (zájemci), 

exkurze do ZOO Olomouc (6. ročník), Eurorebus - vědomostní soutěž - (krajské kolo, žáci 2. 

stupně),exkurze do Národního technického muzea v Praze (žáci 9. B), ŠD - Smysly nejsou 

nesmysly - aktivita zaměřená na smyslové orgány, Kuličkiáda, O poklad Velenovy družiny, 

Den Země ve školní družině, ŠVP projektový denDen Země - exkurze: RIHO Suchý (6. A), 

ID - seating Boskovice (6. B), sklárny Úsobrno (6. C), výroba papíru, škrobu (7. A), Novibra 

(7. B), Lescus Cetkovice (7. C), Lanik (8. A), Lesní školka Boskovice (8. B), exkurze Brno 

(9. ročník) 

pracoviště Sušilova: anglické divadlo - My family and otheranimals - Blansko (7. - 9. 

ročník), návštěva SOŠa SŠ Hybešova - Chov domácích zvířat (3. C), exkurze Hvězdárna a 

planetárium Brno (8. C, 9. D), soutěž v přeskocích přes švihadlo (3. C, D), OČJ - krajské kolo 

(účast), divadelní představení Klára 3847 - holocaust (8. a 9. ročník), výukový pořad Zvířátka 

na statku - ZOO Vyškov (1. ročník),Bezpečně s PC a internetem - beseda se školní 

psycholožkou (3. C), Prevence sebepoškozování (žákyně 7. a 8. ročníku) - beseda se školní 

psycholožkou, pěvecká soutěž Zlatý slavíček (1. - 2. ročník), vybíjená - okresní kolo (žáci 4. a 

5. ročníku), Zábavní park Bongo (2. ročník, 5. C),exkurze do Národního technického muzea 

v Praze (žáci 8. a 9. ročníku), Memoriál V. Kotrhonze - malá kopaná (6. - 9. ročník), DYS-

KO-HRY (1družstvo - 1. stupeň), exkurze Hasiči (3. C), ŠD - návštěva dětí z Levic na hřišti 

Pravěkohraní (výroba dárečků, program), IV. slet čarodějnic, výstava 110 let Z. Buriana - 

Malovali také v pravěku?, slavnostní otevření 13. oddělení ŠD a dětská párty 7. oddělení ŠD, 

Den Země ve školní družině  

pracoviště Slovákova: sběrová akce školy, tvoření s maminkami (5. E), okresní turnaj 

v odbíjené (starší žáci a žákyně, Letovice), Dravci (1. a 2. stupeň), Gulliver v Liliputově -  

divadlo Radost Brno (2. ročník), beseda o dospívání dívek (dívky 5. ročník), Devět životů - 

dokumentární film a beseda o A. Lustigovi (7. - 9. ročník), návštěva synagogy a židovského 

města (9. D), Boskovický poklad - Muzeum Boskovicka (6. F, 8. D), Den Země - návštěva ve 

včelím úle - Jezírko Brno (2. ročník), Supermarket Svět - výstava Muzeum Boskovicka (7. E), 

návštěva firmy Minerva Boskovice (3. E), kulturní den žáků 3. - 5. ročníku (hudební 

přehlídka), Červená Karkulka - zpívaná pohádka 1. G pro spolužáky 2. ročníku, Bezpečně 

s PC a internetem - beseda se školní psycholožkou (3. F), DOD v kompostárně Boskovice (9. 

D, E, 7. E), S piráty za zvířátky - projektový den 1. G, Malý princ - divadlo Radost Brno (8. 

D), ŠD - 8. a 9. narozeninová party pro děti narozené ve znamení Berana a Býka, zakončení 

praxe studentek SPgŠ Boskovice, Jedeme na výlet - motokáry KART ARÉNA Brno, Den 

Země ve školní družině, Slet čarodějnic 

 

KVĚTEN 

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- pokračování v projektech školy:  

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách 

v Jihomoravském kraji - SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice - exkurze do 

Národního technického muzea v Praze (žáci 8. a 9. ročníku ze všech odloučených 

pracovišť) 

Investice do rozvoje vzdělávání s názvem Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0006 

(Gymnázium Boskovice) 

- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (18. 5.) 



- Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014-15 prostřednictvím inspekčního systému 

elektronického testování InspIS SET (2500 škol), žáci 9. ročníku, oblast 

společenskovědních předmětů, 2 testy - každý 75 min, dotazník 15 min. 

- Testování žáků 4. ročníku - TIMSS 2015 (matematika a přírodovědné předměty) - 2 

čtvrté třídy na pracovišti Sušilova a Slovákova 

- ŠVP - zjišťování zájmu o volitelné předměty (7. - 9. ročník) 

- školní, okresní a krajská kola olympiád, soutěží (organizace, účast) 

- okresní kola Pythagoriád 5. - 8. ročník (organizační zajištění oblasti Boskovicka -  

pracoviště „Zelená“) 

- literární soutěž Píši, tedy jsem - Rájec - Jestřebí, vyhlášení výsledků (pracoviště 

Slovákova) 

- Pohár rozhlasu základních škol - Blansko (mladší a starší žáci) 

- nábor mladých fotbalistů a fotbalistek z 1. a 2. ročníku – fotbalový stadion Boskovice  

- fotografování třídních kolektivů, pedagogického sboru 

- ŠVP - „Děti odjinud - děti Evropy“ - prezentace projektu jednotlivými třídami 8. 

ročníku 7. a 9. ročníkům 

- ŠVP - Učitelé dětem - projekt pro 1. stupeň 
- ŠVP -  „MADE IN“ (Odkud jsou?) - projekt žáků 5. ročníku, prezentace jednotlivými 

žáky, skupinami, školní výstavky 

- ŠVP - Učitelé dětem k MDD (1. - 5. ročník) 

- XVII. ročník ODM pro žáky 1. ročníku ve Velkých Opatovicích - účast všech 

pracovišť  

- RR ke květnovým událostem (Den vítězství - Boskovice a náš region před 70 lety) 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: celoškolní sběr starého papíru, sběr hliníku, focení třídních 

kolektivů, testování k volbě povolání - aktivita školní psycholožky, beseda První pomoc (2. 

A, B, 5. A, B, školily studentky SOŠ a SŠ Boskovice), regionální finále malé kopané (žáci 6. - 

9. ročníku, Letovice), Mc Donald´s Cup  - finále - krajské kolo (3. - 5. ročník), dopravní hřiště 

Blansko (4. A, B), vybíjená - krajské kolo (dívky 5. ročníku, Brno), okresní kola Pythagoriád 

- soutěžící 5. - 8. ročníku, exkurze do Národního technického muzea v Praze (9. B), ODM 

žáků 1. ročníku Velké Opatovice, pásmo školních relací (27. 4. – 11. 5.) Boskovice před 70 

lety (9. A, B) a beseda s pamětnicí J. Kovaříkovou (8. a 9. ročník), Výchovný koncert 

manželů Kocůrkových (6. - 9. ročník), exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi (9. 

ročník), ŠVP - Učitelé dětem k MDD (1. - 5. ročník) - filmové představení Píseň moře 

školní výlety: Náchodsko (9. A, 3 dny), Beskydy (7. A, C, 2 dny), ZOO Olomouc (4. A, B), 

Bouzov (5. A, B), Baldovec (7. B, 2 dny), ŠD - Turnaj v kuželkách, celodružinová akce pro 

všechna odloučená pracoviště - Závody na kolech a koloběžkách 

pracoviště Sušilova: exkurze do Národního technického muzea v Praze (8. a 9. ročník), 

beseda s příslušníkem městské policie Boskovice (4. ročník), Mc Donald´s Cup - malá kopaná  

-  finále - krajské kolo (3. - 5. ročník), dopravní hřiště Blansko (4. C, D), pěvecká soutěž 

Slavíček (3. - 5. ročník), ODM žáků 1. ročníku Velké Opatovice, focení školních kolektivů, 

návštěva SOŠ a SŠ Boskovice, Hybešova (3. C), exkurze do koncentračního tábora 

v Osvětimi (7. - 9. ročník), ŠVP - Učitelé dětem k MDD (1. - 5. ročník) - filmové představení 

Píseň moře, výukový program Život v úlu - Vyškov (3. C), Ptačí příběhy (4. D), školní výlet: 

Wikyland Brno (3. D),  ŠD - celodružinová akce pro všechna odloučená pracoviště - Závody 

na kolech a koloběžkách, Rok s pohádkou, návštěva Zámku Boskovice - Výstava kostýmů a 

rekvizit z pohádky Arabela, ukončení projektu Pohádkové postavy, aktivity ke Dni matek 

pracoviště Slovákova: Červená Karkulka - vystoupení 1. G pro MŠ Bílkova, exkurze do 

planetária a technického muzea v Brně (5. ročník), exkurze do Národního technického muzea 

v Praze (žáci 8. a 9. ročníku), volejbal starší žákyně (7. - 9. ročník) - kvalifikace na 



republikové finále, volejbal mladší a starší žákyně - turnaj okresní kolo, volejbal mladší žáci a 

žákyně (mix) - krajské finále, Městská knihovna Boskovice  - Za písmenky do knihovny (1. 

ročník), Detektivní příběhy (4. E), filmové představení Nedotknutelní (8. a 9. ročník), 

divadelní představení studentek SPgŠ pro žáky 3. F, výukový program Šikana, kriminalita a 

drogy - obrana a prevence (2. stupeň), exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi (zájemci 

z 8. a 9. ročníku), Dospívání chlapců beseda (5. ročník), populárně naučný park VIDA BRNO 

(7. E), ODM žáků 1. ročníku Velké Opatovice ŠD - Maminkám k svátku - projektový týden, 

Druhé malé čtení se spisovatelkou M. Buřilovou, 10. a 11. narozeninová párty pro děti 

narozené ve znamení Blíženců a Raka, Velké čtení - organizační záležitosti (26. 6.), divadelní 

představení studentek SPgŠ pro žáky ŠD  


