
 

 

 

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2015/2016 

 

ZÁŘÍ 

 
- 1. 9. 2015 - slavnostní zahájení školního roku 2015/2016, porada pedagogických 

pracovníků na jednotlivých pracovištích 

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

pracoviště „Zelená“ (VI. A, 24 žáků) 

- zahájení výuky podle řádného rozvrhu  

- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (14. 9.) 

- jednání k novému investičnímu záměru na využití stavební jámy na ul. Bílkova 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- schůzka výchovných poradců 

- pravidelná kontrola BOZP 

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

- schůzky metodických zařízení a předmětových komisí na jednotlivých pracovištích a 

celoškolní schůzky předmětových komisí 

- změny v programu Bakalář, v matrice školy, rychlé hlášení o počtu žáků k 1. 9. 2015 

- Mléko do škol - firma ADANTE, České Budějovice 

- Ovoce do škol - balíčky pro žáky 1. stupně 

- začátek praxe studentek 4. ročníku SPgŠ Boskovice ve třídách 1. stupně, ve školní 

družině 

- zahájení činnosti školních zájmových útvarů organizovaných školou nebo jinými 

subjekty na jednotlivých pracovištích  

- 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 (24. 9.), Sušilova (22. 9.) 

- Běh Terryho Foxe - park u Zámeckého skleníku (vybraní žáci 2. stupně) 

- Zátopkova pětka a Zátopkův maraton - školní hřiště (pracoviště Slovákova) 

- Logická olympiáda - přihlášení a řešení matematické soutěže (zájemci z 1. a 2. stupně) 

- internetový kurz zdravého životního styl Hravě žij zdravě - přihlášení (žáci 5. ročníku) 

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

- VP - zjištění předběžného profesního zájmu žáků 9. ročníku, vytipování 

problémových, talentovaných, zdravotně znevýhodněných žáků školy 

- RR - Den české státnosti 

Projekty školy: 
1.  Čtenářská a jazyková gramotnost 

Jedná se o projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. 

CZ.1.07./1.1.00/56.0874, v celkové výši 757.960,- Kč. 

Klíčovými aktivitami tohoto projektu jsou: 

1.       Zahraniční jazykový kurz pro 4 učitele (srpen 2015) 

2.       Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 21 žáků (říjen 2015) 

3.       Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti - 

pro 2. až 9. ročník (září - prosinec 2015)           



2. Technické práce Boskovice 
Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. 

CZ.1.07/1.1.00/57.0542, v celkové výši 212.481,- Kč, zaměřený na technické práce.     

Klíčovými aktivitami tohoto projektu jsou: 

1.       Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování 

technických dovedností žáků ZŠ (říjen 2015) 

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

3. Bezpečná škola Boskovice 
Program MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ s příspěvkem ve výši 

99.000,- Kč. Projektové prostředky jsou určeny na pořízení stacionárních IP kamer pro 

monitoring hlavních vchodů na jednotlivá pracoviště a dále na pořízení videotelefonů pro 

potřeby 15 oddělení školní družiny a dalších 15 účastníků (celkem 10 míst na každém 

z pracovišť školy). 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: prohlídka židovské čtvrti (7. B, průvodkyně E. Morris), veřejná 

prezentace žáků v anglickém jazyce - zájemci z 8. a 9. ročníku o výjezd do Anglie, 25 let 

hnutí Na vlastních nohou - Zvíkovec u Prahy (účast 2 p. učitelek), aktivity školní 

psycholožky: adaptační program - přechod na 2. stupeň (6. A, B), Dům přírody u Moravského 

krasu a Kateřinská jeskyně (6. A, B), Hravě žij zdravě - přihlášení do soutěže (žáci 5. 

ročníku), přechody pro chodce s praktickou ukázkou v terénu (1. a 2. ročník), 3denní literárně 

- historická exkurze do Prahy (8. A), exkurze do Jeskyně blanických rytířů - Rudka (3. A, B), 

exkurze do Moravského zemského muzea a prohlídka Brna (7. B), beseda o zubní prevenci  - 

Dental Prevention (1. - 5. ročník), Angliáda - školní kolo (8. a 9. ročník), přespolní běh - 

Lysice (žáci 6. - 9. ročníku), dopravní hřiště Blansko (4. A, B), ŠD - Branou do podzimu, 

Maxipiškvorky 

pracoviště Sušilova: běh do schodů - soutěž pro žáky 1. stupně, příprava sběru papíru, 

veřejná prezentace žáků v anglickém jazyce - zájemci o výjezd do Anglie, ŠD - zahájení 

projektu Kniha za knihu - půjč a vrať, Tajemství mých kamarádů - fotogalerie, Chtěl bych být 

víc než přítel tvůj - seznamovací hry, Podzim přichází - aktivity k příchodu podzimu, 

Sportujeme na školním hřišti, Výpravy do pohádek - ilustrace pohádek 

pracoviště Slovákova: Včelařství - výstava k 90. výročí založení Včelařského spolku 

v Knínicích (8. E, F), prohlídka židovské čtvrti v Boskovicích (9. D), veřejná prezentace žáků 

v anglickém jazyce - zájemci o výjezd do Anglie, Volejbal nás baví - ukázka tréninkové 

jednotky pro 3. - 4. ročník, divadelní představení Čarodějná škola - divadlo Radost Brno (4. 

E, F), exkurze do Josefského údolí - ekologická aktivita Lipky Adamov (7. E, F), přechody 

pro chodce s praktickou ukázkou v terénu (1. a 2. ročník), kulturní pořad Tance dávných 

tradic (1. E, 3. E, 4. F, 5. E, F), schůzka školního parlamentu, PP pro žáky 4. a 9. ročníku 

(školitelé z červeného kříže), aktivity školní psycholožky: adaptační program - přechod na 2. 

stupeň (6. F), Angliáda - školní kolo (8. a 9. ročník), ŠD - Celé Česko čte dětem - zapojení do 

projektu, Všichni jsme kamarádi - pravidla soužití v ŠD, Barevné rámečkování - kreslíme, 

rámečkujeme, Slavnostní minivernisáž - výstava autoportrétů dětí na chodbě ŠD 

 

 

ŘÍJEN 

 
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (12. 10.) 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 



- školení první pomoci pro všechny pedagogické pracovníky 

- vzdělávací a poznávací zájezd do Anglie (21 žáků, pedagogický doprovod), projekt 

OPVK 

- Komise pro výchovu a vzdělávání - MěÚ Boskovice (6. 10.) 

- zasedání Školské rady (13. 10.) 

- Oblastní konference ČMOS (14. 10.) 

- schůzka školního parlamentu, žákovské samosprávy 

- setkání výchovných poradců v PPP Boskovice 

- Přírodovědný klokan (zájemci z 8. a 9. ročníku) 

- návštěva dopravního hřiště Blansko - 4. ročník 

- přespolní běh - Lysice (žáci 6. - 9. ročníku), krajské kolo: Hodonín (mladší žáci ZŠ 1), 

republikové finále Hradec Králové (mladší žáci ZŠ 1) 

- Coca-Cola Školský pohár - kvalifikační turnaj 

- X. ročník soutěže Dřevo - materiál budoucnosti, soutěž pro pětičlenná družstva žáků 9. 

tříd (organizátor Masarykova střední škola Letovice) 

- ŠD - celoměstská akce Drakiáda ve spolupráci se SVČ Boskovice (pracoviště Zelená, 

17. 10.) 

- ŠD - celoměstská akce Halloweenská stezka odvahy pro děti, rodiče a veřejnost  

(pracoviště Slovákova, 27. 10.) 

- návštěva výstavy drobných chovatelů zvířectva (Husí slavnosti) 

- veřejné zasedání k využití vyhloubené jámy na ulici Bílkova, dotazníky pro rodiče (ZŠ 

3) 

- zabezpečení budov školy - instalace videotelefonů, kamer ke vchodům školy, ŠD a 

kanceláří 

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

- ŠVP - Náš životní styl - odpady (Tonda obal, 4. a 7. ročník) 

- přednáška Body image (9. ročník) 

- RR - Den vzniku samostatného státu (státní svátek) 

- Podzimní prázdniny (29. - 30. 10.)  

 
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: projekt 72 hodin - zvelebení parku školy a okolí, vysázení stromu 

(9. A), třídenní literárně - historická exkurze do Prahy (8. B, C), aktivity školní psycholožky: 

adaptační program - přechod na 2. stupeň (6. ročník), výukový program Svět kolem nás - 

Indie (7. ročník), sběr papíru (1. – 9. ročník), Angliáda - soutěž v anglickém jazyce pro žáky 

8. a 9. ročníku, divadelní představení v anglickém jazyce MAKE LOVE, NOT WAR (9. A, 

B), divadelní představení v anglickém jazyce ALICE IN WONDERLAND (8. A, B, C), hnutí 

Na vlastních nohou - vánoční přání do Norska, výstava Fenomén Merkur - Muzeum 

Boskovicka (6. A, B), ŠD - Drakiáda na Vinohrádkách (celoměstská akce) ve spolupráci se 

SVČ Boskovice, O NEJ VLAŠTOVKU (soutěž ve skládání a pouštění papírových vlaštovek), 

Velká Boskovická 

pracoviště Sušilova: Halloweenský rej (1. - 6. ročník), sběr papíru, aktivity školní 

psycholožky: adaptační program - přechod na 2. stupeň (6. ročník), zábavní vědecký park 

VIDA Brno (9. C), beseda s Městskou policií (4. ročník), návštěva dopravního hřiště u MŠ 

Lidická (2. ročník), Angliáda - soutěž v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. ročníku, divadelní 

představení v anglickém jazyce (8. D), ŠD - Bojovka po škole, zapojení do sběru papíru, 

projekt  Dýňování, 5. oddělení - Labyrint, Umí draci létat?, 6. oddělení - Lesní poklady 

v morseovce, Příroda nás obklopuje, 7. oddělení - Podzim hraje barvami, Draci, 8. oddělení -  

Podzim v lese, 9. oddělení - Podzimní dílna, vycházky do přírody, Halloween v ŠD 



pracoviště Slovákova: plavecké závody pro žáky 4. ročníku - Jihlava, návštěva dopravního 

hřiště MŠ Lidická (1. ročník), aktivity školní psycholožky: adaptační program - přechod na 2. 

stupeň (6. ročník), beseda s Městskou policií (3. a 6. ročník), Mladí přírodovědci - účast 

tříčlenných družstev (Gymnázium Jevíčko), Divadelní představení v anglickém jazyce 

(zájemci 7. a 8. ročníku), O nejlepšího angličtináře (2. ročník soutěže pro žáky 8. a 9. 

ročníku), divadelní představení Tajuplný zámek (1. a 2. ročník),  

Angliáda - soutěž v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. ročníku, testování k volbě povolání (9. 

D), ŠD - Vlajkování, podzimní výzdoba oddělení a celého pavilonu ŠD, Jedeme na výlet - 

Bongo Brno - akce kroužku Světoběžníků, Podzimní kreativní dílničky se SPgŠ, 

Lucerničková dílna, Halloweenská stezka odvahy pro děti, rodiče a veřejnost - celoměstská 

akce 

 

LISTOPAD 

 
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (16. 11.) 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- návštěva a praxe studentek Pedagogické a sociální akademie Levice v ŠD Slovákova, 

Zelená 

- metodické sdružení ŠD všech tří pracovišť, výroční setkání vychovatelek okresu 

Blansko 

- burza SŠ Blansko pro zájemce a DOD (6. 11.) 

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

(9. 11.)  

- vydání dalšího čísla Školního zpravodaje 

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

Slovákova - 12. 11., 11. 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 - 12. 11., schůzka rodičů a žáků 9. ročníku se zástupci středních škol 

a učilišť - pracoviště nám. 9. května a Sušilova 

- burza SŠ Boskovice pro zájemce v sokolovně, DOD na středních školách Boskovice 

(13. 11.) 

- Veletrh středních škol - BVV Brno (20. - 21. 11.) 

- Kdo je vidět, vyhrává aneb Zvyšování viditelnosti chodců a cyklistů v dopravě - nám. 

9. května  

- florbal mladších žáků, starších žáků a žákyň - turnaj 

- Dům přírody Moravského krasu - prezentace, MěÚ Boskovice 

- setkání výchovných poradců na SŠ Boskovice, Hybešova (přijímací řízení) 

- Ukážeme vám, co ve vás vězí - technická soutěž MSŠ Letovice pro žáky 9. ročníku  

- školní kolo Dějepisné olympiády, Olympiáda v českém jazyce 

- odevzdání přihlášek na střední školu s talentovou zkouškou 

- začátek fyzické a dokladové inventarizace školy 

- rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí (29. 11.) 

- dotazník v rámci koncepce sportu v Boskovicích (5. - 9. ročník) 

- RR - Den boje za svobodu a demokracii 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 



pracoviště nám. 9. května: Pasování žáků 1. ročníku do cechu žákovského - sál městského 

kina (1. a 9. ročník), Bylo nás pět - Divadlo Radost Brno (7. ročník), představení Jak rychtář 

oženil kata  - V. Pěnkava (3. - 9. ročník), adaptační aktivity se školní psycholožkou (6. B), 

bruslení na zimním stadionu (1. A, B, 2. A, B), Anthropos Brno (6. A, B), beseda s Městskou 

policií Boskovice (3. A, B), Den poezie (7. A), beseda Drogová kriminalita a my v roce 2015 

- sokolovna Boskovice (7. a 9. ročník), Bible a my - okresní kolo (6 žáků 2. stupně), florbal 

mladších žáků (okresní kolo), Příběhy bezpráví (9. A), Stonožkový týden (9. - 13. 11.), ŠD - 

Nebojme se bát aneb Strašidelná družina, návštěva divadelního představení Krkonošské 

pohádky - Divadlo Radost Brno, Výlov rybníka Družiňáka, Advent v ŠD - tradice, koledy ve 

spolupráci se studenty SPgŠ Boskovice, Hlavylámání - odpoledne plné rébusů, hlavolamů…, 

tvorba adventních kalendářů, píšeme Ježíškovi 

pracoviště Sušilova: Pasování prvňáčků na čtenáře - městská knihovna, vzdělávací program 

Drogová kriminalita a my v roce 2015 (6. ročník), vycházka do přírody s p. Lukešovou a žáky 

2. C, divadelní představení Tetiny v divadle (1. a 2. ročník), Kytice - Divadlo Radost Brno (8. 

ročník), beseda v městské knihovně (2. C, D), program Zločin kolem nás - J. Klíma (8. a 9. 

ročník), literárně výtvarná soutěž Nakresli si svůj komiks - Jevíčko, návštěva keramické dílny 

(4. C), florbalový turnaj - mladší žáci (Blansko), výchovný koncert o hudebních nástrojích (1. 

a 2. stupeň), představení Jak rychtář oženil kata  - V. Pěnkava (5. - 8. ročník), ŠD - Halloween 

aneb Dýňování, Podzimní zvonkohry se studentkami SPgŠ, Podzimní dílny, příprava na 

Mikuláše, kroužek Klubíčko - návštěva p. místostarostky J. Vítkové - žádost o památný strom, 

návštěva čajovny H. Ungara - pocitové malování mandal 

pracoviště Slovákova: Planetárium a technické muzeum Brno (5. E, F), Pasování prvňáčků 

(1. E, F, G), setkání školního parlamentu, hodiny Rj s rodilým mluvčím, Muzeum Boskovicka 

(3. E), Pohár 7. tříd - 1. a 2. kolo krajské volejbalové soutěže (6. a 7. ročník), návštěva 

výstavy Fenomén Merkur (2. E, F, 3. F, 4. F, 6. E), bruslení na zimním stadionu - dívky 7. 

ročník, literárně výtvarná soutěž Nakresli si svůj komiks - Jevíčko, Kyberšikana a šikana - 

preventivní program (5. a 6. ročník), Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR - vědomostní 

test pro žáky 8. a 9. ročníku, divadelní představení Kytice - Divadlo Radost (8. F), sběrová 

akce, návštěva IPS Úřadu práce Boskovice (9. ročník), ŠD - Vlajkování - ukončení projektu, 

návštěva a praxe studentek Pedagogické a sociální akademie Levice (14 dní), Jedeme na výlet 

- Laser Game Arena Brno, zimní výzdoba pavilonu a oddělení ŠD, příprava dílniček na 

Mikulášský jarmark 

 

PROSINEC 
 

- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (14. 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 

- školní kola olympiád a soutěží 

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

ŠD zdobení stromečků, návštěva třídními kolektivy (4. - 5. 12.) 

- Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi - ŠD Sušilova (celorepubliková akce) 

- Mikulášský jarmark - akce pro děti a jejich rodiny, veřejnost - ZŠ a ŠD Slovákova 

(dílničky, kavárna, kulturní program, překvapení pro děti) 

- Čertovská diskotéka na Jízdárně - ŠD Zelená 

- setkání asistentů pedagoga - PPP Boskovice 

- Česko zpívá koledy - 5. ročník (9. 12.) 



- Inspiromat 2015 - setkání žáků na Krajském parlamentu dětí a mládeže v Brně 

- Vánoční turnaj v přehazované mladších a starších dívek - městské kolo (organizátor 

ZŠ Slovákova) 

- fyzická a dokladová inventarizace školy - pokračování 

- pravidelná kontrola BOZP 

- RR - Vánoce - tradice, zvyky 

- vánoční besídky jednotlivých tříd 

- vánoční prázdniny pro žáky (23. 12. - 3. 1.), nástup do školy 4. 1. 2016 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: Mikulášský večírek pro žáky 2. stupně - Zámecký skleník, 

Adventní Vídeň (žáci 7. - 9. ročníku), sběr hliníku, představení kouzelníka (1. - 5. ročník), 

florbal starších žáků (Blansko), florbal mladších žáků - finále (Letovice), hnutí Na vlastních 

nohou - Katedrála Sv. Víta - Praha (žáci 1. a 2. stupně), Vánoční jarmark v Brně (odměna za 

sběr pro žáky 2. stupně), filmové představení Hotel Transylvánie 2 (odměna za sběr pro žáky 

1. stupně), beseda Analfabetka Negramotná - knihovna Boskovice (5. ročník), Mikulášská 

nadílka (akce žákovské samosprávy), filmové představení Mune - strážce Měsíce (1. stupeň), 

projekt Film a škola - filmové představení Něžné vlny (8. a 9. ročník), Inspiromat 2015 - 

setkání parlamentů ZŠ a SŠ škol, Divadlo Radost Brno - Husovické betlém (6. A, B), bruslení 

na zimním stadionu (1. stupeň, 6. ročník), ŠD - Čertovská diskotéka na Jízdárně - tradiční 

taneční a soutěžní odpoledne, Příběh o Ježíškovi - dramatizace příběhu o narození Ježíše 

v podání žákyň 6. ročníku, Vánoční dílny ve spolupráci se studentkami SPgŠ, výroba 

dekorací na diskotéku, balíčků s odměnami, ozdoby na stromek na Vánoční trhy 

pracoviště Sušilova: exkurze Planetárium Brno (7. D, 8. D, 9. C), okresní kolo ve florbalu 

(finále) - starší žáci (Letovice), Pasování prvňáčků na čtenáře - Knihovna Boskovice (1. C, 1. 

D), výstava Fenomén Merkur - Muzeum Boskovicka (6. D), Mikulášská nadílka (žáci 9. 

ročníku), Anthropos Brno (6. C, D), Vánoční dílna (4. C), Hledáme nejlepšího Mladého 

chemika - SPŠ chemická Brno (zájemci), sběr hliníku, Tři bratři - pohádka nastudovaná 

studenty SŠ Boskovice (1. stupeň), filmové představení Fair play (9. C), divadelní představení 

Jak Florimón ke štěstí přišel - kroužek Dramaťák (pro 1. stupeň, rodiče a hosty), vyhodnocení 

vánoční výzdoby ve třídách (školní parlament), návštěva laboratoří VOŠ a SŠ Hybešova (7. 

D), bruslení na zimním stadionu, ŠD - Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi - ŠD 

Sušilova (celorepubliková akce), 

Čertovská diskotéka, Vánoční posezení s dětmi v jednotlivých odděleních, metodická 

návštěva studentů SPgŠ Boskovice 2. C v 5. oddělení 

pracoviště Slovákova: exkurze Lipka (6. ročník), Krkonošské pohádky - Divadlo Radost 

Brno (3. ročník), Mikulášská překážková dráha (1. a 2. ročník), Mikulášský turnaj ve vybíjené 

(3. ročník), Mikulášská nadílka dětem 1. a 2. ročníku, bruslení na zimním stadionu, Bylo nás 

pět - Divadlo Radost Brno (5. ročník), literárně - historická exkurze do Prahy (9. D), Hledáme 

nejlepšího Mladého chemika - SPŠ chemická Brno (zájemci), výstava Fenomén Merkur - 

Muzeum Boskovicka (5. E), Vánoční dílny s maminkami (4, F, 5. E), Tři bratři - pohádka 

nastudovaná studenty SŠ Boskovice (1. a 2. ročník), filmové představení V hlavě (6. a 7. 

ročník), Fair play (8. a 9. ročník), LASER GAME Brno (8. E), Vánoční tvoření a besídky (2. 

G, 3. E, F, 5. F, 6. a 7. ročník), Pohár 7. tříd - 3. kolo krajské volejbalové soutěže (Břeclav), 

Vánoční bowling (5. E, F), ŠD - Pečeme perníčky, Přišel k nám Mikuláš (se studentkami 

SPgŠ), Vánoční vyrábění v jednotlivých odděleních, Posezení u stromečku (všechna 

oddělení), Jedeme na výlet - Wikyland Brno, Mikulášský jarmark - akce pro děti a jejich 

rodiny, veřejnost  

 

LEDEN 



 
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (21. 1.) 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

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

- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků 1. - 9. ročník (14. 1.), schůzky 

třídních důvěrníků 

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

žáků školy, organizátor - Pionýr Boskovice 

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

(25. 1.)  

- DVU pro pedagogické pracovníky - Webové stránky snadno a rychle (20 zájemců) 

- školní, okresní kola olympiád a soutěží  

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

pracoviště Zelená 

- okresní kolo Dějepisné olympiády, školní kolo Pythagoriády žáků 5. ročníku 

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

všech odloučených pracovištích 

- Lyžařský výcvikový kurz  - Orlické hory (7. ročník), pracoviště Slovákova 

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

dárečky) 

- vyhodnocení počtu zájemců 3. ročníku o LVK v Olešnici 

- 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, MŠ Okrouhlá 

- 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 

- Čtenářská výzva 2016 - celoškolní soutěž 

- RR - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 

- ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení (výpisu) žákům (28. 1.) 

- pololetní prázdniny pro žáky (29. 1.) 

- nový název školy - Základní škola Boskovice, příspěvková organizace od 1. 1. 2016 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: Čas proměn - dospívání, beseda pro dívky 6. ročníku, E-ON - 

výukový program Mise Plus (6. A, B), vzdělávací program k volbě povolání pro 8. ročník - 

Úřad práce Boskovice, filmové představení Malý princ (1. - 5. ročník), příprava LVK (44 

žáků 7. ročníku), bruslení na zimním stadionu, ŠD - O nej sněhuláka, Sněhohrátky (bobování 

a sáňkování u lázní), Soutěž v páce (měření fyzické síly), AIR GUITAR (přehlídka hráčů na 

neviditelnou kytaru), Není zima jako zima, účast na akci pro hendikepované děti - Zámecký 

skleník 

pracoviště Sušilova: příprava školní akademie (žákovský ples), příprava LVK (20 žáků 7. 

ročníku), filmové představení Malý princ (1. - 6. ročník), ŠD - Netradiční techniky Vv a Pč - 

výstava dětských prací, aktivity ke Dni otevřených dveří pro budoucí prvňáčky, Zimní 

zvonkohry, Ovocný den, Knihovna knihovně 

pracoviště Slovákova:  Jsme spolu - volejbalová soutěž žáků, Divadlo Radost Brno - Mach a 

Šebestová (1. ročník), bruslení na zimním stadionu s HC Boskovice (3. E), pohár 7. tříd - 4. 

kolo krajského volejbalového přeboru (Břeclav), filmové představení Malý princ (1. a 2. 



ročník), ŠD - Tříkrálový týden (aktivity v jednotlivých odděleních), Jedeme na výlet 

Wikyland Brno, Závody psích spřežení - 4. ročník závodů na sněhu, Navrhujeme plakát pro 

Celé Česko čte dětem 2016 

 

ÚNOR 

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

- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (22. 2.) 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

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

- ŠVP - zahájení projektu Hra na město - instituce (6. ročník), MěÚ Boskovice  

návštěva jednotlivými třídami  

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

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

útvary na každém pracovišti) 

- příprava a realizace 9. Valentýnského plesu (Žákovské akademie)  - Sokolovna 

Boskovice 

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

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

- lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku - Jeseníky, chata Barborka (44 žáků, 14. - 19. 

2.) - pracoviště Zelená a Sušilova 

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

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

- komplexní inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (2. 2. - 9. 2.) 

- SŠ - vyplňování přihlášek na střední školy a zápisových lístků, předání rodičům žáků 

- Řemeslný jarmark Pod Oborou (20. 2.) - řemeslné dílny, kulturní program, herna pro 

děti, kavárnička 

- jarní prázdniny pro žáky (29. 2., 1. - 4. 3.) 

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

Boskovice (25. 2.) 

 
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 

pracoviště nám. 9. května: 
společné bruslení žáků 1. B a 9. B, exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany (9. ročník), 

lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. ročníku, beseda Kyberšikana - predátor mezi námi (7. 

ročník), Čtenářská výzva 2016 - celoškolní soutěž, Zeměpisná olympiáda - okresní kolo, 

projekt Veselé zoubky (1. ročník), projekt Film a škola - filmové představení Běž chlapče, běž 

(8. a 9. ročník), Knihovna Boskovice - beseda (2. ročník), divadlo Exulis:  Za časů velké 

války (8. - 9. ročník), soutěž v přeskoku přes švihadlo Švihadlová princezna (1. ročník), PP 

v praxi (8. B), bowling (9. B), ŠD - Karneval na ledě (celoměstská akce ve spolupráci se SVČ 

Boskovice a studentkami SPgŠ, Máme talent - prezentujeme se v různých oblastech -  zpěv, 

tanec, recitace, skoky přes švihadlo, Valentýnské tvoření (tvorba dekorací, přání) 

pracoviště Sušilova: recitační soutěž - školní kolo (1. - 5. ročník), recitační soutěž -  školní 

kolo (2. stupeň), soutěž Mladý chemik (Brno), lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. ročníku, 

bruslení (3. ročník), První pomoc pro prvňáčky, přírodovědná soutěž - Lesy, SWOT analýza 



ve spolupráci se SRZŠ, divadlo Exulis:  Za časů velké války (8. - 9. ročník), soutěž 

v přeskocích přes švihadlo (2. ročník), návštěva 20. veletrhu fiktivních firem - žáci 8. ročníku 

(organizace VOŠ, SŠ zdravotnická a ekonomická Boskovice), ŠD - karneval, Zimní 

zvonkohry, návštěva knihovničky Půjč si a vrať, ekologická chvilka se studenty SPgŠ 

Boskovice - Světelné záření 

pracoviště Slovákova: filmové představení Medvídek Padington (3. - 5. ročník), Malý jezdec 

- výtvarná výstava J. Vičara, bruslení na zimním stadionu, Věda nás baví - zahájení činnosti 

zájmového útvaru, lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. ročníku, setkání zástupců školního 

parlamentu, pohár 7. tříd - 5. kolo krajského volejbalového přeboru, návštěva zástupců 

školního parlamentu na ZŠ Křídlovická Brno, První pomoc pro prvňáčky, Šplh na Petrovy 

kameny (zájemci 1. a 2. stupně), Mimořádný den zdraví - projekt 2. G, návštěva 20. veletrhu 

fiktivních firem - žáci 8. ročníku (organizace VOŠ, SŠ zdravotnická a ekonomická 

Boskovice), ŠD - navrhujeme plakát 2016 pro kampaň Celé Česko čte dětem, Valentýnské 

odpoledne s dílničkami, První malé čtení v rámci kampaně Celé Česko čte dětem, Jedeme na 

výlet BRuNO Brno -  nový zábavní park 

 

BŘEZEN 

 
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (21. 3.) 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

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

- ŠVP - projekt Hra na město - instituce (6. ročník) - návštěva MěÚ Boskovice, Městské 

policie Boskovice 

- zahájení plaveckého výcviku 1., 2. a 5. ročníku, ukončení plaveckého výcviku 3. a 4. 

ročníku 

- O lysické sluníčko - soutěžní recitační přehlídka v Lysicích 

- Testování Kalibro - český jazyk, matematika, anglický jazyk - žáci 7. ročníku 

- Matematický klokan  - kategorie Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet - zájemci 

z jednotlivých ročníků 

- Matematická soutěž - Pythagoriáda pro žáky 5. ročníku (okresní kolo) 

- Matematická soutěž - Pythagoriáda pro žáky 6. – 8. ročníku (školní kolo) 

- recitační soutěž - okresní kolo (Adamov) 

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

- příprava partnerské návštěvy Základní školy Andreja Kmeťa v Levicích (19. - 20. 5., 

40 žáků)  

- Světem na křídlech poezie – přehlídka recitace a výrazného přednesu (kino Panorama) 

- RR - Den učitelů, Velikonoce - zvyky, 700 let od narození Karla IV. (vyhlášení 

celoškolní soutěže) 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: školní kolo recitace (4. a 5. ročník, 2. stupeň), společné bruslení 

(1. B a 9. B), Forever young - divadelní představení v anglickém jazyce (7. ročník), Čtenářská 

výzva 2016 - celoškolní soutěž, Halová kopaná - Adamov (žáci 7. - 9. ročníku), Už jsem 

čtenář - návštěva školní knihovny spojená s četbou knihy (1. A), Dům přírody Moravského 

krasu - Život v pravěku (4. A, B), Velikonoční dílny (1. B a 9. B), Matematický klokan (2. -  

9. ročník), beseda se spisovatelkou E. Mrázkovou (4. A, B), Klima třídy - sociometrické 

šetření (9. A), zdobení perníčků (1. A, B), Biologická olympiáda - školní kolo (6. a 7. ročník, 

8. a 9. ročník), Matematická olympiáda žáků 9. ročníku - krajské kolo, soutěž ve šplhu (1. A, 



B), soutěž v přeskoku přes švihadlo (1. ročník), Prokrastinace - beseda pro žáky 8. a 9. 

ročníku, Pythagoriáda (6. - 8. ročník, školní kolo), ŠD - Velikonoční dílny, divadelní 

představení O líné babičce - divadlo Radost Brno 

pracoviště Sušilova: základy první pomoci (2. a 5. ročník, 8. D), Pohádky pod Řípem (3. 

ročník),  Forever young - divadelní představení v anglickém jazyce (7. ročník), Dům přírody 

Moravského krasu - výukový program Netopýrek (2. ročník), Halová kopaná - Adamov (žáci 

6. - 9. ročníku), příprava sběru papíru, soutěž v přeskoku přes švihadlo (1. a 4. ročník), beseda 

s městskou policií (4. ročník), výchovný koncert (1. a 2. stupeň), Čtenářská výzva 2016 - 

celoškolní soutěž, ŠD - návštěva zábavního parku Wikyland Brno, Burza hraček, Velikonoční 

dílny se studentkami SPgŠ, Sportovní odpoledne 

pracoviště Slovákova: sběr papíru, školní kolo recitační soutěže (3. - 5. ročník, 6. - 9. 

ročník), hodiny anglického jazyka s rodilými mluvčími, RH Faktor 2016 - semifinále pěvecké 

soutěže (3 žákyně), projekt Boskovické pověsti, Halová kopaná - Adamov (žáci 6. - 9. 

ročníku), Forever young - divadelní představení v anglickém jazyce (zájemci z 2. stupně), 6. 

kolo krajské volejbalové soutěže - pohár 7. tříd, Vyrábíme z FIMA (4. E), Halová kopaná -  

Adamov (žáci 6. – 9. ročníku Velikonoční dílna s rodiči (5. F), beseda v knihovně  - Zvířátka 

v českých pohádkách (2. E, F), Kunštátská laťka – okresní soutěž ve skoku vysokém (2. 

stupeň), Na zkoušku středoškolákem pro žáky 8. ročníku (SŠ Hybešova), projekt Boskovské 

pověsti - vernisáž výstavy (kulturní program, prohlídka výtvarných prací a výrobků žáků), 

beseda se spisovatelkou E. Mrázkovou (5. E, F), ŠD - Jedeme na výlet - VIDA Brno 

(vědeckotechnický park), Malé čtení s žákem Adamem Kubínem, Velikonoční dílničky se 

studentkami SPgŠ, výzdoba chodeb a vestibulu ŠD 

 

DUBEN 

 
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (25. 4.) 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině (25. 4. ukončení) 

- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků 1. - 9. ročník (7. 4.), schůzky 

třídních důvěrníků 

- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 3. čtvrtletí - pracoviště 

Slovákova (11. 4.)  

- přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 

předmětů (12. 4.) 

- testování Kalibro - český jazyk, matematika, přírodovědný základ - žáci 3. ročníku 

- DVU pro vyučující fyziky, chemie a přírodopisu - výukové sady PASCO 

- ŠVP - Den Země - Krasové útvary kolem nás, téma - životní prostředí krasu, aktivity: 

jeskyně - výukové programy, poznávání krasové přírody a okolí, besedy, ekosystém 

krasu, historie osídlování 

- Den Země - ekologická soutěž SVČ Boskovice (žáci 8. a 9. ročníku) 

- Dětský duatlon - přihlášky (1. a 2. ročník) 

- Ovoce a zelenina do škol (informační letáky pro rodiče 1. - 6. ročníku) 

- Oblastní konference OROS Blansko 

- Krajské kolo recitační soutěže - Brno 

- Okresní kolo Matematické olympiády žáků 6. - 8. ročníku 

- Pohár rozhlasu - okresní kolo atletické soutěže v Blansku (mladší a starší žáci) 

- Mc Donald´s cup - soutěž v kopané pro 4. a 5. Ročník - stadion Boskovice 



- Společné vyhlášení památného stromu - lípy v parku u zámeckého skleníku (ŠD 

Sušilova) 

- Sportovní kroužky v Boskovicích v rámci školní družiny pro děti 1. - 4. třídy (projekt 

vede jihomoravská krajská unie ligových klubů, každý měsíc jsou děti seznámeny 

s jiným sportem) 

- celoškolní vědomostní hra k 700. výročí narození Karla IV. 

- zahájení výuky plavání 1., 2. a 5. ročníku (10 lekcí) 

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

z českého jazyka a matematiky (15. 4., 18. 4., 22. 4.) 

- výtvarná soutěž Památky očima dětí - přihlášky, zapojení 

- ŠVP - volba druhého cizího jazyka - 7. ročník, nabídka volitelných předmětů 7. - 9. 

ročník 

- návštěva dopravního hřiště Blansko - 4. ročník 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: sběr starého papíru, příprava partnerské návštěvy - ZŠ Levice, 

návštěva firmy Novibra Boskovice (8. A), výroba keramiky ke Dni matek (zájemci 1. - 9. 

ročníku), Den Země na SŠ Boskovice - výroba recyklovaného papíru, školní hřbitov odpadů, 

laboratorní potkání (6. A), návštěva Knihovny Boskovice (3. ročník), Eurorebus - vědomostní 

soutěž (krajské kolo Brno, 3členná družstva 6. A, 7. A, 8. A, 9. A, 9. B), sbírka na zvíře ze 

ZOO Brno, návštěva Solné jeskyně (2. A), exkurze Dům přírody Moravský kras (3. ročník), 

Den Země - Vratíkov (1. ročník), sběrný dvůr a přehrada Vratíkov (4. A, B), Javoříčské 

jeskyně (5. A, B), Josefovské údolí - huť Františka (6. A, B), Krasové území - Hrádkov, 

Vratíkov (7. A, C), Sloupsko-šošůvské jeskyně (7. B), Vratíkov (8. C), Punkevní jeskyně (9. 

A, B), ŠD - Kuličkiáda (soutěž na hřišti), Velká módní přehlídka (přehlídka vlastních šílených 

modelů), Ekoodpoledne ve spolupráci se studentkami SPgŠ, výlet do zábavního parku Bongo 

Brno, Dny vzdělanosti (pokusy, vyprávění o vědcích), Světový den knihy, Čarodějnice   

pracoviště Sušilova: divadelní představení Strakonický dudák - Radost Brno (8. D), 

výchovný program Sexuální a reprodukční zdraví - R. Uzel (8. - 9. ročník), Den Země na SŠ 

Boskovice - výroba recyklovaného papíru, školní hřbitov odpadů, laboratorní potkání (6. C, 

D), Den Země - Moravský kras (1. C, D, 6. D, 7. D), okresní kolo Školního štafetového 

poháru Blansko (3. - 5. ročník), exkurze Novibra (8. D), ŠD - Slet čarodějnic na školní 

zahradě, Jarní zvonkohry, Den Země - sázení semínek, soutěž v týmech, Divadélko o PP - Jak 

sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka popletu, Kuličkiáda - ve spolupráci se SPgŠ,  

pracoviště Slovákova: příprava projektu Duhové jaro - akce školního parlamentu, Skryto za 

palmami - Lipka Brno (7. ročník), Knihovna Boskovice - Zvířátka v českých pohádkách - 

beseda (2. ročník, 3. E), třídní kola v pěveckých soutěžích (2. - 5. ročník), Večerníček na 

výletě, Kdo bydlí v lese? - Jezírko Brno (1., 3. a 4. ročník), Punkevní jeskyně (6. ročník), 

Sloupsko - šošůvské jeskyně (7. ročník, 9. D), Rudické propadání (8. E), okresní kolo - 

volejbal (Letovice, dívky a chlapci 2. stupně), Divadlo Radost Brno - Kouzelná flétna (5. 

ročník), Den Země - Jezírko Brno (2. ročník), Den Země na SŠ Boskovice - výroba 

recyklovaného papíru, školní hřbitov odpadů, laboratorní potkání (6. F), Dům přírody 

v Moravském krasu - návštěva jeskyní (5. ročník), exkurze firma Láník (8. E -  polytechnická 

výchova, Židovská čtvrť, holocaust - Muzeum Boskovicka (9. D), Štafetový pohár žáků 1. 

stupně Blansko, návštěva firmy Minerva Boskovice (8. ročník), školní kolo pěvecké soutěže 

1. stupně, návštěva dopravního hřiště v Blansku (4. ročník), ŠD - Anglická burza - 4. ročník 

(setkání rodičů, dětí a veřejnosti), Jedeme na výlet  - Bruno Brno - zábavní park, Jak vzniká 

hrníček - návštěva keramické dílny, Čarodějnické odpoledne - ukončení celoroční praxe 

studentek SPgŠ Boskovice, Den Země, Beseda s knihou a Mgr. P. Kotoučkovou  

 



 

 

KVĚTEN 

 
- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (30. 5.) 

- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- XVIII. ODM žáků 1. ročníku Velké Opatovice (sportovní disciplíny, výtvarná soutěž, 

olympijská výchova) 

- Dětský duatlon - cyklistická přípravka: kontrola stavu kola, vybavení cyklisty, základy 

ovládání kola - hřiště u ZŠ Slovákova 

- souvislá třítýdenní praxe studentů SPgŠ na všech pracovištích 

- Memoriál V. Kotrhonze - okresní kolo v malé kopané pro žáky 7. - 9. ročníku (stadion 

Boskovice) 

- Okresní soutěž v přehazované  - mladší a starší žákyně (organizátor: pracoviště 

Sušilova) 

- Krajské kolo ve volejbalu dívek - Brno 

- Okresní kolo ve volejbalu 3+3 Letovice - mladší žáci a žákyně 

- Studijní a poznávací zájezd do Anglie (6. - 12. 5.) 

- testování Kalibro - český jazyk, matematika, přírodovědný základ - žáci 7. ročníku  - 

zhodnocení výsledků testování 

- ŠVP - zjišťování zájmu žáků současných 6. - 8. ročníků o volitelné předměty 

- DYS-KO-HRY - Putování za královskou korunou (organizátor OPPP Boskovice) 

- První gastroden - akce VOŠ a SŠ Boskovice pro žáky 8. ročníku (praktická ukázka 

projektů z maturitní práce a jejich prezentace) 

- Mc Donalds´Cup - okrsková soutěž v malé kopané (1. - 3. ročník), finálový turnaj 

Blansko, krajské finále Brno 

- Ukončení celoškolní vědomostní soutěže Karel IV. (k 700. výročí narození) 

- ŠVP - Projekt Děti odjinud - děti Evropy - vzájemná prezentace na pracovištích 

- Setkání výchovných poradců a speciálních poradců - OPPP Boskovice 

- Náborový turnaj pro žáky 1. a 2. tříd - areál Červené zahrady 

- celoškolní předmětové komise a metodická sdružení k 2. pololetí 

- okresní kolo Pythagoriády žáků 6. - 8. ročníku - organizace pracoviště Zelená 

- zábavně vědecký pořad Vida Science Centra a města Boskovice (5. - 7. ročník) prostor 

za Muzeem Boskovicka 

- nábor mladých fotbalistů (žáci1. a 2. ročníku, stadion Boskovice) 

 

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: příprava a realizace partnerské návštěvy v Levicích (41 žáků, 3 

pedagogové), okresní kolo ve vybíjené v Letovicích (žáci 4. - 5. ročníku), exkurze ZOO 

Olomouc (6. A, B), Letové ukázky s dravci - společnost Seiferos (1. - 9. ročník), 

sociometrické šetření (8. B), focení třídních kolektivů a skupin žáků, sběr hliníku, projekt 

Film a škola - film Odpad (8. a 9. ročník), výchovný pořad My jsme muzikanti - ZUŠ 

Boskovice (1. A, B), Židovské muzeum Brno - exkurze (8. C, 9. A), výstava psů (4. A, B), 

exkurze Benešov - k prameni říčky Luha (8. B), školní výlet: Znojmo, Vranovská přehrada (8. 

A, C), ŠD - Dárek pro maminku - výtvarná dílnička, Turnaj v kuželkách, Vybiškagame, 

Závody na kolech a koloběžkách, Hodinka s medvědy  



pracoviště Sušilova: Letové ukázky s dravci - společnost Seiferos (1. - 9. ročník), focení 

třídních kolektivů,  Zlatý slavíček (1. - 5. ročník), setkání rodičů a pedagogických pracovníků  

- organizátor p. Lukešová, návštěva Úřadu práce v Boskovicích (8. D), kulturní pořad 

Borověnky a Velenu (1., 2., 4. a 8. ročník), divadelní představení Titanic - Městské divadlo 

Brno (zájemci z 2. stupně), sběr starého papíru a hliníku, ukončení sběru pomerančové kůry, 

Bezpečný svět - výchovný program (6. a 7. ročník), přednáška o první pomoci (6. ročník), 

zábavní a vzdělávací park Wikiland, Vida - pro nejlepší sběrače, ŠD - Malujeme si pro radost 

na nádvoří školy, Zvonkohry, Den matek, Závody na kolech a koloběžkách (organizátor: ŠD 

Zelená), práce na školní zahradě, Tancujeme s Míšou, výtvarná soutěž Památky očima dětí, 

Velký družinový turnaj - vědomostní kvíz, Tik-tak bum, Twister, soutěžní odpoledne, 

výtvarný ateliér 

pracoviště Slovákova: preventivní výchovný program v PPP (3. E), Pohádka O dvanácti 

měsíčkách (studentky SPgŠ Boskovice pro 1. - 3. ročník), Lipka Brno - V rybníce (2. G), 

beseda v knihovně - Detektivky a vše kolem zločinu (4. E), exkurze do výrobní firmy LD 

Seatiang (9. D), VMS (8. F), Ekotab (2. E, F, G), školní projekt Duhové jaro (pokračování),  

pečení srdíček pro maminku (1. ročník), odpolední posezení s maminkami (3. F), Duhové 

mufiny - kuchyňské dovednosti (2. G), beseda pro chlapce a dívky o dospívání (5. E, F), 

Pohádky x pověsti (4. F), focení třídních kolektivů, školní výlet (9. ročník), PP pro žáky (5. 

E), návštěva hasičské stanice v Boskovicích (2. ročník), divadelní představení Ostrov pokladů 

(7. F), návštěva knihovny A. Lindgrenová (3. F), Boskovice a okolí v literatuře (8. E), 

divadelní představení Limonádový Joe (6. E, F), divadelní představení Kytice - Radost Brno 

(8. E), Den finanční gramotnosti (9. D, 8. F), Muzeum Boskovicka (3. E), Klima třídy šetření 

v 6. ročníku, 3. E, 1. tréninková jednotka pro Dětský duatlon,  ŠD - projekt Maminkám 

k svátku, Velké čtení s Petrem Bendem (předčítání, minikoncert, vyhodnocení soutěže O nej 

básničku), účast na soutěži Závody na kolech a koloběžkách (organizátor ŠD Zelená), 

příprava oslav MDD, Jedeme na výlet - KARTaréna Brno (zájemci)  

 

ČERVEN 

 
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích 

- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích 

- pravidelná kontrola BOZP 

- pravidelné setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou MěÚ Boskovice (24. 6.) 

- vyhodnocení celoškolní vědomostní hry - Karel IV. 

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

- ŠVP - Plánování zahraniční rodinné dovolené  - 9. ročník 
- ŠVP -  MADE IN (Odkud jsou?) - projekt žáků 5. ročníku, prezentace jednotlivými žáky, 

skupinami, školní výstavky 

- DOD - organizace nabízející volnočasové aktivity  - projekt Města Boskovice - Family 

Friendly Community (otevřená přírodní učebna školy, informační stánek, 

polytechnická výchova - výroba větrníků) 

- Fotbalový turnaj žáků neregistrovaných ve FAČR (6. - 9. ročník, stadion Boskovice) 

- předmětové komise všech 3 pracovišť jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP 

(zhodnocení práce za 2. pololetí) 

- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků k 2. pololetí - prospěch, chování (9. 

6.) 

- zasedání Školské rady (14. 6.) 

- uzavření klasifikace (19. 6.) 

- ukončení výuky plavání žáků 1., 2. a 5. ročníku 



- provozní a pedagogické předporady na jednotlivých odloučených pracovištích              

k 2. pololetí  

- Památky očima dětí - výtvarné práce (dokončení a odevzdání) 

- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 2. pololetí - pracoviště Sušilova 

(23. 6.)  

- Den hudby - koncert žáků ZUŠ Boskovicích 

- schůzka vyučujících 1. stupně a vychovatelek ŠD s vedením SPgŠ Boskovice 

(poděkování za umožnění celoroční praxe studentek na základní škole, 22. 6.) 

- třídnické práce od 24. 6. (dokumenty, učebnice, úklid ve třídách, příprava programu na 

konec školního roku, sportovní aktivity…)  

- přijetí nejlepších žáků školy u paní starostky - 5 žáků z každého pracoviště (24. 6.) 

- Bezpečně na kole - dopravně preventivní akce (1. a 2. ročník), parkoviště u Zlaté růže 

- Branný den, ochrana člověka za mimořádných situací, nácvik opuštění budovy, branné 

cvičení na jednotlivých pracovištích (požární poplach, opuštění budovy…) - 24. 6. 

- posezení zaměstnanců školy na konci školního roku (jednotlivá pracoviště)   

- oslava konce školního roku  - pracoviště Sušilova - workshop pro starší žáky, učitele a 

rodiče, vystoupení taneční skupiny Body Rockers Squad, vodní bitva týmů, pěnové 

bludiště, skákací hrad, tvoření a zábava na hřišti Pravěkohraní pro žáky 1. stupně 

(projekt Spolupracujeme) 

- Dětský duatlon 2016 - areál koupaliště Červenka (Sportuj s námi) 

- slavnostní ukončení školního roku 2015/2016 na jednotlivých pracovištích, rozdání 

vysvědčení, ocenění nejlepších žáků ve třídách (30. 6.) 

 

 
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže: 
pracoviště nám. 9. května: beseda Kyberšikana (5. ročník), divadlo O 12 měsíčkách (1. - 4. 

ročník, nastudovaly studentky SPgŠ), filmové představení Zootropolis (1. stupeň), školní 

výlety: Kutnohorsko (6. A, B), Pustevny (7. A, C), Praha (8. B), Český ráj (9. B), Benešov (1. 

A, B, 3. B, 2. A, B), Mikulov (9. A), Znojmo (7. B), Bouzov (5. A, B), Hrad Boskovice (4. A, 

B), účast v celostátním kole vědomostní soutěže Eurorebus (Praha), filmové představení 

Řachanda (1. stupeň, odměna za sběr), exkurze ITAB (9. A), Hvězdárna a planetárium Brno 

(2. stupeň, odměna za sběr), vydání 2. čísla školního časopisu Zeleňáček, VAAS - soutěž pro 

žáky 8. ročníku (organizátor Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, 

planeta Země 3000 - výukový program Filipíny (8. ročník), Branný den - organizace stanovišť 

žáky 9. ročníku pro jednotlivé ročníky, prodej sad sešitů, ŠD - Zahradní party na školní 

zahradě, Koncert ve školní družině, Kreslení na chodníku 
pracoviště Sušilova: filmové představení Řachanda (1. - 3. ročník), Kniha džunglí (4. - 6. 

ročník), zábavní park Bruno (4. D), soutěž v atletice pro 1. stupeň Pohár krále Jiřího 

(Kunštát), školní výlety: Benešov (1. C, D, 2. C, D), Sloup (6. C, 8. D), Suchý (9. C), Aqua 

park Vyškov (5. ročník), ZOO Olomouc (6. D, 7. D), Zámek Blansko (3. C, D, 4. C), besídka 

pro rodiče (5. D), divadelní představení kroužku Dramaťák, ŠD - Wikyland - výlet do 

zábavního centra, Dětský den - živé Člověče, nezlob se, Zvonkohry (ukončení projektu), 

Výlet do fantazie - ukončení školního roku 
pracoviště Slovákova: sběrová akce, koncert skupiny MARBO (2. stupeň), schůzka školního 

parlamentu, školní výlet: Moravský kras (3. E, F), okolí Boskovic (1. ročník), exkurze LD 

Seating (4. F), Zámek Boskovice (4. E), Javoříčko, Bouzov (4. ročník), Krajem Boženy 

Němcové (6. ročník), meteorologická stanice Benešov (1. ročník), Sklárny Úsobrno (5. 

ročník), turistická vycházka (8. E), Velenov (4. F), vyhodnocení projektu školního parlamentu 

Duhové jaro, 2. a 3. tréninková jednotka pro Dětský duatlon, krajská soutěž v plážovém 



volejbalu Brno, burza ztracených a nalezených věcí, Rada Spolku rodičů, Boskovice 

v novověku - Muzeum regionu Boskovicka (8. E), beseda Sex, AIDS a vztahy (8. ročník), 

Tradice dávných tradic s lektorem J. Kouklem (1. stupeň), výukový program Židovské město 

(3. E), výukový program Život v rybníce (6. E), návštěva Hasičské stanice (1. E), Už jsem 

čtenář - knížky pro prvňáčky (předání knihy K. Smolíkové Knihožrouti), Předávání dopisů 

deváťáků páťákům (kulturní program, občerstvení), návštěva Hasičského sboru v Boskovicích 

(1. F, G), Mimoni se těší na prázdniny - projektový den se spaním ve škole (2. G), spaní ve 

škole (3. F, 4. E), filmové představení pro žáky 1. - 5. ročníku, branný a sportovní den 2. 

stupně (přehazovaná, kopaná, volejbal, smíšený volejbal, bowling, turistické vycházky na 1. 

stupni (5. F, 3. E, 4. F), ŠD - Zmrzlinové odpoledne pro děti k MDD, Sportovní hry na hřišti a 

miniturnaje mezi jednotlivými odděleními, Odpoledne s kouzelníkem Ondřejem Soukupem, 

Zábavní park Bongo Brno - Jedeme na výlet 
 

 

 

 


