AKCE ŠKOLY ve školním roce 2016/2017
ZÁŘÍ
-

-

1. 9. 2016 - slavnostní zahájení školního roku 2016/2017, porada pedagogických
pracovníků na jednotlivých pracovištích
další otevření třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pracoviště „Zelená“ (VI. A, 24 žáků)
nový systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - škola
podle nové legislativy (vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a novela školského zákona č. 82/2015 Sb.)
od 1. 9. 2016 realizuje tzv. společné vzdělávání - inkluzi, v rámci které se žákům se
SVP poskytují v průběhu vzdělávání podpůrná opatření 1. - 5. stupně dle jejich
vzdělávacích potřeb a možností
zahájení výuky podle řádného rozvrhu
velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích, společná provozní
porada všech pedagogických pracovníků (pracoviště Sušilova)
pravidelná kontrola BOZP
ŠVP - doplnění Společné vzdělávání - inkluze, tvorba tematických a časových plánů
pro jednotlivé předměty a ročníky
schůzky metodických zařízení a předmětových komisí na jednotlivých pracovištích
změny v programu Bakalář, v matrice školy, rychlé hlášení o počtu žáků k 1. 9. 2016
volba zástupců do Školního parlamentu na jednotlivých pracovištích, 1. schůzky
Spolek rodičů dětí, Základní škola Boskovice - schůzky výboru
Mléko do škol - firma ADANTE, České Budějovice
Ovoce do škol - balíčky pro žáky 1. stupně, Ovocentrum V+V Valašské Meziříčí
začátek praxe studentek SPgŠ Boskovice ve třídách 1. stupně, ve školní družině
zahájení činnosti školních zájmových útvarů organizovaných školou nebo jinými
subjekty na jednotlivých pracovištích
třídní schůzky nových třídních kolektivů či nových třídních učitelů, rodičů žáků 9.
ročníku - pracoviště Zelená (7. 9.), Slovákova (8. 9., 22. 9.), Sušilova (22. 9.)
Vernisáž výstavy Památky očima dětí - výtvarná soutěž - Muzeum regionu
Boskovicka
Běh Terryho Foxe - park u Zámeckého skleníku (vybraní žáci 1. a 2. stupně)
Přespolní běh Lysice - okresní kolo (všechna pracoviště)
Logická olympiáda - přihlášení a řešení matematické soutěže (zájemci z 1. a 2. stupně)
internetový kurz zdravého životního stylu Hravě žij zdravě - přihlášení (žáci 5.
ročníku)
ŠVP - projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník)
VP - zjištění profesního zájmu žáků 9. ročníku, vytipování problémových,
talentovaných žáků, předběžný zájem žáků 8. ročníku o SŠ
Setkání představitelů města s podnikateli a majiteli firem - podpora polytechnické
výchovy mládeže
RR - Den české státnosti

Projekty školy:
projekt „Šablony ZŠ Boskovice“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001154.
Výzva OP VVV: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony
pro MŠ a ZŠ I
Realizované aktivity:
Aktivita II/3.1 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ (6 skupin)
Aktivita II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (6 skupin)
Aktivita II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (23 skupin)
Aktivita II/1.2 – Školní speciální pedagog (od 1. 1. 2017)
Aktivita II/1.2 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřeného na inkluzi v rozsahu 8
hodin (38 účastníků)
Aktivita II/1.6 – Vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 hodin zaměřené na
matematickou gramotnost (15 účastníků)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: dopravní hřiště Blansko (4. A, B), Brno v proměnách času (7. A,
B), výukový program Svět kolem nás - Peru (7. A, B), Dům přírody Moravského krasu (6. A,
B), Hravě žij zdravě - přihlášení do soutěže (žáci 5. ročníku), vědomostní soutěž Bible a my školní kolo (6. - 9. ročník), dopravní hřiště Blansko (4. A, B), Jižní Morava čte - Městská
knihovna Boskovice (8. A, 9. C), Čtení pomáhá - zahájení projektu (6. A), ŠD - Branou do
podzimu (překážková dráha na hřišti), Za skřítkem Podzimníčkem (týdenní projekt), návštěva
výstavy Památky očima dětí
pracoviště Sušilova: sběr starého papíru a hliníku (1. - 9. ročník), Adaptační dopoledne Velká dohoda (6. C, D), beseda o zubní prevenci - Dental Prevention (1. - 5. ročník), dopravní
hřiště Blansko (4. C, D), Zábavní vědecký park VIDA Brno (3. C, D), běh do schodů - letní
kino (1. - 5. ročník), dopravní hřiště u MŠ Lidická a beseda s příslušníkem městské policie (2.
C, D), florbalový turnaj - mladší žáci (Blansko), ŠD - zahájení ročního projektu Kniha za
knihu - Půjč si a vrať, Svět pohádek aneb s knížkami jsme kamarádi, Podzim je tu - sběr
kaštanů, šípků, listí, Husí slavnosti - hádanky, doplňovačky, Švihadlovaná, Běh do schodů
pracoviště Slovákova: Bylo nás pět - Divadlo Radost (6. E, F), Cyklista - beseda s policií
ČR (4. E, F), sběr starého papíru (1. - 9. ročník), Pasování na třeťáky (3. G), dopravní hřiště u
MŠ Lidická (1. F, G), dopravní hřiště Blansko (4. E, F), Strakonický dudák - Divadlo Radost
(5. E, F), zahájení amatérské fotografické soutěže Náš výlet, ŠD - Vítáme nové kamarády,
Zahájení čtvrtého roku členství v celostátní kampani Celé Česko čte dětem, Všichni jsme
kamarádi - pravidla soužití v odděleních ŠD, Barevné rámečkování - kreslíme, paspartujeme
autoportréty, Jedeme na výlet - Bongo Brno I., Slavnostní minivernisáž

ŘÍJEN
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
začátek fyzické a dokladové inventarizace školy - jednotlivé místnosti odloučených
pracovišť
zasedání školské rady (4. 10.)
zahájení měsíční souvislé praxe studentek SPgŠ Boskovice
schůzky zástupců školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
setkání VP a koordinátorů inkluze na ZŠ - OPPP Boskovice
Coca-Cola Školský pohár - kvalifikační turnaj, základní kolo fotbalové soutěže (2.
stupeň, stadion Boskovice)

Zátopkova štafeta - pětka (štafeta 1. a 2. stupně, školní hřiště Slovákova)
ŠD - celoměstská akce Drakiáda ve spolupráci se SVČ Boskovice (pracoviště Zelená,
22. 10.)
- Angliáda - Gymnázium Jevíčko - soutěž v Aj žáků 8. - 9. ročníku (4. ročník soutěže)
- návštěva výstavy drobných chovatelů zvířectva (Husí slavnosti, 1. - 2. 10.)
- Dřevo, materiál budoucnosti - polytechnická soutěž na SŠ Letovice pro žáky 2. stupně
- Ukážeme vám, co ve vás vězí (11. ročník)
- Logická olympiáda - matematická soutěž (okresní a krajská kola)
- zahájení plavecké výuky (2. a 3. ročník)
- ŠVP - Náš životní styl - odpady (Tonda obal - ekologický program, 4. a 7. ročník
- školení EduPage - elektronické žákovské knížky (pracoviště Sušilova)
- RR - Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)
- Podzimní prázdniny (26. - 27. 10.)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: třídenní literárně-historická exkurze Praha (8. A, B, C),
celoškolní sběr papíru - příprava, realizace, beseda Pověsti v Boskovicích a okolí (6. B, 8. B),
Jižní Morava čte - Městská knihovna Boskovice (5. A, B, 6. A), Záložka do knihy spojuje
školy (6. A), exkurze - Úpravna pitné vody (8. A), exkurze ČDH Hybešova (9. A), přespolní
běh starší žáci - krajské finále Hodonín, republikové finále (Malšova Lhota), Mezinárodní
měsíc školních knihoven (4. A, Čtenářský klub), výchovný koncert - manželé Kocůrkovi
(6. - 9. ročník), Projekt 72 hodin (9. C), Coca-Cola Cup - krajské kolo (ZŠ Janouškova Brno),
příprava Pasování prvňáčků do cechu žákovského (1. a 9. ročník), ŠD - O nej vlaštovku,
Dráček družináček, Drakiáda - celodružinová celoměstská akce (Vinohrádky Boskovice)
pracoviště Sušilova: projekt Jak se nestát obětí sociálních sítí (8. a 9. ročník, Brno),
Strakonický dudák - Divadlo Radost Brno (6. C), Halloweenská noc - přespání ve škole (6.
C), florbalový turnaj mladší žáci Blansko, ŠD - výlet do zábavního centra Wikyland Brno,
Dýňování - ve spolupráci se studentkami SPgŠ
pracoviště Slovákova: První pomoc - beseda pro žáky 8. ročníku, beseda s Městskou policií
(1. a 2. ročník), Úžasné planety - exkurze do Planetária a Anthroposu Brno (5. ročník),
exkurze Sklárny Moravia Úsobrno (4. ročník), projekt Jak se staví podzim (1. ročník),
Australia - přednáška p. Kocůrka (6. - 9. ročník), Ekošova soutěž pro školní kolektivy tvorba plakátů (4. ročník), Halloweenský strašidlácký den (2. G), návštěva centra SPC
Kociánka (návštěva kamarádů), ŠD - podzimní výzdoba oddělení celého pavilonu ŠD, Jedeme
na výlet - Bongo Brno, Laser Game Brno, Podzimní kreativní dílničky ve spolupráci se
studentkami SPgŠ, příprava Halloweenu v ŠD, Vlajkování - vytváření společné družinové
vlajky pro školní rok 2016-17, týdenní projekt s Městskou knihovnou Boskovice - Jižní
Morava čte aneb knihovna v družině, družina v knihovně
-

LISTOPAD
-

velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
pokračování fyzické a dokladové inventarizace školy - jednotlivé místnosti
odloučených pracovišť
ukončení měsíční souvislé praxe studentek a studentů SPgŠ Boskovice
schůzky zástupců školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
elektronická žákovská knížka EDU PAGE - zadávání podkladů (e-mailové adresy
rodičů žáků, známky z jednotlivých předmětů)
DVPP - Čtenářská gramotnost (MAS Boskovicko Plus)

DVPP pro vychovatelky ŠD - Inkluze, asertivní techniky
třídní schůzky rodičů žáků a pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí (10. 11.)
Burza středních škol a setkání s rodiči 8. a 9. ročníku - pracoviště Sušilova, Slovákova
Burza středních škol (Sokolovna) a Dny otevřených dveří SŠ Boskovice (11. 11.)
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí - pracoviště Sušilova
(14. 11.)
- Spolek rodičů - Rada spolku rodičů, vybírání příspěvků
- RR - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (17. listopad)
- Kdo je vidět, vyhrává - preventivní akce Policie ČR, Územní odbor Blansko, Zdravé
město Boskovice
- školní kolo Dějepisné olympiády (zájemci z 8. a 9. ročníku)
- Okresní turnaj v odbíjené pracovníků školství okresu Blansko (Letovice)
- svolání celoškolních MS a PK k 1. pololetí
- Adventní zpívání v DD Boskovice
- rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí (27. 11.)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Pasování prvňáčků do cechu žákovského (1. a 9. ročník) - kino
Panorama, Stonožkový týden (7. - 13. 11.), okresní soutěž ve florbalu - mladší a starší žáci,
krajské kolo soutěže Logická olympiáda, výstava a beseda Zbraně a trofeje (2. A, B), beseda v
Městské knihovně Boskovice (1. A, B, C, 4. B), divadelní představení Jája a Pája - Divadlo
Radost Brno (2. A, B), florbal - okresní finále starších žáků Blansko, Volba povolání prezentace VOŠ a SŠ Hybešova, filmové představení Čapí dobrodružství - Kino Panorama
(odměna za sběr pro žáky 1. stupně), okresní kolo soutěže Bible a my - ZŠ Lysice (zájemci ze
7. - 9. ročníku), divadelní představení Brno Reduta - Brněnské pověsti (6. A, B), Pracovní
setkání s literaturou pro děti a mládež - Praha, výroba adventních věnečků (4. A, B),
didakticko - divadelní pořad Ave Caesar - V. Pěnkava (4. B, 6. - 9. ročník), beseda Příběhy
bezpráví (9. C), bruslení (4. B), beseda se spisovatelem Opatřilem Kapřík Mertlík (3. - 6.
ročník), výstavy v Muzeu regionu Boskovicka (4. B), beseda se spisovatelem J. Opatřilem (4.
B), ŠD - Výlov rybníka Družiňáka, Velká boskovická, mini Playback show, příprava
Čertovské diskotéky, výroba ozdob na vánoční stromek - Vánoční jarmark Boskovice
pracoviště Sušilova: exkurze do Hvězdárny a planetária Brno (6. C, D), výstava
Svatohubertské slavnosti (1. D, E, 6. C, D), Mobilní planetárium (1. - 5. ročník), výukový
program Finanční gramotnost (8. D, 9. D), Předávání slabikářů s rytířem Knihoslavem
Knihomolem v Knihovně Boskovice (1. D, E), florbalový turnaj - mladší dívky (Velké
Opatovice), florbalový turnaj 1. stupeň - Adamov, didakticko - divadelní pořad Ave, Caesar
(5. - 9. ročník), Drogová kriminalita a my - vzdělávací program, Divadlo B. Polívky Brno (7.
C, 8. D), literární soutěž Vytvoř si svůj komiks - Jevíčko (žáci 2. stupně), ŠD - Bojovka po
škole, návštěva zábavního parku Wikyland Brno (zájemci), výroba ozdob na vánoční stromek
- Vánoční jarmark Boskovice
pracoviště Slovákova: okresní soutěž ve florbalu (mladší a starší žáci, vybraní žáci 7. tříd),
krajské kolo soutěže Logická olympiáda, krajská soutěž Pohár 7. tříd (1. a 2. kolo volejbalové
soutěže), krajská soutěž starších žákyň ve volejbale (3. kolo, žačky 7. - 9. ročníku) a krajská
soutěž starších žáků (2. kolo, žáci 7. - 9. ročníku), divadelní představení Aj Brno (zájemci z
9. tříd), exkurze do firmy ITAB (9. E, F), Burza středních škol a třídní schůzky žáků a rodičů
9. ročníku, Pasování prvňáčků v rámci třídních schůzek (1. F, G), Marihuana a konopí (beseda
8. ročník), návštěva Úřadu práce Boskovice (9. E, F), Podzimní setkání seniorů ČMOS
v Boskovicích, Slovotvorba Muzeum Boskovice (6. F), bruslení s HC Boskovice (5. F. 4. E,
2. G), Osobní bezpečí dětí - beseda s Městskou policií (3. ročník), přátelské utkání ve florbalu
mladších žáků (ZŠ 2 a ZŠ 3), okresní soutěž ve florbalu (3. - 5. ročník, Adamov),
Předvánoční dílna s maminkami (5. F), Tvoření s maminkami - výroba adventních věnců (2.
-

G), divadelní představení v MdB (zájemci 2. stupně), ŠD – Vlajkování - tvorba společné
vlajky ŠD, Jedeme na výlet: BRuNO Brno - rodinný zábavní park, Než přijde Mikuláš - zimní
výzdoba pavilonu a oddělení, výroba ozdob na vánoční stromek - Vánoční jarmark Boskovice

PROSINEC
velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
pokračování fyzické a dokladové inventarizace školy - jednotlivé místnosti
odloučených pracovišť
- elektronická žákovská knížka EDU PAGE - zadávání podkladů (e-mailové adresy
rodičů žáků, známky z jednotlivých předmětů)
- svolání předmětových komisí a metodických sdružení všech 3 pracovišť
z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
- schůzky zástupců školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- 19. vánoční jarmark tradičních řemesel a výrobků - Masarykovo náměstí Boskovice ŠD zdobení stromečků, návštěva třídními kolektivy (9. - 10. 12.)
- Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi - ŠD Sušilova (celorepubliková akce)
- Čertovská diskotéka na Jízdárně - ŠD Zelená
- Vánoční turnaj v přehazované mladších a starších dívek - městské kolo (organizátor
ZŠ Slovákova)
- Olympiáda v českém jazyce - školní kolo (8. a 9. ročník)
- vánoční besídky jednotlivých tříd
- vánoční prázdniny pro žáky (23. 12. - 2. 1.), nástup do školy 3. 1. 2017
- RR - Den svatého Mikuláše, Vánoce
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Stonožka v katedrále (4. - 9. ročník), Mikulášský večírek pro
žáky 2. stupně (Zámecký skleník), exkurze do ČT Praha - odměna za sběr, beseda Australia
(6. - 9. ročník), divadelní představení Bílá nemoc (9. ročník, Sokolovna Boskovice), schůzka
rodičů a žáků 9. ročníku se zástupci středních škol, seznámení s francouzštinou G Boskovice
(zájemci 5. a 6. ročníku), exkurze do Anthroposu a Technického muzea Brno (6. ročník),
Projekt Film a škola - Příběh Marie (8. a 9. ročník), divadlo v anglickém jazyce Blansko
(zájemci), bruslení (7. ročník), ŠD - Vánoční dílny, Příběh o Ježíškovi (hrají žákyně 7.
ročníku), filmové představení Lichožrouti - Kino Panorama (1. - 5. ročník),
pracoviště Sušilova: divadelní představení Mary Poppins - Městské divadlo Brno (zájemci),
Anthropos Brno (6. C, D), divadlo v anglickém jazyce Blansko (zájemci), Mikulášská nadílka
- organizace 9. D, divadelní představení Princezna ze mlýna (1. stupeň), divadelní představení
Husovické betlém - Divadlo Radost Brno (6. D), soutěž Mladý chemik - Brno (zájemci),
exkurze do Domu přírody Moravského krasu (6. C), Vánoční besídka pro rodiče (6. C),
Vánoční diskotéka s programem (školní parlament), ŠD - Čertovská diskotéka v ŠD,
Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi, Vánoční dílny
pracoviště Slovákova: Čeští pohádkáři, Analfabeta Negramotná - beseda v Knihovně
Boskovice (5. E), vánoční pečení (5. E), vánoční besídka a dílny s rodiči (4. E), krajské kolo
starších žákyň ve volejbalu (7. - 9. ročník), krajská soutěž: pohár 7. tříd ve volejbalu (žáci 6. a
7. ročníku), zahájení výstavy v žákovské galerii, Čertovská překážková dráha (1. a 3. ročník),
návštěva SPŠ chemické Brno (9. F), bruslení na zimním stadionu (2. F, 5. E), Mikulášský
turnaj ve vybíjené (6. E, F), předvánoční tvoření s maminkami (1. G, 3. G), Mokré malování práce do soutěže Plavecké školy Boskovice, divadlo v anglickém jazyce Blansko (zájemci),
Jako prase v žitě - Lipka Brno (7. ročník), divadelní představení Princezna ze mlýna (1. - 3.
-

ročník), filmové představení Malý princ (6. - 7. ročník), zábavní park LASER GAME (3. G),
Vánoční koncert pro 1. a 2. stupeň, Mladí přírodovědci - soutěž Gymnázium Jevíčko, beseda
s Městskou policií (4. ročník), exkurze do firmy LD seating (9. E), vánoční besídky
jednotlivých tříd, ŠD - Přišel k nám Mikuláš (program studentů SPgŠ, 9. E pro 1. - 3. ročník),
Pečeme perníčky, zdobíme stromeček, vánoční dílničky, posezení u stromečku - aktivity
jednotlivých oddělení, Senioři a děti společně - beseda pořádaná MPSV a Městem Boskovice

LEDEN
velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
pokračování fyzické a dokladové inventarizace školy - jednotlivé místnosti
odloučených pracovišť
- setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ Boskovice (9. 1.)
- elektronická žákovská knížka EDU PAGE - zadávání podkladů (e-mailové adresy
rodičů žáků, známky z jednotlivých předmětů)
- nový systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) škola podle nové legislativy (vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a novela školského zákona
č. 82/2015 Sb.) od 1. 9. 2016 realizuje tzv. společné vzdělávání - inkluzi, v rámci
které se žákům se SVP poskytují v průběhu vzdělávání podpůrná opatření 1. - 5.
stupně dle jejich vzdělávacích potřeb a možností
- svolání předmětových komisí a metodických sdružení všech 3 pracovišť
z jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP k 1. pololetí 2016/17
- schůzky zástupců školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
- třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků (1. - 9. ročník) k 1. pololetí (12. 1.),
Spolek rodičů - schůzky na jednotlivých pracovištích
- Vítání nového roku pro hendikepované děti (Zámecký skleník) - kulturní vystoupení
žáků školy, organizátor - Pionýr Boskovice, (vystupující žáci ze „Zelené“)
- schůzky VP s vyučujícími daných ročníků
- školní, okresní kola dalších olympiád a soutěží
- Matematická olympiáda žáků 5. a 9. ročníku - okresní kolo, organizační zajištění
pracoviště „Zelená“
- okresní kolo Dějepisné olympiády - organizační zajištění Sušilova, školní kolo
Pythagoriády žáků 5. - 8. ročníku (zájemci ze 3 pracovišť)
- ŠVP - zjištění zájmu žáků 1. ročníku o zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky na
všech odloučených pracovištích
- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí - pracoviště
Slovákova (23. 1.)
- uzavření klasifikace a absence k 1. pololetí 2016/17
- HTU - TU projednat prospěch a chování žáků za 1. pololetí 2016/17
- RR - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (27. 1.)
- ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení (výpisu) žákům (31. 1.)
- nástup do školy po vánočních prázdninách pro žáky 3. 1. 2017
- pololetní prázdniny pro žáky (3. 2.)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: krajské finále ve florbale - mladší žáci (Pohořelice), beseda Život
na Haity (4. B, 5. A, 5. B), filmové představení Anděl Páně 2 - kino Panorama Boskovice (1. -

5. ročník), ŠD - filmové představení Trollové (kino Panorama Boskovice), Soutěž v páce,
Módní přehlídka v ŠD
pracoviště Sušilova: příprava školní akademie (žákovský ples), bruslení (1. - 5. ročník),
divadlo v anglickém jazyce - Sokolovna Boskovice (9. D), filmové představení - kino
Panorama Boskovice, ŠD - Svět pohádek aneb S knížkami jsme kamarádi
pracoviště Slovákova: divadelní představení Malý princ - Divadlo Radost Brno (4. F),
bruslení (1. G, 4. E, F), krajská soutěž pohár 7. tříd (volejbal) - 4. kolo (žáci 6. a 7. ročníku),
ŠD - Tříkrálový týden, Navrhujeme plakát pro Celé Česko čte dětem 2017, 5. ročník Závodu
psích spřežení

ÚNOR
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ Boskovice (6. 2.)
nový systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) škola podle nové legislativy (vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a novela školského zákona
č. 82/2015 Sb.) od 1. 9. 2016 realizuje tzv. společné vzdělávání - inkluzi, v rámci
které se žákům se SVP poskytují v průběhu vzdělávání podpůrná opatření 1. - 5.
stupně dle jejich vzdělávacích potřeb a možností
- lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. ročníku - areál Olešnice na Moravě ve spolupráci
se studentkami SPgŠ Boskovice (3denní kurz, absolvovala všechna pracoviště)
- ŠVP - zahájení projektu Hra na město - instituce (6. ročník), MěÚ Boskovice návštěva jednotlivými třídami
- zahájení práce nových zájmových útvarů - Anglické hraní pro prvňáčky (zájmové
útvary na každém pracovišti)
- příprava a realizace 10. žákovského plesu - Sokolovna Boskovice - pracoviště
Sušilova
- schůzky zástupců školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- praxe studentek SPgŠ ve třídách 1. stupně, ve školní družině
- školní, okresní kola dalších olympiád a soutěží (Zeměpisná olympiáda - okresní kolo,
Olympiáda z anglického jazyka - okresní kolo, Chemická olympiáda - okresní kolo)
- ŠVP - zjištění zájmu žáků 1. ročníku o zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky na
všech odloučených pracovištích
- školní kola recitačních soutěží (1. a 2. stupeň)
- ukončení plaveckého výcviku - 2. a 3. ročník
- předání přihlášek a zápisových lístků na střední školy rodičům vycházejících žáků
- pololetní prázdniny pro žáky (3. 2.)
- příprava a realizace Karnevalu na ledě - celoměstská akce ŠD Zelená ve spolupráci
se SVČ a SPgŠ Boskovice (23. 2.)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: celoškolní čtenářská soutěž - Knihožrouti (1. a 2. stupeň),
návštěva Úřadu práce Boskovice (8. A, B, C), exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany (9. A,
C), beseda Zdravé zuby (1. stupeň), soudní jednání - Okresní soud Blansko (9. B, 9. C),
exkurze do podniku ALPS (9. A), divadelní představení Káťa a Škubánek - Sokolovna
Boskovice (1. ročník), Tři bratři - hudební pohádka studentů SŠ Hybešova (2. - 5. ročník),
-

matematická soutěž PANGEA (6. A, 7. A, 8. A), divadelní představení Bylo nás pět - Divadlo
Radost Brno (7. A, B), ŠD - Valentýnské tvoření, Karneval na ledě, AIR GUITAR
pracoviště Sušilova: Žákovský ples (Sokolovna Boskovice), lyžařský výcvikový kurz žáků 7.
ročníku - Jeseníky, chata Barborka (27. 2. - 3. 3.) - pracoviště Sušilova, bruslení (1. - 5.
ročník), filmové představení Zlodějka knih (9. D), Sirotčinec paní Peregrínové (6. - 8. ročník),
výchovný program Jak vyhrát boj s prokrastinací (8. D, 9. D), Tři bratři - hudební pohádka
studentů SŠ Hybešova (1. ročník, 7. C, 8. D, 9. D), halová kopaná 6. - 9. ročník (Adamov),
beseda s psycholožkou PPP (6. D), ŠD - filmové představení Divoký Madagaskar - kino
Boskovice (promítání, soutěže, prohlídka artefaktů), ekologický projekt SPgŠ - Řešení
krizových situací, maškarní karneval v ŠD, návštěva Karnevalu na ledě (ŠD Zelená), odměna
za vysvědčení - hlavolamy, Morseova abeceda, nové hračky
pracoviště Slovákova: filmové představení Anděl Páně 2 (3. - 5. ročník), bruslení (1. - 5.
ročník), Rádio - program v centru Lávka Brno (8. E), krajská soutěž starších žáků ve
volejbalu - 8. kolo (7. - 9. ročník), krajská soutěž Pohár 7. tříd ve volejbalu (žáci a žačky 6. a
7. ročníku), beseda s Policií ČR (7. E, F), Tři bratři - hudební pohádka studentů SŠ Hybešova
(1. a 3. ročník), Postav most - polytechnická soutěž na SŠ Letovice (žáci 9. ročníku),
Řemeslný jarmark ve škole (Spolek rodičů při ZŠ 3), halová kopaná 6. - 9. ročník (Adamov),
Moje práce, moje cesta - zážitkový program pro volbu povolání (8. E), přátelské utkání ve
florbalu (3. - 5. ročník, pracoviště Sušilova, Slovákova), Sdílím - nesdílím SVČ Lužánky (7.
E, F), ŠD - Navrhujeme plakát 2017 pro kampaň Celé Česko čte dětem, Valentýnské
odpoledne s dílničkami, Jedeme na výlet - Wikyland Brno, Malé čtení pro Celé Česko čte
dětem s překladatelkou knih pro děti p. Kučerovou

BŘEZEN
-

-

provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ Boskovice (6. 3.)
nový systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) škola podle nové legislativy (vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a novela školského zákona
č. 82/2015 Sb.) od 1. 9. 2016 realizuje tzv. společné vzdělávání - inkluzi, v rámci
které se žákům se SVP poskytují v průběhu vzdělávání podpůrná opatření 1. - 5.
stupně dle jejich vzdělávacích potřeb a možností
Světem na křídlech poezie - přehlídka recitace a výrazného přednesu žáků ZŠ
Boskovice (kino Panorama Boskovice)
Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče - všechna pracoviště
návštěvy dětí z MŠ Boskovice v 1. třídách na jednotlivých pracovištích
školní, okresní, celostátní kola dalších olympiád a soutěží (Chemická olympiáda okresní kolo, Bible a my - celostátní kolo, soutěže ve volejbalu)
příprava partnerské návštěvy Základní školy Andreja Kmeťa v Levicích (18. - 19. 5.,
40 žáků)
LVK žáků 7. ročníku - Karlov pod Pradědem (pracoviště Zelená)
zahájení plaveckého výcviku 1. a 4. ročníku (10 lekcí)
Matematický klokan - kategorie Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet - zájemci
z jednotlivých ročníků
DOD neziskových organizací - příprava (2. ročník)
schůzky školních parlamentů
ŠVP - Náš životní styl - odpady projekt (4. ročník)

ŠVP - Hra na město - instituce (6. ročník) - návštěva MěÚ Boskovice, Městské policie
Boskovice
- ŠVP - Děti Evropy - děti odjinud (8. ročník)
- ŠVP - volba 2. cizího jazyka (6. ročník) pro školní rok 2017/18
- Jarní prázdniny (13. - 17. 3.)
- RR - Den učitelů
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: divadelní představení Bylo nás pět - divadlo Radost Brno (7.
ročník), práce s třídním kolektivem 8. B, sociometrické šetření (6. A, 8. B), příprava návštěvy
partnerské školy Levice, příprava a realizace LVK v Karlově pod Pradědem, chata Roháč (7.
ročník), celoškolní soutěž Knihožrouti, návštěva Okresního soudu Blansko (9. C), hodiny
v Aj s rodilými mluvčími - Word of Life, beseda Pitný režim - SVČ Boskovice (6. B), beseda
se spisovatelkou p. Smolíkovou (2. - 9. ročník), návštěva dětí z MŠ Boskovice, exkurze do
Minervy (2. A, B), Maraton čtení 2017 ve školní knihovně, hudební pořad Morava vypráví (2.
- 4. ročník), návštěva zástupců organizace WORD OF LIFE v hodinách AJ, O lysické
sluníčko - recitační soutěž, beseda s J. W. Procházkou - Komiksy dravé i hravé (8. A, D, 9.
B), ŠD - exkurze do Technického muzea Brno, Jarní workshop
pracoviště Sušilova: sběr papíru a hliníku, beseda o PP (8. D), zábavní vědecký park Vida
Brno (9. D), O lysické sluníčko - recitační soutěž, divadelní představení Brněnské pověsti Reduta Brno (4. C, 5. C), Setkání s poezií v Adamově, Knihovna Boskovice (6. D, 3. C, D),
Divadlo Reduta Brno - divadelní představení Romeo a Julie (9. D), ŠD - Měsíc knihy návštěva knihovny Boskovice, Burza hraček, návštěva zábavního vědeckého parku Vida Brno
pracoviště Slovákova: beseda v knihovně Děti z Bullerbynu (4. E), krajská soutěž ve
volejbalu - Pohár 7. tříd (žáci a žákyně 6. a 7. ročníku), recitační soutěž (3. - 5. ročník), Moje
práce, moje cesta - program pro volbu povolání (8. F), recitační soutěž a výstava Literární
masakr (2. stupeň), bruslení (1. F), výchovný koncert Hudba pastýřů a Indiánů (2. - 5. ročník),
návštěva zábavního vědeckého parku Vida Brno (9. F), Setkání s poezií v Adamově, hodiny
v Aj s rodilými mluvčími - Word of Life, Kunštátská laťka - soutěž ve skoku vysokém, Jsme
tu spolu - volejbalová přehlídka žákovských týmů 6. - 9. tříd, beseda Pitný režim - SVČ
Boskovice (6. E), beseda Zdravý životní styl, lidské tělo, zdravá výživa (1. F, G), Jeden svět festival dokumentárních filmů o lidských právech (SVČ Lužánky Brno, 9. E, F), O vesmíru se
zvířátky - Hvězdárna a planetárium Brno (1. F, G), Okresní turnaj ve volejbale - Letovice,
výstava Kašpárci Muzeum Boskovicka (2. F), beseda s kurátory pro žáky 9. ročníku, ŠD Družinová burza po anglicku - 5. ročník, beseda se spisovateli K. Smolíková, J. W.
Procházka - Malé čtení pro kampaň celé Česko čte dětem, DOD - návštěva MŠ, Jedeme na
výlet - Šaškárna Brno
-

DUBEN
-

zápis dětí do 1. tříd Základní školy Boskovice, příspěvková organizace na všech
pracovištích (4. 4.)
provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ Boskovice (3. 4.)
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků (1. - 9. ročník) k 3. čtvrtletí (10. 4.)
výbory Rady Spolku rodičů - jednotlivá pracoviště
Matematická olympiáda - okresní kolo (6. – 8. ročník), organizace pracoviště
„Zelená“

Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných
předmětů - pracoviště „Zelená“ (11. 4.)
- Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory SŠ - 1. termín (12. 4.)
- Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory SŠ - 2. termín (19. 4.)
- Přijímací zkoušky do osmiletých gymnázií - 1. termín (18. 4.)
- Přehazovaná - okresní kolo mladších dívek (organizace pracoviště Sušilova)
- ŠVP - Den Země 2017 - Místa pasivního a aktivního odpočinku v Boskovicích (1. a 2.
stupeň) - individuální program jednotlivých tříd,
- Den Země - výtvarná a ekologická soutěž (organizátor SVČ Boskovice)
- ŠVP - Hra na město - instituce (6. ročník) - návštěva MěÚ Boskovice, Městské policie
Boskovice
- Zažíváme změnu klimatu - Příběhy lidí z Evropy, Amazonie, západní Afriky a jižní
Asie - Židovský obecní dům Boskovice (návštěva tříd jednotlivých pracovišť)
- Okresní přebor v přehazované - turnaj mladších a starších žákyň, pořadatel základní
skupiny ZŠ 3
- Mc Donald´s cup - okrsková soutěž v kopané (žáci 1. stupně)
- Memoriál V. Kotrhonze - okresní soutěž v kopané (2. stupeň), stadion Boskovice
- ŠVP - volba druhého cizího jazyka - 7. ročník, nabídka volitelných předmětů 7. - 9.
ročník
- Ukliďme Boskovice spolu! - úklid okolí školy - všechna pracoviště
- Setkání výchovných poradců ZŠ, SŠ - OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice
- RR - Velikonoce
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Jarní Vídeň aneb Zítra je také den - 2denní exkurze (zájemci z 2.
stupně), Hra na město - beseda na MěÚ Boskovice (6. B), beseda s Městskou policií
Boskovice (4. A, B), beseda s kurátorem (8. A, B, C), Souboj čtenářů - celostátní online
soutěž (6. A), beseda s plk. Ing. O. Vladařem (8. A, B), přehazovaná - okresní kolo mladších a
starších dívek, Anglické divadlo v Blansku - The Sweet Sixtees (7. A, B), Recyklace, výroba
papíru - SŠ Boskovice, Hybešova (6. B), Mc Donald´s cup (žáci 3. - 5. ročníku), Memoriál V.
Kotrhonze (žáci 8. - 9. ročníku), dopravní hřiště Blansko (4. A, B), ŠD - Velikonoční dílny –
ukončení praxe SPgŠ, Kdo neskáče, není Čech - soutěž, výlet do zábavního parku Bongo
Brno - zájemci,
pracoviště Sušilova: beseda s Městskou policií Boskovice (4. C, D, 5. C), beseda v Knihovně
Boskovice (1. D, E, 6. D, 7. C, D), soutěž v přeskocích přes švihadlo (2. - 5. ročník),
přehazovaná - okresní kolo mladších a starších dívek, Anglické divadlo v Blansku - The
Sweet Sixtees (8. D), hudební pořad Muzikál (žáci 2. stupně, Zámecký skleník Boskovice),
Den Země - výtvarná a ekologická soutěž, Mc Donald´s cup (žáci z 3. - 5. ročníku), Memoriál
V. Kotrhonze (žáci 8. - 9. ročníku), školní kolo recitační soutěže (1. - 2. ročník), akce
školního parlamentu Fashion days - podkolenky, ŠD - Velikonoční dílny (zvyky, tradice),
Den Země - projektový den ve všech odděleních (třídění odpadu, úklid okolo školy, tvorba
z recyklovaných materiálů), Pálení čarodějnic
pracoviště Slovákova: vzdělávací pořady: Kyberšikana aneb Predátor na obzoru (5. E, F),
Pravá tvář Facebooku - ELIM Letovice (6. E, F), Sex, AIDS a vztahy - ELIM Letovice (8. F),
exkurze do firmy ITAB (1. F), XI. Schůzka zástupců do Školního parlamentu (Den mazlíčků),
Kovbojské učení - projektový den (3. G), Řecko - mýty a bohové, SVČ Brno Lužánky (6. E,
F), Velikonoční dílny (4. F), Vodník Jezerníček vypravuje - Jezírko Brno (2. E, F),
Ekologický program Brno (8. E, F), Potravní vztahy a fotosyntéza - Jezírko Brno (5. F), Po
stopách šelmy - Jezírko Brno (5. E), Den Země - Den domácích mazlíčků - akce pořádaná
školním parlamentem, Barvy Země - Jezírko Brno (4. F), Vodní království lesa - Jezírko Brno
(4. E), návštěva SŠ Boskovice, Hybešova - přírodopis 6. ročníku, výchovný koncert skupiny
-

Marbo - Muzikál (Zámecký skleník, 5. - 8. ročník), Společenstvo průsvitných křídel - Jezírko
Brno (3. E, F), Přes překážky do výšin - Cimrmanova rozhledna (2. G, 3. G), Děti
z Bullerbynu - beseda v Knihovně Boskovice (4. E), Mezinárodní volejbalové utkání - Levice,
Rawa Mazowiecka, Prnjavor - velká tělocvična, ŠD - Velikonoční dílničky ve spolupráci se
studentkami SPgŠ, Aprílové maškarní odpoledne - ukončení praxe SPgŠ, Den Země projektový den ve všech odděleních

KVĚTEN
-

-

-

provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ Boskovice (3. 5.)
RR - státní svátky v měsíci květnu (Svátek práce, Den vítězství)
focení třídních kolektivů, pedagogického sboru
Gastroden - 2. ročník akce pořádané SŠ Hybešova Boskovice
DOD neziskových organizací - školní zahrada u ZŠ Sušilova - program ŠD Zelená a
ŠD Sušilova
Mc Donald´s cup - okresní finále žáků 1. stupně (Blansko), krajské finále žáků 1.
stupně (Brno)
okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda (5. - 8. ročník), organizace ZŠ Zelená
Pohár rozhlasu - atletický stadion Blansko - mladší a starší žáci
návštěva partnerské školy Andreja Kmeťa Levice (18. - 19. 5.) ze Slovenska - 40 dětí,
3 pedagogové - program: Dílničky (ŠD Zelená), pobyt v rodinách, návštěva
Punkevních jeskyní - Moravský kras, divadelní představení Alenka v říši divů
celoškolní předmětové komise k 2. pololetí
Výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníku ZŠ 2017 - ČŠI – matematika,
přírodovědná gramotnost, anglický jazyk (9. A, D, E)
ŠVP - Děti odjinud - děti Evropy - prezentace projektu jednotlivými třídami 8.
ročníku 7. a 9. ročníkům
ŠVP - MADE IN (Odkud jsou?) - projekt žáků 5. ročníku, prezentace jednotlivými
žáky, skupinami, školní výstavky
ŠVP - Učitelé dětem k MDD (1. - 5. ročník)
ŠVP - Plánování letní dovolené (9. ročník)
XIX. ODM pro žáky 1. ročníku ve Velkých Opatovicích
ukončení plaveckého výcviku 1. a 4. ročník
ŠD - celoškolní celodružinová akce Závody na kolech a koloběžkách (organizace ŠD
Zelená)
Projekty školy:
projekt „Šablony ZŠ Boskovice“, registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001154. Výzva OP VVV: Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I
Realizované aktivity:
Aktivita II/3.1 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ (6 skupin)
Aktivita II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (6 skupin)
Aktivita II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (23 skupin)
Aktivita II/1.2 – Školní speciální pedagog (od 1. 1. 2017)
Aktivita II/1.2 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřeného na inkluzi v
rozsahu 8 hodin (38 účastníků)

Aktivita II/1.6 – Vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 hodin zaměřené
na matematickou gramotnost (15 účastníků)
- DVPP - lektor RNDr. Zdeněk Románek - moduly: 5 zásad výuky, řešení matematické
úlohy, číselná osa, metoda prof. Hejného v matematice (učitelé 1. a 2. stupně), 24. 5.
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: návštěva partnerské školy Andreja Kmeťa Levice (18. - 19. 5.) ze
Slovenska, vybíjená - okresní finále Letovice (4. - 5. ročník), Pangea (matematická soutěž) celostátní finále Praha (1 žák), projekt Film a škola - Jak jsme hráli čáru (8. a 9. ročník),
Ošetřování zvířat - Ranč na konci světa Boskovice (4. A, B), Zemědělství žije - exkurze Brno
v proměnách času II (7. A, B), Mc Donald´s Cup - okresní finále kategorie B (Blansko),
krajské finále Brno (žáci 3. – 5. ročníku), beseda Návykové nejsou jen drogy - beseda
pořádaná Městskou policií Boskovice (8. A, B, C), Pohár rozhlasu Blansko - okresní kolo,
mladší a starší žáci, Třídírna odpadů - projekt ŠVP Náš životní styl - odpady (4. A, B),
Hudební dílničky na ZUŠ Boskovice (1. A, B, C), divadelní představení v angličtině HENRY AND SIX WIVES (9. A, B, C), Listování - Kvak a Žbluňk - scénické čtení (1. A, B,
C), Dobrodružství strýčka Ludvíka - scénické čtení Knihovna Boskovice (4. A, B), beseda se
spisovatelkou K. Smolíkovou (6. B), Pohár krále Jiřího z Kunštátu - atletické závody žáků 1.
stupně, beseda s Policií ČR (9. B), ODM 1. tříd ve Velkých Opatovicích, školní výlety:
Adršpašsko - Teplické skály (8. A, C), Velké Losiny (7. A, B), Jeseníky - Bílá Opava (9. C),
Jeseníky - Velké Losiny (8. A, 9. A), Brno (5. A, B), exkurze ZOO Olomouc (6. A, B), Pilské
údolí (1. A, B, C), ŠD - turnaj v kuželkách, Závody na kolech a koloběžkách - celodružinová
akce, Kreslení na chodníku, DOD neziskových organizací - školní zahrada u ZŠ Sušilova program ŠD Zelená a ŠD Sušilova
pracoviště Sušilova: sběr starého papíru, vybíjená - okresní finále Letovice (4. - 5. ročník),
soutěž ve šplhu na tyči (2. C, D), exkurze do Hvězdárny a planetária Brno (3. C, D), divadelní
představení Veselé paničky Windsorské - divadlo Radost Brno (9. D), exkurze do Jaderné
elektrárny Dukovany (9. D), Dům přírody Moravského krasu (5. C, D, 6. D), Mc Donald´s
Cup - okresní finále kategorie B (Blansko), Pohár rozhlasu Blansko - okresní kolo, mladší a
starší žáci, dopravní hřiště Blansko (4. C, D), beseda Návykové nejsou jen drogy - beseda
pořádaná Městskou policií Boskovice (8. D), divadlo v anglickém jazyce Fairy Tales (zájemci
z 6. ročníku), Listování - Kvak a Žbluňk - scénické čtení (1. D, E), Dobrodružství strýčka
Ludvíka - scénické čtení Knihovna Boskovice (4. C, D), beseda s Policií ČR (8. D, 9. D),
ODM 1. tříd ve Velkých Opatovicích, Mc Donald´s Cup Brno (4. - 5. ročník), pěvecká soutěž
Slavíček (3. - 5. ročník), ŠD - DOD neziskových organizací - školní zahrada u ZŠ Sušilova program ŠD Zelená a ŠD Sušilova, návštěva zábavního parku VIDA Brno, Den matek básničky, dárečky, přání, Sportovní hry na školním hřišti, Den hasičů, Šach mat – turnaje
v šachové hře
pracoviště Slovákova: Přes překážky do výšin - výprava na Cimrmanovu rozhlednu (2. G, 3.
G), divadelní představení Strakonický dudák - divadlo Radost Brno (6. a 7. ročník), krajské
kolo ve volejbalu dívek - Brno (7. - 9. ročník), okresní kolo v kopané - Blansko (7. - 9.
ročník), Vodní království lesa - Jezírko Brno (2. G, 3. G), Film ve výchově Do Dna v rámci
sociálně patologických jevů (8. E, F), Prohlídka Židovské čtvrti (6. F), Den matek - besídka 1.
F, beseda se senátorkou J. Vítkovou, Bylo mi 14 - prožitkový program pro žáky 9. ročníku (9.
E, F), Večerníček na výletě - Jezírko Brno (1. F, G), Netolismus - agentura Podané ruce Brno
- preventivní program (4. E, F), školní kolo pěvecké soutěže (1. - 5. ročník), okresní kolo
mixů ve volejbalu - Letovice (6. - 7. ročník), kvalifikace na republikové finále ve volejbalu družstvo žákyň 7. - 9. ročníku, mapování vztahů ve třídě 8. F, divadelní představení Kytice –
Divadlo Radost Brno (5. E, F, 8. E, 7. E), Hudební dílničky - ZUŠ Boskovice (1. F, G),
Návykové nejsou jen drogy - beseda pořádaná Městskou policií Boskovice (8. E, F), divadlo
v anglickém jazyce Fairy Tales (zájemci 6. ročníku), Dobrodružství strýčka Ludvíka - beseda
-

ve spolupráci s Knihovnou Boskovice (6. E, F), Kvak a Žbluňk jsou kamarádi - beseda a čtení
v podání herce L. Hejlíka (1. F, G), dopravní hřiště (4. ročník), prezentace projektu Hra na
město rodičům a hostům (6. F), návštěva Senátu ČR v Praze (zástupci školního parlamentu),
ODM 1. tříd ve Velkých Opatovicích, ŠD - Maminkám k svátku - projektový týden,
Abrakadabra show, metodická návštěva studentů 2. ročníku SPgŠ a seminář pod vedením A.
Koutné, filmové představení Trollové, Jedeme na výlet: VIDA Brno, Pizza týden - projekt

ČERVEN
-

-

provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
pravidelná kontrola BOZP
třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků (1. - 9. ročník) k 4. čtvrtletí (8. 6.)
výbory Rady Spolku rodičů - jednotlivá pracoviště
zasedání Školské rady Základní školy Boskovice (6. 6.)
schůzka výchovných poradců - pracoviště Zelená
setkání ŘŠ a SZŘŠ s p. místostarostkou D. Hamalovou - MěÚ Boskovice (7. 6.)
ŠVP - Děti odjinud - děti Evropy - prezentace projektu jednotlivými třídami 8. ročníku
7. a 9. ročníkům
ŠVP - MADE IN (Odkud jsou?) - projekt žáků 5. ročníku, prezentace jednotlivými
žáky, skupinami, školní výstavky
ŠVP - Učitelé dětem k MDD (1. - 5. ročník)
ŠVP - Plánování letní dovolené (9. ročník) - prezentace
Přednáška O včelách pro žáky 6. ročníku - Muzeum regionu Boskovicka
Výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníku ZŠ 2017 - ČŠI - matematika,
přírodovědná gramotnost, anglický jazyk (9. A, D, E) - vyhodnocení
předmětové komise všech 3 pracovišť jednotlivých předmětů vedené garanty ŠVP
(zhodnocení práce za 2. pololetí)
provozní a pedagogické předporady na jednotlivých odloučených pracovištích
k 2. pololetí
23. 6. - poslední den, kdy se učí podle rozvrhu
23. 6. - uzavření absence za 2. pololetí školního roku 2016-17
Dětský triatlon 2017 - Červená zahrada Boskovice (zájemci, 24. 6.)
pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 2. pololetí - pracoviště Sušilova
(26. 6.)
Branný den, ochrana člověka za mimořádných situací, nácvik opuštění budovy, branné
cvičení na jednotlivých pracovištích (požární poplach, opuštění budovy…) - 26. 6.
schůzka vyučujících 1. stupně a vychovatelek ŠD s vedením SPgŠ Boskovice
(poděkování za umožnění celoroční praxe studentek na základní škole, 27. 6.)
schůzka speciálního pedagoga s VP všech 3 pracovišť
VAAS Boskovice - vědomostní soutěž Škola není bludiště (8. ročník)
Z plna hrdla! - akce organizovaná Spolkem rodičů dětí ZŠ Boskovice, Sušilova a ZŠ
Sušilova - workshopy družin - Pravěkohraní, přehlídka kapel, Body Rockers Squad,
skákací hrad, zdravá zmrzlina, grilovačka, Berušky ze Zušky a Romana Staníčková
posezení zaměstnanců školy na konci školního roku (jednotlivá pracoviště)
přijetí nejlepších žáků u paní starostky Města Boskovice (23. 6.)
Den hudby - ZUŠ Boskovice (zájemci)
slavnostní ukončení školního roku 2016/2017 na jednotlivých pracovištích, rozdání
vysvědčení, ocenění nejlepších žáků ve třídách (30. 6.)

Projekty školy:
projekt „Šablony ZŠ Boskovice“, registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001154. Výzva OP VVV: Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I
- Realizované aktivity:
- Aktivita II/3.1 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ (6 skupin)
- Aktivita II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (6 skupin)
- Aktivita II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (23 skupin)
- Aktivita II/1.2 – Školní speciální pedagog (od 1. 1. 2017)
- Aktivita II/1.2 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřeného na inkluzi v
rozsahu 8 hodin (38 účastníků)
- Aktivita II/1.6 – Vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 hodin zaměřené
na matematickou gramotnost (15 účastníků)
- DVPP - lektor RNDr. Zdeněk Románek - modul: 5 zásad výuky, řešení matematické
úlohy, číselná osa, metoda prof. Hejného v matematice (učitelé 1. a 2. stupně, 25
učitelů), 24. 5.
- DVPP - lektor RNDr. Zdeněk Románek - modul: Rozvoj matematické gramotnosti
v jednotlivých předmětech ZŠ, (učitelé 1. a 2. stupně, 25 učitelů), 14. 6.
- zasedání školské rady (6. 6.)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: filmové představení k MDD Kniha džunglí (1. - 5. ročník), VIDA
Brno (8. C), Už jsem čtenář - předávání knížek žákům 1. A, B, C, beseda Sex a vztahy (9. A,
B, C), exkurze - Ranč Na konci světa (3. A, B), prohlídka Brna (6. A, B), sběr hliníku, školní
výlety: ZOO Lešná (4. A, B), ZOO Vyškov (2. A, B, 3. A, B), Oslavany (6. A, B),
Pasohlávky (9. B), odměna za sběr pro žáky 1. stupně - filmové představení Zpívej, pro žáky
2. stupně Piráti z Karibiku, Městská knihovna Boskovice (3. A, B), exkurze do úpravny pitné
vody (5. A, B), SDH Boskovice (2. A, B), Beseda o včelařství (4. A, B), Planeta Země 3000 Vášnivé srdce Jižní Ameriky (8. ročník, Sokolovna Boskovice), vyhodnocení celoškolní hry
Knihožrouti, ŠD - Klaun Hubert, Zahradní párty, Koncert ve školní družině, Kreslení na
chodníku, oslava MDD
pracoviště Sušilova: projekt pro žáky celé školy Já občan - organizátor školní parlament ZŠ,
filmové představení k MDD (1. - 5. ročník), Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2017
(organizuje Městská knihovna Boskovice), olympiáda v anglickém jazyce (3. - 5. ročník),
Planeta Země 3000 – Vášnivé srdce Jižní Ameriky (8. D, Sokolovna Boskovice), sběr starého
papíru, pomerančové kúry, školní výlety: Baldovec (6. D), Pilské údolí (1. D, E, 2. C, D), Dva
Chlumy (3. C, D), Brno Špilberk (5. C, D), Brněnská přehrada (7. C), Plumlov (9. D),
filmové představení pro žáky 2. stupně, návštěva žáků ZŠ Skalice, Mauglí - divadelní
představení (1. - 2. ročník, organizátor ZUŠ Boskovice), Laser Game aréna Brno (6. D), ŠD Klaun Hubert, projekt Z plna hrdla!
pracoviště Slovákova: sběrová akce (organizace 9. E), školní výlety: ZOO Olomouc (4. E,
F), Pilské údolí (2. E, F, 2. G, 3. G), Přes překážky do výšin Březová nad Svitavou (2. G, 3.
G), U Otylky (5. E), výlet do okolí Boskovic (7. E, F), Knihovna Boskovice (3. G), prohlídka
Brna (5. E), krajská soutěž v plážovém volejbalu, vodojem Doubravy (3. E), návštěva
hasičské stanice (1. F, G), Drubeny - hudební pořad (2. - 4. ročník), DOD Vodárenská akciová
společnost (zájemci), Sportovní den (3. - 5. ročník, 6. - 9. ročník), Českoslovenští letci ve
Velké Británii - beseda (9. E, F), Mauglí - divadelní představení (1. - 3. ročník, organizátor
ZUŠ Boskovice), spaní ve škole (4. E), spaní ve westernovém městečku (3. G), bowling a
spaní ve škole (5. E), předávání dopisů žáků 9. ročníku budoucím žákům 6. ročníku, ŠD –
Zmrzlinové odpoledne
-

