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Část  I. 
  

Základní charakteristika školy 
  
 

      Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 
    Milénova14, 638 00 Brno 
    právní subjekt  IČO: 49466607 
 

Zřizovatel školy:  Statutární město Brno, MČ Brno – sever 
 
Ředitel školy:  Jiří Křenek, Mgr. 
 
Škola sdružuje  
tato zařízení:  Základní škola , školní jídelna s kuchyní, školní družina 
 
telefon:   548422944 
fax:   548422938 
email:   skola@zsmilenova.cz                              
 www:   www.zsmilenova.cz 
 

Úplné školy   
Školní rok  
2006/2007 

Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

1.stupeň 13 5 285 21,7 

2.stupeň 10 4 236 23,4 

Celkem 23 9 521 22,5 
 
  

Celkový počet žáků v 1.ročníku: 58 
 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepoč.úvaz.):  15,7 
 
Rada školy  zřízená dle §17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění :   ANO 
 Složení rady:  Ing. Ivan Svoboda – zástupce za zřizovatele (předseda) 
    MUDr. Simona Holasová – zástupce za rodiče 
    Mgr. Jana Nálezková – zástupce za pedagogy 
 
 

Název zvoleného vzdělávacího 
programu 

Číslo jednací V ročníku 

Vaše škola –školní vzdělávací 
program pro základní vzdělávání 

 1., 6.  

Základní škola 16847/96-2 2. - 5. a 7. – 9. 
 
Rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na volejbal:  6.B, 7.B, 8.C, 9.C 
 Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy jsou otevřeny v rámci programu Intenzifikace 
sportovních tříd, do něhož byla škola zařazena. 
 
Škola je členem :  - Asociace českých daltonských škol 
   - Asociace školních sportovních klubů 
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Zařízení školního stravování 

Počet strávníků Typ jídelny 
-dle výkazu V 17-01 

Počet 
děti  a 
žáci   

zaměstnanci školy a 
důchodci 

ostatní* 

921 ŠJ  - úplná  1 496 60  
922 ŠJ – vývařovna 1 226 32  
923 ŠJ – výdejna     
Náhradní stravování     
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), … 
 Poznámka: Je uveden souhrnný počet strávníků včetně vývozu pro jiné školy 
 
 

Počet pracovníků školního stravování k 15.10.2007 
Fyzické osoby 10 
Přepočtení na plně zaměstnané 9,69 
 
 
 
     

Školní družina,  která je součástí základní školy  

ŠD počet vychovatelů ŠD 
 

počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD 
fyz. / přepoč. 

celkem 6 144 6   /  4,50 
 
 
Z činnosti školní družiny: viz. příloha 
  

Školní klub 

ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK 
celkem   fyz. / přepoč. 
 0 0 0 
 
  
  

Část II 
Údaje o pracovnících školy 

 
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 

Celkový počet pedagogických pracovníků 38,6 /  43 100% 
Z toho odborně kvalifikovaných  
dle zák.č.563/2004 Sb. 

36,4  /  40 95%   /  93 % 

 
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 3 
 
3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu:3 
 
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 4 
 
5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet :20 
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6.    Věkové složení učitelů 

Učitelé Věk 
Muži Ženy 

do 35 let 4 10 
35-50 let 2 17 
nad 50 let 0 2 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 
Celkem 6 29 
Rodičovská dovolená 0 7 
 
 
7.   Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 
Informatika  5 
Angličtina pro nejmenší 2 
Metodika práce na I.stupni 3 
diagnostika dítěte 2 
Kritické myšlení  3 
Daltonský plán a metody 5 
Koordinátor RVP 2 
Tělesná výchova 6 
Edukativně-stimulační skupiny 3 
Regionální dějiny 4 
Inovační studium pro ŠD 1 
Zdravotník zotavovacích akcí 2 
Ekologická výchova 1 
Výtvarná výchova 2 
evropské fondy a jejich využití 1 
Pracovní právo ve školství 1 
specializační studium – metodik prevence 1 
Studiu pro vedoucí pracovníky  FS II 1 
Celkem  45 
 
 
 
8.   Škola nemá romského asistenta.  
Vzhledem k regionálním podmínkám nepředpokládáme nutnost vzniku této funkce. 
 
     Jiný asistent (pedagogický) - (výše úvazku / počet fyzických osob):   1,625  /  3 
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Část III. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo        
bez (*) 

Neprospěl
o bez (*) 

Opakují 

1. 57 57 0 0 0 
2. 64 64 0 0 0 
3. 67 57 10 0 0 
4. 55 45 10 0 0 
5. 42 22 20 0 0 

Celkem za I. stupeň 285 245 40 0 0 
6. 53 27 26 0 0 
7. 48 20 28 0 0 
8. 64 23 40 1 1 
9. 71 29 42 0 0 

Celkem za II. 
stupeň 

236 99 136 0 1 

Celkem za školu 521 344 176 0 1 
*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2007 
 
2.Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 
2 7 1,34 
3 0 0,00 

 
3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2006/2007:  0,  
    průměr na jednoho žáka 0 
 
4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14): 0 
 
5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř Školní rok 2006/07 
4 leté 
studium 

6 leté 
studium 

8 leté 
studium 

   

Počty přijatých žáků 
 

30 4 5 31 10 1 

 
6. Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků 

9.ročník 71 
nižší ročník 0 
Celkem 71 
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Část IV . 
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 
     Ve školním roce 2007/2008 na škole neproběhla žádná inspekční činnost.  

 
 

Část V 
Rozhodnutí ředitele 

 
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet 
odvolání proti tomuto rozhodnutí 
 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
O odkladu povinné školní docházky podle § 37 4 0 
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 
povolení individ. vzdělávacího plánu podle § 18  7 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání podle  § 46 60 0 

O povolení pokračování v zákl. vzdělávání 0 0 

O prominutí úplaty za poskytování školských služeb 
podle § 123 

0 0 

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 2 0 
 
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/2008:   66 
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/2009 :   64 
 
 
 
 
 
 

Část VI. 
Další údaje o škole  

 
Kroužky p ři ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 
Hra na flétnu  2 14 
dramatický 1 13 
Chemický 1 7 
dřevomodelářský 1 8 
Plavání 2 43 
Sportovní 1 27 
Příprava na přijímací zk. – Čj 1 18 
Příprava na přijímací zk. – M 2 32 
celkem 11 162 
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Zapojení do soutěží 
  

Název soutěže Školní kolo Obvodní kolo 
Konverzační soutěž v angličtině 32 2 
Matematická olympiáda 28 4 

krajské kolo – 1 
Matematický Klokan 46 --- 
Pythagoriáda 42 2 
Fyzikální olympiáda 2 - - - 
Zeměpisná olympiáda 78 6 
Zeměpisná soutěž Eurorebus 112 krajské kolo – 18 

celostátní kolo - 1 
Biologická olympiáda 38 1 
Olympiáda ČJ 22 1 
Recitační soutěž 20 3 

Dějepisná olympiáda 28 1 
krajské kolo - 1 

Sportovní soutěže – žáci 2.stupně 130 30 
krajská kola – 8 

celostátní kolo - 8 
Plavání 92 40 

krajské kolo – 12 
celostátní kolo -6 

Soutěž ve šplhu 30 18 
Běhy brněnské mládeže – žáci 
1.stupně 

30 - - - 

Lehkoatletický trojboj 40 10 
  

 
Dále jsou v příloze uvedeny podrobnější výsledky žáků ve sportovních a dalších soutěžích a 
olympiádách. 
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Část VII  

  
Zhodnocení a závěr  

 
 
     Výsledky uplynulého školního roku lze hodnotit velmi pozitivně. Celá řada našich předsevzetí 
byla zdárně realizována a uvedena v život.  Máme za sebou první školní rok s výukou podle 
vlastního školního vzdělávacího programu – Vaše škola. Poznatky z výuky budeme hodnotit až 
za dvouleté školní období.  Budeme pokračovat ve snaze zajistit v rámci anglického jazyka 
aprobovanost vyučujících na 1. stupni. Musíme zlepšit a rozšířit nabídku zájmové činnosti – 
kroužků.  

Do dalších let vidíme jako stále trvající velký úkol z materiálně technických požadavků 
zajištění opravy a rekonstrukci tělocvičny, opravu střech, výměnu oken , rekonstrukci školní 
jídelny.  Je také zapotřebí vyhovět novým hygienickým vyhláškám , které se týkají výškově 
stavitelného nábytku, rozvodů teplé vody a pod. Tyto body byly již prodiskutovány se 
zřizovatelem a krajskou hygienickou stanicí. Po dohodě s nimi byl stanoven časový 
harmonogram postupného odstraňování těchto hygienických nedostatků. 
 
     Na závěr je třeba poděkovat všem pedagogickým i správním zaměstnancům za kvalitní 
práci, kterou v tomto školním roce odvedli. 
     Rovněž spolupráce s ÚMČ Brno-sever, odborem školství MMB, Pedagogicko - 
psychologickou poradnou v Brně byla na velmi vysoké profesionální úrovni. Také s rodičovskou 
veřejností, kterou zastupuje Rada školy, měla škola výborné vztahy. Chtěli bychom také 
poděkovat všem společnostem, firmám i jednotlivcům, kteří jakkoli přispěli na provoz školy.    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

V Brně dne 26.8.2008      Mgr.Jiří Křenek 
ředitel ZŠ Milénova  
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Část VIII. 
Poradenské služby v základní škole 

 
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 
 
a)  počty 

 fyzický 
počet  

kvalifikace, 
specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 2 1 - Specializační kurz 
výchovného poradenství – 
ukončen 
1 - kurz  PPP 

VŠ ped. 

školní metodik prevence 1 kurz  PPP VŠ ped. 

 
 úvazek kvalifikace, 

specializace 
dosažené vzdělání 

školní psycholog  0   
školní speciální pedagog 
(netřídní)* 

1  VŠ ped. 

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6. 
 
b)  věková struktura 

 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho 
důchodci 

výchovný poradce 0 2 0 
školní metodik 
prevence 

0 1 0 

školní psycholog 0 0 0 
školní speciální 
pedagog 

1 0 0 

 
c) další vzdělávání poradenských pracovníků 

 
výchovný poradce: 
 Metodika práce pro MŠ a 1.st. ZŠ 
 Kritické myšlení 
 Další vzdělávání koordinátorů- cvČ Lužánky (garantováno ESF  EU) 
 Semináře v PPP 
 
školní metodik prevence: zahájil specializační studium 
školní psycholog:  - - - 
školní speciální pedagog:   metodika práce pro MŠ a 1.st. ZŠ 

 
2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 
Škola získala finanční grant na adaptační kurz s programem pro prevenci soc. patol. jevů 
Nemáme jiné zdroje 
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3. Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
Autismus   I. , VIII. 2 
Speciální vývojové poruchy 
učení a chování 

II., VI., VIII. 5 

celkem  7 

 

4. Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
   
celkem 0 0 

 
 
 
 
 

Část IX. 
   Hodnocení  Minimálního preventivního programu 
     2007-2008 
 
ŠMP: Jana Nálezková 
 
V letošním školním roce jsme stále pracovali na zkvalitňování vztahů mezi spolužáky ve třídě, 
ale i mimo ni (tématicky zaměřené třídnické hodiny, projektové dny v jiných kolektivech než 
třídních).   
 Pokračovali jsme u 8. a 9. ročníků v prevenci anorexie, kterou jsme začali řešit na konci 
minulého šk. roku. Na 1.stupni jsme se věnovali především problematice ochrany zdraví. 
 
Za velmi zdařilou akci považujeme třídenní adaptační soustředění pro nově vzniklé třídní 
kolektivy v 6. ročníku na základně CVČ Lužánky na Kozí horce.Na tento pobyt jsme získali  
30. 000,-Kč dotaci z JMK a uskutečnil se na začátku školního roku. Třídní učitelé velmi 
pozitivně hodnotili tuto akci,měli možnost poznat své žáky mimo školní prostředí v různých 
situacích. Žáci při aktivitách (sportovní, seznamovací,..) velmi dobře spolupracovali, navzájem 
se lépe seznámili, poznali své nové třídní učitele. 
V průběhu celého školního roku jsme museli věnovat mimořádnou pozornost práci s kolektivem 
6.A, kde jsme využili mnoha možností ( spolupráce učitelů, konzultace PPP, spolupráce s rodiči, 
třídnické hodiny, …) 
      
V rámci MPP proběhly besedy s příslušníky PČR a MěPČR. Každá třída si předem zvolila téma 
– podle věku zaměřené na problematiku právního vědomí 15tiletých, šikanu, trestné činy, 
drogovou problematiku, ochranu majetku, dopravní výchovu. Hodnocení ze stran lektorů i žáků 
bylo kladné. 
Všichni žáci 2. stupně, 5. a 2. ročníky navštívili se svými TU lanové centrum Proud na 
Lesné.Tuto aktivitu, která nutí žáky ke spolupráci a vzájemné důvěře, žáci i učitelé hodnotí velmi 
pozitivně. 
Pro žáky 6. a 7. tříd se uskutečnila beseda o sexualitě. 



 10

Žáci 8.-9.r. se zúčastnili besedy s R. Uzlem (počátky sexuálního života).  
V 1. pololetí jsme se v 8. a 9. ročníku věnovali dvakrát problematice anorexie, která se nám 
podařila vyřešit. 
Na prvním stupni celoročně probíhala v rámci projektu MěPČR dopravní výchova AMAVET, 
kde učitelé hodnotí přínos pro žáky tohoto projektu na základě úspěšného absolvování PC testů. 
Úspěšný byl i projekt „TLAPKA“ – canisterapie pro 1.-3. třídu. 
Velmi dobrá je spolupráce ŠMP, VP, TU s vedením školy při řešení patol. jevů. Učitelé ale i žáci 
sami přichází a chtějí pomoc či poradit při řešení vztahů ve svých třídních kolektivech. 
O situaci na škole se pravidelně informujeme každý měsíc na schůzce poradenského centra (VP-
1.st., VP-2.st., ŠMP, speciální pedagog) 
 
V letošním roce jsme spolupracovali PČR Brno-sever, nadací Anabel (anorexie), 
PPPZACHOVA a K-centrem. 
 
V rámci DVPP J. Nálezková pokračovala ve studiu na PdF MU „Prevence sociálně 
patologických jevů“ 
 
Na prvním stupni se nám nedaří prosadit návyky zdravého stravování     
(špatný sortiment ve školním automatu). Dále by se měla prevence na 1. stupni v budoucnosti 
více zaměřit tématicky už i na kouření a šikanu. Ne vždy se podaří zcela potlačit špatné vztahy 
mezi spolužáky, i když se snažíme předcházet závažným případům. Proto se budeme snažit tuto 
činnost ještě zkvalitnit. Na druhém stupni se potýkáme s kouřením žáků po vyučování.V příštím 
školním roce chceme také zvýšit právní vědomí žáků, ale i učitelů. 
 
 
 
Výskyt nežádoucích jevů na škole viz přiložená tabulka. 
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MAPOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍVH JEVŮ NA ŠKOLÁCH:         

Vyplňte, prosím, přesný evidovaný počet.  

ŠKOLA (název, adresa): 
Základní škola Brno, Milénova 14, 
Milénova 14, 638 00 Brno       

 počet žáků:  521          

Základní škola (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) 
  

  1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. 

Kouření reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

                      

Alkohol reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

                      

„měkké drogy“  reálná zjištění 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

(marihuana)                     

„tvrdé drogy“  reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(ostatní)                     

Šikana  vyloučení jednotlivce  
z kolektivu 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 

  psychická šikana 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

   fyzická šikana 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

  lynčování  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  nepodložená podezření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Záškoláctví  do 10 neoml.hodin 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

  nad 10 neoml.hodin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

násilné povahy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

majetkové povahy 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Kriminalita       
(činy jinak označované za 
trestné)  

pod vlivem návykové 
látky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Týrání dítěte  reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      

Zneužívání dítěte  reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      

Zanedbávání dítěte   reálná zjištění 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

                      

Gamblerství  reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      

Vandalismus reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

Krádež     0 0 0 0 0 0 1 0 

 
 
V Brně dne 26.8.2008      Mgr.Jiří Křenek 

ředitel ZŠ Milénova  
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Příloha k výroční zprávě Základní školy Brno, Milénova 14, školní rok 

2006/2007 
 

AKCE 1. STUPNĚ VE ŠK. ROCE 2007 – 2008 
 

1. třídy  
První akcí prvňáčků byla v říjnu beseda v pobočce knihovny J. Mahena na Lesné. V divadle 
Radost viděli pohádku O Červené karkulce a v Jezírku je očekával zážitkový environmentální 
program Barvy podzimu. Všechny 1. třídy absolvovaly 13. listopadu koncert žesťových nástrojů 
ve škole a v Juliánově navštívily centrum canisterapie Tlapka. V prosinci příjemně naladil 
vánoční koncert s ukázkami dechových nástrojů přímo ve škole, do Bystroušky jely první třídy 
na krásný vánoční výukový program. 
V předvánočním čase proběhly vánoční besídky a dílny ve třídách. V lednu si děti užily v Lipce 
Zimní spáče a v Amavetu absolvovaly dopravní výchovu tématicky zaměřenou na chodce. 
Nové pololetí začal tradiční karneval v únoru. V březnu se prvňáčci připravovali na Velikonoce 
v Bystroušce. V měsíci dubnu je očekávalo divadelní představení v Rubínu a poté navštívili 
ekologický výukový program v Lipce Jarní probuzení. Začátek května se nesl ve znamení 
projektových dnů, na konci měsíce navštívila děti pracovnice knihovny J. Mahena. Velkou radost 
školákům udělal výlet na Nový hrad a do Kateřinské jeskyně. V Jezírku se děti dozvěděly hodně 
o včelím úle a v zařízení ASA poznaly, jak je nutné třídit odpad.  
 

2. třídy 
 Druhé třídy začaly dlouho očekávanou školou v přírodě na Chaloupkách v termínu  
17. – 20. září, akce se moc povedla.V říjnu druháci navštívili Amavet a zdokonalovali se 
v dopravní výchově, milou událostí byla návštěva canisterapie v Juliánově, líbilo se i  přestavení 
O nezbedné kometě v Radosti a v CVČ Junior Hrátky s hudbou a barvami. V listopadu přišlo 
velké tvoření v keramice v BCVČ Lesná a 13. listopadu koncert žesťů ve škole. Na Vánoce se 
děti připravovaly ve sváteční dílně v Lince a pěkným koncertem 10.12. ve škole, poté proběhly 
besídky a dílny ve třídách. Leden začal na Špilberku výstavou malíře Stanislava Holého. 
V Amavetu se děti procvičily v první pomoci a v pravidlech chování, která platí pro cyklisty. O 
zimních spáčích se dozvěděly víc v Lipce. Velikonoční program absolvovaly děti v březnu 
v Bystroušce. Znalosti zase mohly poměřovat v matematické soutěži Cvrček. V březnu druháci 
viděli Broučky v divadle Radost a krásný  květináč vytvořili v BCVČ Lesná. V dubnu si druháci 
procvičili průběh roku v přírodě v programu Čtyři roční doby v Bystroušce. Květen začal 
projektovými dny, výletem do ZOO Jihlava, pokračoval festivalem EKOFILM a programem 
v Rozmarýnku Vrátky do zahrádky. Environmentální výchově přispělo i Mravencovo desatero 
v Jezírku v červnu a příjemnou tečku za školním rokem představuje návštěva lanového centra 
Proud a minigolfu .  
 

3. třídy 
V září a v říjnu se třeťáci dozvěděli v Lipce Jak se peče chleba a navštívili program canisterapie 
v Juliánově. Les čtyř ročních období poznali v Jezírku v listopadu a ve škole se zúčastnili 
žesťového koncertu. V prosinci přišli do školy na besedu zástupci policie, děti vyjely na vánoční 
pořad do Rozmarýnku a vánoční pohodě přispělo i divadelní představení Husovické betlém 
v Radosti. V dopravní výchově se pokračovalo programem Cyklista v Amavetu v lednu a 
v únoru besedou s policií ve škole Malý cyklista.  S velikonočními zvyky a tradicemi se děti 
seznamovaly v Rozmarýnku v březnu. Na konci března se i třeťáci zapojili do matematické 
soutěže Cvrček. 3.A a 3.B 7. – 11. 4. absolvovaly školu v přírodě na Chaloupkách. 3. B tvořila 
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keramický květináč v BCVČ Lesná. Květen byl ve znamení projektových dnů, výletu do ZOO 
Lešná  a programu Tajemství sojčího pírka v Jezírku. Školní rok třeťáci končí minigolfem na 
Lesné. 
  
4. třídy 
Třída 4. A absolvovala v říjnu besedu na téma prevence šikany, o možnostech třídění a recyklace 
druhotných surovin se žáci dozvěděli při exkurzi do ASA. V listopadu navštívila školu policie 
s výukovým dopravním programem a lektoři z Bystroušky přímo ve škole realizovali pořad o 
ochraně přírody. 4. B třída si 10. – 14. prosince užívala školu v přírodě na Chaloupkách. 4. A 
zase navštívila program v Jezírku Vývoj lesa a prožila Vánoce netradičně s Bystrouškou. Obě 
třídy besedovaly s policií na téma dopravní výchova a v lednu si totéž ještě procvičili v Amavetu. 
Čtvrťáci se zapojili do programu Normální je nekouřit. Dopravní prevence pak pokračovala 
besedou s policií v únoru. 4. A odlévala v lese stopy zvířat pod vedením lektorů 
 z Bystroušky. 12. března čtvrté třídy viděly divadelní představení Dívčí válka v Radosti. 4. B 
navštívila dvakrát Jezírko – Na kameni kámen a Blanitá křídla. 4. A se dozvěděla víc o horninách 
a nerostech při výukovém programu na Horáckém náměstí. V dubnu se čtvrté třídy zúčastnily 
koncertu ZUŠ Vranovská a trénovaly na dopravním hřišti na Horáckém náměstí. 4. A studovala 
nerosty a horniny při přírodovědném výletu do Rožné a gotiku zase poznávala v průběhu 
vlastivědné vycházky v ulicích Brna. Začátek května patřil projektovým dnům a EKOFILMU,              

4. A byla na výletě na Pálavě a na Mušově. V červnu 4. B vyjela na výlet do oblasti 
Děčínska a na exkurzi do  ASA. 4. A v červnu v BCVČ Lesná tvořila v keramice obal na 
květináč.  
4. třídy se účastnily matematické soutěže Klokánek. 
 
5. třídy 
Páté třídy absolvovaly v říjnu výukový pořad V říši neviditelných vláken v Jezírku. V listopadu 
viděly v planetáriu na Kraví hoře Vesmírné divadlo. Lidové zvyky a tradice si vyzkoušely 
v prosinci v Jezírku. Vánoční náladě přispělo i divadelní představení v Radosti Husovické 
betlém. Leden patřil dopravní výchově v Amavetu. V březnu shlédli žáci v kině Scala filmové 
představení Ratatouille a ke konci měsíce se zúčastnili matematické soutěže Klokánek. V dubnu 
ve škole uspořádali výchovný koncert učitelé a žáci ZUŠ Vranovská a v divadle Radost navštívili 
páťáci představení Malované na skle. 5. A absolvovala prohlídku památky UNESCO – vily 
Tugendhat. 
Na počátku května proběhly projektové dny. V červnu 5. B při školním výletě navštívila 
Svojanov a Olešnici a poté lanové centrum Proud, nechyběla ani kultura  
11. 6. divadelní festival na Špilberku. 
 
 
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 
 
Běhy brněnské mládeže – 4 kola – Lužánky, Lesná, Lesná, Lužánky 
1. místa ve všech kolech soutěže 
Šplh – účast v obvodním a městském kole na ZŠ Novoměstská  
Turnaj v florbalu  – hoši, dívky 5. tříd 
Plavání – školní a městské kolo 
Vybíjená – školní a městské kolo a krajské finále – 4. a 5. třídy 
Lehkoatletický  trojboj  – oblastní kolo 1. místo, městské kolo 
 
 
                                                                                         Zapsala Iva Stříbrná 
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Zpráva o činnosti výchovného poradenství 
 

2007/2008 
 
 

I.  STUPEŇ 
 
1. Specifické vývojové poruchy učení a chování 
 
     Na I. stupni ZŠ je diagnostikováno k dnešnímu dni celkem 58 žáků se specifickými 
vývojovými poruchami učení a chování. Z tohoto počtu byla  1 žákovi doporučena individuální 
integrace. Integraci formou speciálně pedagogické péče zabezpečovala speciální pedagožka Mgr. 
Stehlíková. 
V průběhu celého školního roku byly vyhledávány za spolupráce PPP, tř. učitelů a vých. poradce  
děti s výukovými a výchovnými problémy a odesílány do péče speciálního pedagoga nebo 
psychologa. Ve výuce pracujeme s dětmi dle jejich individuálních potřeb a jsou zohledňovány 
podle § 16 školského zákona a podle doporučení pracovníků PPP. Výchovná poradkyně sporné 
případy pravidelně konzultuje s odborníky PPP. 
 Náročnější situace byla především ve 4. třídě, která před časem vznikla spojením velmi 
různorodých třídních kolektivů a kde se i přes velké nasazení třídní učitelky daří jen s obtížemi 
vytvořit přívětivé pracovní prostředí.   
V 1. třídě na žádost rodičů a na doporučení PPP jedna žákyně  opakuje 1. ročník a toto opatření 
se jeví jako prospěšné. 
Od počátku  školního roku je ve třídě 1. C na doporučení PPP Kohoutova pedagogická 
asistentka  u žáka s vývojovými poruchami učení. Asistentka napomáhá socializaci dítěte, 
zajišťuje bezpečnost během přestávek, monitoruje známky zvýšené unavitelnosti a snaží se 
předejít problémovému chování. Přítomnost asistentky ve výuce se osvědčila a počítáme s ní i 
v dalším školním roce. 
Od 1. 3. 2008 je žákem 1. A třídy žák s poruchou autistického spektra, i tento žák na doporučení 
SPC Štolcova potřebuje pedagogickou asistenci. Asistentka je k dispozici ve chvílích 
zkratkovitého problémového chování, věnuje dítěti individuální péči a podporu ve výuce, 
upravuje a přizpůsobuje mu učební látku. Přítomnost asistentky je nezbytná. 
 
 
2. Zápis do 1. tříd a práce s předškoláky 
 
     V průběhu zápisu do 1. tříd se výchovná poradkyně podílela na předběžné depistáži nezralých 
předškoláků, zajistila informace o možnosti vyšetření v PPP, seznamovala rodiče vytypovaných 
předškoláků s náležitostmi žádosti o odklad povinné školní docházky. Výchovná poradkyně 
navštívila v období před zápisem dvě spolupracující MŠ a odpovídala rodičů na jejich otázky. 
Poprvé jsme ve šk. roce 2007/2008  otevřeli pro rodiče a jejich děti edukativně stimulační 
skupinky, kde 3 vyučující po dobu 10 dvouhodinových lekcí připravovaly děti ke vstupu do 1. 
třídy. Ohlasy rodičů na „skupinky“ byly pozitivní, proto s nimi počítáme i v dalším školním roce. 
 
 
3. Přenesení informací a další vzdělávání pedagogů 
 
     Vyučující jsou pravidelně informováni o závěrech porad pro výchovné poradce. V oblasti 
dalšího vzdělávání pedagogů se 4 vyučující 1. stupně zúčastnily konference daltonských škol a 2 
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učitelky absolvovaly seminář Edukativně stimulační skupinky, 4 vyučující navštěvovaly seminář 
Dyskalkulie a  metody nápravy, 2 učitelky absolvovaly 
seminář  Efektivní metody výuky ČJ a 3 kolegyně se dále vzdělávaly v kurzech AJ. Všechny 
vyučující velmi ocenily školení zdravotníků v oblasti první pomoci, které se uskutečnilo přímo 
ve škole.   
 
 
4. Výchovné a kázeňské problémy 
 
     Zvýšenou pozornost jsme v průběhu školního roku věnovali dětem s problémovým vývojem a 
rizikovým chováním. Výchovná poradkyně organizovala nebo se spolupodílela na schůzkách 
s dětmi i rodiči. Řešili jsme řadu problémů - např. verbální i fyzické násilí, narušování výuky, 
obtěžování spolužáků oplzlým slovníkem a dotýkáním, nedostatečná domácí příprava, špatné 
vztahy se spolužáky, pozdě omlouvané absence žáka. Část problémů byla řešena telefonicky, 
některé osobními schůzkami se zákonnými zástupci dětí. Velmi dobrá byla spolupráce 
s pracovníky PPP.  
V jednom případě jsme byly nuceny informovat OSPOD o nedostatečné péči o dítě. 
 
V Brně 23. 6. 2008                                        
        zapsala  PaedDr. Iva Stříbrná 
 
 
 
 

Činnost školní družiny 
2007/2008 

  
Září                                                                                Únor  
Seznamte se, prosím                                                Malovaný sníh  
Neplechovi a dětství bez úrazů                                Karnevalové veselí  
Dobrodružství s míčkem Flíčkem                            Papírování  
Země pohádek  
 
Říjen                                                                             Březen  
Za Ferdou mravencem a jeho                                Jarní probuzení  
přáteli                                                                          Jaro v pohádce  
Hádanky, hry, kouzla a zábava                                Zelená stezka  
Sedmikrásky aneb Říkáme si básničku  
 
Listopad                                                                      Duben  
Ekologická olympiáda                                              Hledání velikonočního zajíčka  
Kolo, kolo mlýnský                                                  Není domek jako domek  
Adventní očekávání                                                   Den čarodějnic  
Maluj, stříhej a nalepuj!  
 
Prosinec                                                                     Květen  
Neplechovi v zimě                                                     Hrátky s hudbou  
Předvánoční radovánky                                            Putování s vílou Amálkou aneb  
Vánoce v cizích zemích                                             Smyslové vnímání přírody  
Stromečku, vstávej!                                                   Hrátky na louce a výtvarné činnosti  
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Leden                                                                         Červen  
Vládne zima                                                              MDD  
Komiksové příběhy                                                  Křížovky, luštěnky, hádanky, rébusy,  
Vítejte v rozmanitém světě zvířat                           doplňovačky  
Hry v zimní přírodě                                                   Sportuje celá družina  
 

V letošním školním roce navštěvovali školní družinu žáci 1. - 5. ročníků, nejvíce byly 
zastoupeny ročníky 1. - 3. Funkce zájmového vzdělávání byla naplňována různými činnostmi, ať 
už to byly pravidelné činnosti, spontánní a odpočinkové aktivity nebo příprava na vyučování 
formou didaktických her. Důležité zastoupení měly i příležitostné akce v ŠD.  
V měsíci květnu jsme se zúčastnili obvodního kola olympiády:  

1.místo v kat. mladší žáci - Insanic Senad 2.A  
1.místo v kat. starší žákyně - Machová Dominika 4.A  

V tomto školním roce jsme založili " Okénko školní družiny " ( přehled významných akcí a 
událostí s fotogalerií ). 
 

 
 
 

Cizí jazyky – činnost ve školním roce 2007/2008 
 

* Prosinec 2007 – školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. ročníku. 
1. místo: Petr Fiala (9.B) – postup do městského kola konaného dne 26. 2. 2008 na ZŠ 

Bakalovo nábřeží. 
2. místo: Jan Sucháček (9.C)  
3. místo : Tereza Žáková (9.B) 

 
Vítěz Petr Fiala obsadil v městském kole 16. – 20 místo. 
 
* Leden 2008 – školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro žáky 7. ročníku. 
 

1. místo: Petr Miklošík (7.A) – postup do městského kola konaného dne 26. 2. 2008 na ZŠ 
Bakalovo nábřeží. 

2. místo : Tereza Tesařová (7.A) 
3. místo : Petr Nohel (7.B) 

 
P. Miklošík se v městském kole neumístil mezi první dvacítkou. 
 
* Duben 2008 – hudebně-taneční představení norské skupiny z organizace YMCA pro žáky 8. a 
9. ročníků, následné setkání s žáky, kde si obě strany vyzkoušely své jazykové a komunikační 
dovednosti. 
 
 
Zpracovala: Mgr. Petra Píštěková 
 
20. 6. 2008 
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Zpráva předmětové komise český jazyk – dějepis     
Školní rok 2007/ 2008 

 

 
 

Olympiáda v českém jazyce  
 
13. prosince se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Žáci 8.a 9. tříd 
( 22 žáků ) v první části testu plnili náročné úkoly z mluvnice, skladby a  tvarosloví. Ve druhé 
části psali slohovou práci na téma: Tahle písnička se mi líbí. Všichni účastníci splnili zadané 
úkoly. Nejlépe úkoly vypracoval Radovan Malachta z 9.B. Na druhém místě se umístila Monika 
Košťálová z 9. A a třetí místo obsadila Silvie Chrudinová z 9. A. Radovan Malachta se 
v okresním kole umístil na děleném17. – 22. místě. 
 
 

Dějepisná olympiáda 
 
Podtitul letošního ročníku Dějepisné olympiády zněl: Osobnosti české a moravské kultury – od 
národního obrození do konce 1. republiky. Soutěže se zúčastnilo 28 žáků z 8.a 9.tříd. Test  se 
skládal z 24 otázek, které prověřily dějepisné znalosti žáků. 
Nejvíce bodů získal Radovan Malachta z 9. B, na druhém místě se umístil Jan Pospíšil z 9. A, 
třetí místo obsadila Silvie Chrudinová z 9.A. R. Malachta obsadil v okresním kole 2. místo, 
v krajském kole se umístil na 15. místě. 
 
 

Recitační soutěž 
 
27. února na naší škole proběhl 5. ročník školního kola v recitaci. Celkem se do soutěže 
přihlásilo 20 žáků. Paní učitelky Musilová a Hulíková měly velmi těžkou úlohu vybrat ty nejlepší 
ve dvou kategoriích. Ve III. kategorii (žáci 5., 6. a 7. roč.) vyhrála Martina Reissnerová z 5. A. a 
ve IV. kategorii (žáci 8. a 9.roč.) vyhrála Silvie Chrudinová z 9. A.. 
 

Mgr. Jarmila Koreňová 
 

 

 
 
 

Hodnocení školního roku – zeměpis 
 

Eurorebus- vědomostní soutěž 

REPUBLIKOVÉ FINÁLE  
Praha 13.6.2008 postoupil Radovan Malachta- z 87 účastníků obsadil 37.místo 
 
VIII. VEŘEJNÉ KRAJSKÉ KOLO - BRNO Hlavní soutěž školních tříd 
Termín konání: sobota 12.dubna 2008  Místo konání: Brno 
Spádové oblasti: Jihomoravský kraj, okres Svitavy , Litomyšl 
Ze školy postoupilo 8 tříd, zúčastnilo se šest 
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Výsledky: kategorie ZŠ01 -6.-7.třída 
13místo 6.B  23 000 bodů Martin Schmöger, Petr Malíšek, Adam Kovář 
24.místo 6.A  17 000 bodů Ondřej Stáňa, Tomáš Trávníček a Jiří Žardecký 
kategorie ZŠ02 -8.-9.třída 
6.místo 9.A 30 000 bodů Koumar Jan, Němcová Pavlína a Hromádková Katka 
8.místo 8.B 28 000 bodů  Malachta Radek, Mijatovićová Nevena , Nehybová Petra 
24.místo 8.A 17 000 bodů Požárková Michaela,Langerová Hana,Kosmáková Michaela 
26.místo 8.B Andrea Laušová, Jana Reznerová a Lucie Šindlerová 
Soutěž jednotlivců 
5.místo Malachta Radovan 25 000 bodů, 8. Mijatovićová Nevena 22 000 bodů, 11. Laušová 
Andrea, Němcová Pavlína 15 000bodů 15. Hromádková Katka 13 000 bodů ,Schmoger Martin 
 

Městské kolo kolo zeměpisné olympiády 

19.březen 2008 účast 6 zástupců: 

Nejlepší  

3.místo Malachta Radovan IX.B  

4. Mijatovićová Nevena IX.B 
7. Miklošík Petr VII.B 
8. Žardecký Jiří VI.A 
23. Nohel Petr VII.B; 
36. Bárková Veronika VI.A 

 

Školní kolo zeměpisné olympiády 

únor – březen 2008 
celkem se zúčastnilo 78 žáků, 2 nejlepší v kategorii postupují do městského kola 19.3. 2008 na 
naší škole 
6. ročník:  12. března 2008 celkem  žáků: 20 

1 Pávek Jan 6.B  
2. Žardecký Jiří 6.A 

7. ročník: 29.února 2008 celkem  žáků 20 
1. Kanala Martin 7.A 
2. Nohel Petr 7.B  

8.+9. ročník 11.března 2008 celkem 39 žáků 
1. Malachta Radovan 9.B 
1. Mijatovićová Nevena 9.B 

 
 
 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE – žáci 2. stupně 
školní rok 2007/08 

 
V tomto školním roce se naši žáci zúčastnili 37 sportovních akcí ( školní, obvodní, městské, 
krajské),uspořádali jsme 2 lyžařské kurzy, kterých se zúčastnilo 78žáků - 1 kurz se z důvodu 
nepříznivých podmínek zrušil, 1 sport.soustředění pro 42 žáků. Do sportovních aktivit  školy, 
kromě volejbalu, se zapojila téměř polovina žáků 2.stupně, zejména do třídních kol ve 
florbalu. Tři družstva dívek pravidelně hrála ligu škol ve volejbale ve finále MIL A obsadila 
1.místo a MIL B 3.místo, chlapci obsadili 2.místo Dále  žáci sportovních tříd hráli  krajský 
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přebor dívky za oddíly KP Brno, Jehnice, chlapci za Loko Ingtav . Žáci 6.ročníku hráli 
minivolejbal.  
   

 
 
výběr nejúspěšnějších aktivit  
   
Liga škol ve volejbale asi  8 kol -finále dívky MIL A 1.místo, MIL B 3.místo , chlapci 2.místo 
Běhy Brněnské mládeže 4 kola - 2.místo  
Plavání –účast dívek v republikovém finále , krajské kolo dívky 1.místo, chlapci 2.chlapci ve 
městě  
Šplh – městské kolo 4.místa družstvo dívek i chlapců III..kat.  
Vánoční turnaj volejbal – Gym.Botanická dívky 3.místo  
Silový čtyřboj  krajské kolo 2.místo,postup do republikového, to se bohužel odvolalo.  
Atletika – čtyřboj družstev 1.,2.,4.a 12.místo  
Atletika –Pohár rozhlasu 3 družstva postup z obvodního kola do městského- III. dívky 3.místo 
, kluci a IV.kat.dívek 5.místa  
Běh olympijského dne  - 19 žáků 
Florbal – 3.místo v městském kole dívky 6.-7.třída 
 
PODROBNĚJI:¨ 
23.června Běh olympijského dne 
19 žáků - nejlepší 3.místo Vojta Juren VII.B, 5.místo Katka Nálezková VII.B, 6.místo Martin 
Schmöger VI.B, 8.místo Tomáš Vojtek VIII.C 
 
5.června Pohár rozhlasu - městské kolo  Palacký vrch 
Kat III.dívky 3.místo, chlapci  5.místo z osmi nejlepších škol  
Kat IV.dívky 5.místo -zde- - http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=7608 
 
23.května  Běhy mládeže - 4.kolo  Lužánky 
Nejvíce bodů za všechna 4 kola :David Strnka VI.B, Ondřej Kutnohorský VII.A, Martina 
Sedláčková VII.B, Martin Schmöger VI.B, Monika Dobešová IX.C, Tina Maturová VI.B, 
Katka Nálezková VII.B, Lenka Svobodová VIII.C, Šárka Bervidová VII.A, Michal Smutný 
VIII.B a další. Celkem se všech kol zúčastnilo 38 žáků.   
 
15.května  Atletický čtyřboj - městské kolo stadionu VÚT na Palackém vrchu 
IV.kat. děvčat obsadila 2.místo za ZŠ Kotlářskou, chlapci skončili na 12.místě 
 
13.května  Atletický čtyřboj - městské kolo ZŠ Laštůvkova 
za účasti 18 škol. III.kat. děvčata vyhrála a chlapci obsadili velmi pěkné 4.místo. 
 
16.4.  Liga škol ve volejbale  - finále 
Družstvo chlapců ZŠ Milénova ,,A" obsadilo celkově 2.místo a hrálo ve složení : David 
Schmöger, Filip Rapant, Jan Sucháček, Jakub Skácel, Matěj Karolyi,Lukáš Vrba a Laďa 
Vachata. 
Do finálové čtyřky I.ligy děvčat se probojovalo družstvo ZŠ Milénova „A“ (děvčata IX..C) 
vyhrály 2:0 nad ZŠ Vejrostova i Gymnáziem Šlapanice. Zaslouženě obhájily potřetí 1. místo 
 
11.-12.1. Plavání – republikové finále v Roudnici nad Labem  
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se uskutečnilo za účasti 15 škol všech krajů ( postoupil vždy pouze vítěz) republikové finále 
v plavání. Naše děvčata ve složení Grenarová Vanda, Košťálová Monika a  Šudáková Barbora 
9.A, Jakubková Vendula, Nehybová Petra a Žáková Tereza z 9.B obsadila 9.místo. Nejlepší 
umístění : 2.místo Grenarová Vanda 9.A 50m znak, 3.místo polohová štafeta 4 x 25 m.  
 
12.12. Silový čtyřboj – krajské kolo  Sou Jílová  
MIL A  ve složení Rác Pavel 9.B ( 5.místo ), Hanáček Josef 8.A ( 9.) a Damianidis Marek  9.B ( 
20 ) obsadila 2.místo za ZŠ Horácké náměstí.MIL B ve složení Sucháček Jan 9.C, Mach Patrik 
9.B a Šedý Lukáš 9.A obsadila 7.místo 
 
22.11. Šplh městské  kolo na ZŠ Vedlejší Na městské kolo postoupila dvě  družstva a jedna 
jednotlivkyně, celkem naši školu reprezentovalo sedm žáků. Družstva mladších chlapců i 
dívek obsadila čtvrtá místa. Nejlepší jednotlivci obsadili 10.místa. 
 
VŠE 
23.6. Běh Olympijského dne  
Na hřišti VÚT na Palackém vrchu naší školu reprezentovalo 23 žáků 6.-9.ročníku. Nejlepší 
umístění: 2.místa Wendroff Martin 9.A a Christof Filip 9.C, 5.místo Dobešová Monika 8.C a 
Hoždora Jakub 8.A, 7.místo Kubík Tomáš 5.A. V každé kategorii bylo kolem 70 závodníků a 
běželo se na 2-3 rozběhy, rozhodující byl čas.  
 
12.června Plážový volejbal městské kolo  
Hrálo se na Sokolském koupališti na Brněnské přehradě. V kategorii dívek startovalo 13 dvojic.1. místo obsadila 
naše děvčata Lucie Pehalová a Sandra Skarková  z IX.C před dvojicemi ze ZŠ Úvoz B a ZŠ Vejrostova A. 
 
9. do 13. června -Sportovní soustředění   
V týdnu od 9. do 13. června se 41 žáků VI.B a VII.B zúčastnili sportovního soustředění v 
areálu dětského tábora v Biskupicích u Hrotovic. Soustředění bylo zaměřeno na herní aktivity 
a zvládli jsme i turistický výlet do 10 km vzdálených Jevišovic. 
 
5.června Pohár rozhlasu - městské kolo  Palacký vrch 
Kat III.dívky 3.místo, chlapci  5.místo z osmi nejlepších škol  
Kat IV.dívky 5.místo -zde- - http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=7608 
1.místa: Katka Nálezková VII.B skok vysoký, Tereza Tesařová VII.A skok daleký, Martina 
Sedláčková VII.B hod míčkem , 2.místa: Pavla Jahůdková VII.B a Míša Zourková IX.C skok 
vysoký, 3.místo: štafeta dívek Monika Dobešová, Anna Rozmahelová,Míša Zourková a Lenka 
Svobodová, 4.místo: Lucka Lapešová VII.B hod míčkem, 5.místo: Lenka Svobodová VIII.C 
skok vysoký, 6.místa: Anna Rozmahelová VIII.C skok daleký, Ondra Kutnohorský VII.A hod 
míčkem  
 
27. a 28.května Pohár rozhlasu - obvodní kola  ZŠ Jihomoravské náměstí 
III. kategorie dívky i chlapci 1.místo a postup. IV. Kat.dívky 3.místo a postup, chlapci 5.místo 
 
23.května  Běhy mládeže - 4.kolo  Lužánky 
Nejvíce bodů za všechna 4 kola :David Strnka VI.B, Ondřej Kutnohorský VII.A, Martina 
Sedláčková VII.B, Martin Schmöger VI.B, Monika Dobešová IX.C, Tina Maturová VI.B, 
Katka Nálezková VII.B, Lenka Svobodová VIII.C, Šárka Bervidová VII.A, Michal Smutný 
VIII.B a další. Celkem se všech kol zúčastnilo 38 žáků.   
Výsledky čtvrtého kola: 1.místo Ondřej Kutnohorský, 2.místa Katka Nálezková a David 
Strnka, 4.místa Martin Schmöger a Monika Dobešová, 5.místo Martina Sedláčková, 7.místa 
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Lenka Svobodová a Šárka Bervidová, 8.místa Vojta Juren VII.B a Anna Rozmahelová VIII.C, 
9.místo Dan Vladík VI.B. Ostatní žáci nebodovali 
 
15.května  Atletický čtyřboj - městské kolo stadionu VÚT na Palackém vrchu 
IV.kat. děvčat obsadila 2.místo za ZŠ Kotlářskou, chlapci skončili na 12.místě 
Družstvo starších dívek: 9.místo Lenka Svobodová VIII.C, 10. Monika Dobešová, 12. 
Michaela Zourková, 22. Lucie Pehalová- všichni IX.C, 23. Anna Rozmahelová VIII.C- celkem 
78 závodnic. Chlapci: 46 Filip Rapant, dále Jan Sucháček -IX.C, Tomáš Vojtek  VIII.C, Pavel 
Rác  a Petr Obst  IX.B.  
 
13.května  Atletický čtyřboj - městské kolo ZŠ Laštůvkova 
za účasti 18 škol. III.kat. děvčata vyhrála a chlapci obsadili velmi pěkné 4.místo. 
Družstvo mladších dívek vyhrálo ve složení: 2.místo Tereza Tesařová VII.A, 4.místo Katka 
Nálezková, 6.místo Iva Lebedová,12.Lucie Lapešová a 20. Pavla Jahůdková všichni VII.B.  
Chlapci mohli soutěžit i s náhradníkem: 5.místo Ondřej Kutnohorský, 48. Dominik Hladký oba 
VII.A, 5.Vojtěch Juren, 39.Martin Grebík, 41.Tomáš Hakl a 60. Petr Miklošík z VII.B. 
 
24.dubna Běhy mládeže - 3.kolo  Lesná 
1.místo Ondřej Kutnohorský VII.A, 3.místo David Strnka VI.B, 4.místa Martin Schmöger 
VI.B a Monika Dobešová IX.C, 5.místa Šárka Bervidová VII.A a Vojtěch Juren, 7.místo 
Daniel Vladík VI.B, 8.místo Lenka Svobodová VIII.C, 9.místo Anna Rozmahelová VIII.C.  
 
16.4.  Liga škol ve volejbale  - finále 
Družstvo chlapců ZŠ Milénova ,,A" obsadilo celkově 2.místo a hrálo ve složení : David 
Schmöger, Filip Rapant, Jan Sucháček, Jakub Skácel, Matěj Karolyi,Lukáš Vrba a Laďa 
Vachata. 
Do finálové čtyřky I.ligy děvčat se probojovalo družstvo ZŠ Milénova „A“ (děvčata IX..C) 
vyhrály 2:0 nad ZŠ Vejrostova i Gymnáziem Šlapanice. Zaslouženě obhájily potřetí 1. místo 
 
31.3. 2008  Florbal - městské kolo dívek  kat III. – 3.místo 
 
Lyžařské kurzy 
LVK Karlov 2.- 7. 3.2008 VII.B + VIII.C - 
LVK Karlov 10.-15.2.2008 VII.A + IX.C  
 
28.2. Florbal - obvodní kolo – hoši III.kategorie 3.místo 
 
27.2. Florbal - obvodní kolo -dívky III.kategorie 1.místo 
 
11.-12.1. Plavání – republikové finále v Roudnici nad Labem  
se uskutečnilo za účasti 15 škol všech krajů ( postoupil vždy pouze vítěz) republikové finále 
v plavání. Naše děvčata ve složení Grenarová Vanda, Košťálová Monika a  Šudáková Barbora 
9.A, Jakubková Vendula, Nehybová Petra a Žáková Tereza z 9.B obsadila 9.místo. Nejlepší 
umístění : 2.místo Grenarová Vanda 9.A 50m znak, 3.místo polohová štafeta 4 x 25 m.  
 
17.12. Vybíjená – vánoční turnaj na ZŠ Janouškova  
Pro žáky III.kategorie jsme domluvili vánoční turnaj .Pořadatelé byli lepší a naše třída 7.B 
obsadila 3.místo, 6.B 4.místo. Všichni sportovci byli odměněni sladkou odměnou.  
 
12.12. Silový čtyřboj – krajské kolo  Sou Jílová  
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MIL A  ve složení Rác Pavel 9.B ( 5.místo ), Hanáček Josef 8.A ( 9.) a Damianidis Marek  9.B ( 
20 ) obsadila 2.místo za ZŠ Horácké náměstí.MIL B ve složení Sucháček Jan 9.C, Mach Patrik 
9.B a Šedý Lukáš 9.A obsadila 7.místo 
 
12.12. Volejbal  - Vánoční turnaj sportovního gymnázia Botanická - dívky MIL A (9.C) 3.místo  
 
10.12. Florbal  školní kolo dívky 5.-7.třída  
 
10.12. Florbal zimní turnaj ZŠ Tuháčkova 8.-9.třída - 3.místo ve skupině 1.místo třída  
 
5.12. Silový čtyřboj – školní kolo 
Účast 24 žáků, nejlepších 8 žáků bude naši školu reprezentovat v krajském kole. 1.místo Vojtek 
Tomáš 8.C, 2.místo Rác Pavel 9.B, 3.místo Hanáček Josef 8.A. 
 
3.12. Florbal  školní kolo chlapci 5.-7.třída  
1.místo třída 6.B, 2.místo 7.A, 3.místo 7.B.  
 
22.11. Šplh městské  kolo na ZŠ Vedlejší  
Na městské kolo postoupila dvě  družstva a jedna jednotlivkyně, celkem naši školu 
reprezentovalo sedm žáků. Družstva mladších chlapců i dívek obsadila čtvrtá místa. Nejlepší 
jednotlivci obsadili 10.místa. 
 
22.11. Volejbal  liga škol dívek  
MIL A dívky 9.C MIL : Úvoz 2:0, MIL : Šlapanice 0:2, MIL B dívky 8.C  
 
16.11. Florbal - obvodní kolo dívky IV.kategorie 2.místo  
 
12.11. Florbal  - obvodní kolo - skupina  
chlapci IV.kategorie 2.místo  
 
7.11. Plavání - městské a zároveň krajské kolo  pouze pro IV. kategoriri 
Dívky soutěž vyhrály a vybojovaly postup do republikového finále. Hoši skončili v městském 
kole na pěkném druhém místě. V kole krajském jim patřila třetí příčka.  
 
6.11. Šplh obvodní kolo na ZŠ Merhautova  
Kategorie III. – 6.-7.třída družstvo dívek i chlapců 1.místa a postup do městského finále. 
Kategorie IV. – 8.-9.třída 2.místa.Nejlepší jednotlivci 1.místa Bervidová Šárka 7.A, Zourková 
Michaela 9.C- postup do MF 
 
1.11. Šplh školní kolo 6.-9.třída  
Školního kola se zúčastnilo 58 žáků 6.-9.třídy.  
 
30.10. Běhy mládeže 2.kolo Lesná  
3.místa  Maturová Týna,Schmöger Martin 6.B,Nálezková Katka 7.B , 4.místo Sedláčková 
Martina 7.B, 5.místo Strnka David 6.B, Svobodová Lenka 8.C, 6.místo Kutnohorský Ondřej 
7.A, 7.místo Lapešová Lucie 7.B, 8.místo Smutný Michal 8.B, 9.místo Rozmahelová Anna 8.C  
 
22.10. Florbal  školní kolo dívky 8.-9.třída  
1.místo třída 9.C, 2.místo 8.B,3.místo 9.B  
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18.10. Plavání školní kolo 6.-9.třída, účast 22 žáků  
 
15.10. Florbal  školní kolo chlapci 8.-9.třída  
1.místo třída 9.C, 2.místo 8.C,3.místo 9.A. Nejlepší střelci Durďák Václav, Rapant Filip 9.C 5 
branek, Posch Petr 8.B, Koudelka Miloš 8.C 4 branky. Nejúspěšnější brankář Marek Filip 9.C 
2 branky, Martin Prchal 9.A branky.  
 
2.10. Běhy mládeže 1.kolo Lužánky  
2.místa Sedláčková Martina 7.B a Maturová Týna 6.B, 3.místo Strnka David 6.B, 4.místo 
Smutný Michal 8.B, 5.místo Lebedová Iva 8.C, 9.místo Hrazdíra David 6.B  
 
26.9.2007 Den Radosti –skok daleký z místa  
Hlavním programem byl skok do dálky z místa spojený s pokusem o překonání rekordu v této 
disciplíně.Soutěžilo se mezi základními školami různých měst a každý ze soutěžících měl 
pouze jeden pokus. Naši žáci se v této unikátní disciplíně umístili na 1. místě a společně 
„naskákali“ 88, 45 m.  
Nejlepší výkony žáků naší školy:chlapci  Vojtek Tomáš 8.C, Schmöger David 9.C a Durďák 
Václav 9.C.Dívky Dobešová Monika 9.C, Nálezková Veronika 9.C a Martinková Eva 9.C  
 
 
 
 
 
 

PROJEKTOVÉ DNY NA ŠKOLE  
 

II.stupeň 
 
MOHU POMOCI ZEMI?  
        Jak může každý z nás přispět ke zlepšení životního prostředí? A může vůbec? Na tyto 
otázky jsme se pokusili hledat odpověď trochu jiným způsobem než obvykle. Ve dnech 5. – 7. 5. 
2008 proběhly na II. stupni ZŠ projektové dny. 
            Aby se všichni mezi sebou lépe poznali a naučili se komunikovat i s těmi, které neznají, 
vytvořili jsme smíšené skupiny dětí ze všech ročníků. Děti si podle svého zájmu vybraly 
z nabízených dílen, kde se na problémy životního prostředí dívaly všestranně, neoddělovaly 
poznatky podle vyučovacích předmětů. Informace vyhledávaly v dostupných materiálech při 
skupinovém vyučování. Učitelé při práci vyzkoušeli i jiné metody, na které v normální výuce 
není dostatek času.  
  
Vyučovací předměty a průřezová témata uplatněné v projektu: Př, Z, D, Ch, Fy, M, Ov, Rozvoj 
osobnosti, Tv, Čj, projekt je komplexně zaměřen na průřezové téma Enviromentální výchova, 
dále v menší míře na Osobnostní a sociální výchovu, Výchovu demokratického občana, Výchovu 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchovu 
  
Společný výchovně vzdělávací cíl všech dílen: 

• osvojení a pochopení pojmů – životní prostředí, ekologie, tříděný odpad…  

• uvědomění si současného problému – nutnost ochrany životního prostředí  
• uvědomění, co já sám mohu udělat pro zlepšení životního prostředí a ochranu přírody  

• přesvědčení o nutnosti třídění odpadu  
• práce s materiálem, hledání a třídění informací  
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• samostatnost v učení, práce ve skupinách  

• rozvoj komunikačních schopností  

• kooperace ve věkově smíšené skupině  
• vzájemná tolerance  

• seznámení se i s jinými dětmi mimo svou kmenovou třídu – zlepšování vzájemných 
vztahů ve škole, pocit sounáležitosti, předcházení šikaně  

• umění sebehodnocení  

• v souladu se ŠVP Vaše škola rozvoj všech kompetencí (k učení, k řešení problémů, 
komunikativní, sociální, občanské a pracovní )  

  
 
Nabídka dílen ( žáci volili z určených skupin dílny podle zájmu ): 
  
- UMÍŠ SE SPRÁVNĚ ZACHOVAT? ( autor: Y. Hartmannová, A. Prokešová ) 
Dramatická dílna – scénky, soutěže. 
 - ZDRAVÉ VAŘENÍ ( autor: J. Jurenová ) 
Biopotraviny v kuchyni. 
 - ENERGIE KOLEM NÁS ( autor: Z. Mijatovičová, J. Nálezková ) 
Porovnání jednotlivých elektráren – výkon, výroba elektrické energie; ekologie, obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje energie. 
 - KAM S TÍM SKLEM? ( autor: Z. Býtešníková )  
Třídíte správně odpad? Kam co patří? Prostorové práce s papírem, piktogramy. 
 - ENERGETICKÝ AUDIT U HORÁČKŮ ( autor: O. Kos ) 
Návrhy a výpočet energetických úspor v bytě rodiny Horáčkových, konkrétní kalkulace. 
  
- „V PONDĚLÍ, V ÚTERÝ…CHRÁNÍM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ…“ ( autor: A. Musilová) 
Zazpíváme si, vymyslíme text písně, vytvoříme reklamu, slogan, upoutávku na dané téma. 
Formou společenské hry si připomeneme pojmy z ostatních dílen. 
 - KAM S NIMI? ( autoři: J. Koreňová, K. Škrášková ) 
Problémy odpadu v historii, zasedání obecního zastupitelstva, třídění a využití odpadu. 
 - PŘÍBĚH KRKONOŠ ( autoři: J. Hulíková, I. Ondrůšková ) 
Historie péče o lesy v Krkonoších, ekosystém les, člověk a příroda kolem něho, KRNAP, 
pravidla chování v chráněném území. 
 - BYLO NEBYLO, BIO NEBIO? ( autoři: P. Píštěková, I. Pelánková ) 
BIO, ECO, EZ, GMO, EŠV, GEN, AS, BD nebo E 160, E 175, E 330, E 406,  
E 951 – Jde o nové SMS zkratky či tajné kódy? Víte, co mají společného Roman Šebrle, Julia 
Roberts nebo Helena Houdová?                      
 - ČISTOTA VODY A PŮDY ( autor: J. Janečková ) 
Laboratorní určení pH vody a půdy, zjištění tvrdosti, stupně znečištění, povrchového napětí 
vody, stanovení uhličitanů a kationtů kovů v půdě. 
 - NAUČNÁ STEZKA ( autoři: J. Kapounková, D, Kozáková, J. Kunický, M. Pokorný, J. 
Špačková, T. Klempa ) 
Orientace v prostoru s mapou a plněním úkolů na dané téma. 
  
Hodnocení projektu: 

• všechny zadané cíle projektu se zdařilo splnit  
• naučné stezce, která probíhala v blízkém okolí školy přálo počasí  
• žáci si vyzkoušeli jiné formy práce ve zcela nových kolektivech, většina z nich hodnotila 

projektové dny jako příjemnou změnu  
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• učitelé si též osvojili nové formy práce a vyzkoušeli svou fantazii, prokázali schopnost 
spolupráce v rámci celého kolektivu  

 
 

I.stupeň 
 
JE JEN JEDNA ZEMĚ 

Environmentální  výchově a vzdělávání se věnujeme v průběhu celého školního roku. Projektové 
dny s ekologickou tématikou byly jen logickým vyústěním naší práce. 
Pro děti byla připravena široká škála aktivit – výlety do ZOO s řadou úkolů,  vycházky 
s pozorováním a krmením hospodářských zvířat, exkurze do spalovny s praktickou instruktáží o 
třídění odpadů, řízené exkurze v doprovodu ochránců přírody.  Navštívili jsme novou rozhlednu 
nedaleko školy a cestou jsme neopomněli odnést odpadky, které v lese zanechali jiní návštěvníci. 
Mnohé úkoly bylo možné řešit jen ve spolupráci s ostatními – i to byl velký přínos projektových 
dnů. Zbyl čas na prožitkové hry, výtvarnou výchovu  v přírodě i zpracování formou plakátů ve 
škole. Krásné výtvory zdobily třídy i chodby naší školy.  Z hodnocení dětí i dospělých plyne, že 
učení mimo lavice se zalíbilo, přineslo lepší poznání dětí navzájem a  učitelé se přesvědčili, jak 
velmi je potřeba vést děti ke spolupráci, vyhledávání informací i formulování závěrů a názorů.  
 


