
 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Výroční zpráva 
 školní rok 2013/2014 

Základní škola a Mate ská škola Brno,   
Milénova 14 

 
 
 

1.0 Základní charakteristika školy 

  
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:  
 

Základní škola a Mate ská škola Brno, Milénova 14 
 
1.2 Z izovatel školy:  Statutární m sto Brno, MČ Brno – sever 
 
1.3 editel školy:   Mgr. Ji í K enek 
 
1.4 Druh školy včetně všech školských za ízení:  

 
základní škola, mate ská škola, školní jídelny s kuchyní,  
školní družina 

 
  
1.5 Kontakty: 

telefon:   548422944 
fax:   548422938 
email:  skola@zsmilenova.cz ,  msloosova@seznam.cz                            
http:  www.zsmilenova.cz 
 

 

mailto:skola@zsmilenova.cz
mailto:msloosova@seznam.cz
http://www.zsmilenova.cz/
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1.6 Úplná škola  
 Počet 

tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků Průměrný 

počet  
žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 17 5 400 23,52  

2. stupeň 9 4 214 23,77  

Celkem 
26 9 614 23,62 720 

   
1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum z ízení: 18.1.2006   
P edseda a členové ŠR: Mgr. Ji í Mihola – zástupce za z izovatele (p edseda) 
     Mgr. Maria Zukalová – zástupce za rodiče 
     Mgr. Jana Nálezková – zástupce za pedagogy 
 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 
Vaše škola  1.-9. 

Jiné specializace, zamě ení:  
Rozší ená výuka tělesné výchovy se zamě ením na volejbal:   6.B, 7.B,  9.C 
 T ídy s rozší enou výukou t lesné výchovy byly otev eny v rámci programu Intenzifikace sportovních t íd, do 
něhož byla škola za azena. 
 
Škola je členem :  - Asociace českých daltonských škol 
   - Asociace školních sportovních klubů 

 

1.9 Zařízení školního stravování 
Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet Počet strávníků 

děti a 
žáci   

zaměst. školy a vlastní 
důchodci 

ostatní* 

L 11  ŠJ  - úplná   568 64 25 
L 13  ŠJ – výdejna  106 0 21 
Náhradní stravování     
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 
 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 15.10.2013 

Fyzické osoby 10 
Přepočtení na plně zaměstnané 9,5 
 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  
ŠD počet 

oddělení  
počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 9 261 fyz. 9  / 
p epoč.  6,8 

270 

Z činnosti ŠD: viz. příloha výroční zprávy 
 

 

1.12 Školní klub není součástí školy 
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2.0 Údaje o pracovnících školy 
 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 
   Přepočtený / 

fyzický 
% 

Celkový počet pedagogických pracovníků      43,63 / 46  100/100 

z toho odborně kvalifikovaných       43,63 / 46  100/100 

 
2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:   0 
  
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 6 
  
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:  3 
  
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 18 
  
 

2.2 Věkové složení učitelů 
Věk Učitelé 

Muži Ženy 
do 35 let 3 7 
36-50 let 3 22 
51 a více 0 4 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 6 33 
Rodičovská dovolená 0 7 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 
 
Typ kurzu Počet 

zúčastněných 
pracovníků 

Pedagogika, psychologie 2 

Cizí jazyky 3 

Umění, estetika 1 

Speciální pedagogika, SVPU 1 

Informatika, PC, SIPVZ 2 

Společenské vědy 4 

Legislativa, řízení, ekonomie 8 

Sport, TV, turistika 3 

Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 2 

Alternativní pedagogika 0 

Přírodní vědy 4 

Technické vědy 0 

Český jazyk a literatura 3 

Zdravotnictví, BOZP, PO 1 

Jiné 2 

Celkem 36 
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2.4 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (přepočtený/fyzický)    2,4 / 4 
 
 
 
 
 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo        Neprospělo  Opakuje 

1. 73 73 0 0 0 

2. 93 93 0 0 0 

3. 94 90 4 0 0 

4. 63 59 4 0 0 

5. 77 62 15 0 0 

Celkem 1.stupeň 400 377 23 0 0 

6. 50 24 26 0 0 

7. 54 18 36 0 0 

8. 42 13 29 0 0 

9. 68 21 45 2 0 

Celkem 2.stupeň 214 76 136 2 0 

Celkem za školu 614 453 159 2 0 

 
Neprosp l: Martin Paulen z matematiky a Veronika Urbanová z matematiky. 
 
 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 
2 2 0,32 
3 0 0,00 

 
Důtka editele školy : 3 
 
 
3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  72 

průměr na jednoho žáka:  0,11 
 
3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:   0 
 
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 
4-leté 
studium 

6-leté 
studium 

8- leté 
studium 

  

Počty přijatých žáků 
 

26 5 11 34 9 
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3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 68 79 
nižší ročník/5.ročník 18/12 21 
Celkem 86 100 
 
 
3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   8 žáků 
Důvody: změna bydliště 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   22 žáků 
Důvody: změna bydliště, zájem o sportovní třídu 
 
 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 
 
4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí:  ne 

 
  
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:  ne 
 
 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:  ne 
 
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:  ne 
 
 

5.0 Výkon státní správy 

/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 
 
 
5.1 Rozhodnutí ředitele 
 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 
Odklad povinné školní docházky  13 0 
Dodatečné odložení povinné školní docházky  0 0 
povolení individ. vzdělávacího plánu  8 0 
O p ijetí k základnímu vzdělávání  100 0 
O povolení pokračování v zákl. vzdělávání 0 0 
o p ijetí k p edškolnímu vzdělávání 154 3 
O prominutí úplaty za poskytování školských služeb  0 0 
Další dle § 165, odst. 2  22 0 
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6.0 Další údaje o škole  
 
Zapojení do sout ží 
  

Název soutěže Školní kolo Obvodní kolo 
Konverzační soutěž v angličtině 38 1 
Matematická olympiáda 5 1 

  
Matematický Klokan 84 --- 
Pythagoriáda 43 2 
P írodovědný klokan 103 --- 
Biologická olympiáda 42 8 
Chemická olympiáda 12 0 
Zeměpisná olympiáda 54 6 
Zeměpisná soutěž Eurorebus 209 krajské kolo – 6 

republikové finále - 3 
Olympiáda ČJ 28 1 
Recitační soutěž 23 2 
Dějepisná olympiáda 29 2 

krajské kolo - 1 
 

Sportovní soutěže – žáci 2.stupně 185 32 
krajské kolo - 24 

Plavání 62 20 
 

Soutěž ve šplhu 48 12 
Běhy brněnské mládeže – žáci 1.stupně 60 - - - 
Lehkoatletický čty boj 42 8 

  
 
V p íloze jsou uvedeny podrobnější výsledky žáků ve sportovních a dalších soutěžích a olympiádách 
 
 
 
Kroužky při ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*    8 / -   /  -  /  -  /     95   /  -    / -    /   -   /      

Informatika, PC - - 

Náboženství 3 28 

Přírodní vědy - - 

Společenské vědy - - 

Sport, TV, turistika 4 72 

Technické vědy 2 24 

Umělecké obory 11 68 

Zdravotní, speciální pedagogika - - 

Jiné (šachy) 0 0 
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 
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7.0 Zhodnocení a závěr: 
 
 

 Výsledky uplynulého školního roku lze hodnotit velmi pozitivně. Celá ada našich 
p edsevzetí byla zdárně realizována a uvedena v život.   
Máme za sebou sedmý školní rok s výukou podle vlastního školního vzdělávacího 
programu – Vaše škola.  
Poda ilo se nám zajistit témě  100% aprobovanou vyučujících anglického jazyka na 1. 
stupni.  
 P ibyly akce podporující užší spolupráci s okolními školkami – Vánoční p edstavení pro 
děti, pomoc p i organizaci Mikuláše, plaváni dětí z MŠ.  
Spolupráce s JŠ Astra, která škole zajišťovala výuku anglického jazyka zájemcům v 1. a 
2. ročníku ZŠ, byla nečekaně ukončena ze strany jazykové školy. P esto se nám poda ilo 
svízelnou situaci vy ešit a zajistit činnost všech kroužků cizího jazyka vlastními 
pedagogy ve spolupráci s CVČ Lesná. 
K naší velké lítosti, díky končícímu projektu, musel ukončit svoji činnost etoped, který 
byl obrovským p ínosem pro naši školu. 
 

 Škole se da í postupně odstraňovat zjištěné nedostatky vzhledem k hygienickým 
vyhláškám. Správné umělé osvětlení je již instalováno ve všech t ídách a odborných 
učebnách, včetně kabinetů a kancelá í naší školy. Témě  ve všech t ídách je výškově 
stavitelný nábytek.  Také se postupně zlepšuje zázemí pro pedagogické pracovníky školy. 
Další dva kabinety byly vybaveny novým nábytkem, včetně nové podlahové krytiny. 

 
 V průběhu letních prázdnin jsme ešili adu dalších stavebních úkolů: kompletní oprava 

sociálních za ízení pro žáky v celém pavilonu B. Proběhla výměna osvětlení v dalších 
t ídách školy. Do 4 t íd byl po ízen nový výškově stavitelný nábytek a nové tabule na 
pylonech. V herně školní družiny byla vybudována další nová d evěná podlaha a na její 
chodbě položena dlažba. V budově mate ské školy došlo k opravě sociálních za ízení pro 
děti p i školní zahradě.  

 
 Do p íštích let vidíme jako stále trvající velké úkoly z materiálně technických požadavků 

obnovu funkčnosti vnit ního átria školy a zateplení spojovací chodby mezi pavilony, 
která v žádném p ípadě nevyhovuje bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Letos 
byly zpracovány projektové studie k ešení těchto oprav.  

 
 Od května 2012 je škola zapojená do čerpání financí z grantů EU, do projektu EU – 

peníze školám, tj. operační program pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 – 
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. V rámci tohoto projektu 
pedagogičtí pracovníci vytvo ili výukové materiály, absolvovali školení se zamě ením na 
p írodovědu a užití ICT ve výuce a žáci se zúčastnili několika programů v rámci 
preventivní péče. Škola také po ídila pro pedagogy nové notebooky a do 10 učeben 
dataprojektory. Do budoucna dojde ještě k nákupu šesti interaktivních projektorů a k 
vybavení kmenových učeben další promítací technikou. 

 
 Opět jsme zaznamenali velký zájem z ad rodičů budoucích prvňáčků o naší školu. 

Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem jsme byli ale nuceni otev ít pouze t i 
první t ídy s vysokou naplněností 27 dětí ve t ídě. Prostorové podmínky naší školy jsou 
již na hranici možnosti budovy školy. 
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 P i mate ské škole je z ízeno občanské sdružení Losík, díky kterému i základní škola 
každým rokem obdrží finanční dary na podporu a rozvoj její činnosti. V letošním školním 
roce Losík opět uspo ádal dvakrát burzu dětského oblečení a sportovního vybavení. Celý 
výdělek p edal škole jako velmi pěkný finanční sponzorský dar.   

 
 Na záv r je t eba pod kovat všem pedagogickým i správním zam stnancům 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 ve ejností, kterou zastupuje Rada školy nebo občanské sdružení Losík, 
měla škola výborné vztahy. Chtěli bychom také poděkovat všem společnostem, firmám i 
jednotlivcům, kte í jakkoli p ispěli na provoz školy.    

 
 
 
 
 
 
         Mgr. Jiří Křenek 
             ředitel školy 



 9 

8.0 Poradenské služby v základní škole  
 
8.1 Údaje o odborných pracovnících  
 
 
8.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
výchovný poradce 2 1 spec. studium 

1 vzdělávání v PPP 
VŠ 

školní metodik prevence 1 1 spec. studium VŠ 

 
 
 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
školní psycholog  0 -  
školní speciální pedagog  0,1 - VŠ 
 
 

8.1.2  Věková struktura 

 

 do 35let 36 – 50 let 51 let–a více/z toho důchodci 
výchovný poradce 0 1                             1/0 
školní metodik prevence 0 1                               0 
školní psycholog 0 0 0 
školní speciální pedagog 1 0 1 
etoped 0   

 

 

8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
výchovný poradce: seminář Kázeň a klima školy (Mgr. Veselá) 
školní metodik prevence: seminář pro metodiky v PPP 
školní psycholog: 
školní speciální pedagog: 
 

 
8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
8.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 
 
8.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): 
 

 
8.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
autismus                2.   /  3. 1   /   1 
vývojové poruchy chování                       2.   /  3. 1   /   1 
Vývojové poruchy učení            5.   /   6.   /   7. /   9. 2  /   1   /   3  /  2 
Celkem  12 

8.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
- - - - - - - - - - - - 

celkem - - - -  
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO 
PROGRAMU 

za školní rok 2013/2014 
 

Škola:  Základní škola a Mate ská škola Brno, Milénova    

Školní metodik prevence:   Mgr. Jana Nálezková  

 

Kvalitativní hodnocení  

 

11..  CCoo  ssee  VVáámm  bběěhheemm  rrookkuu  ddaařřiilloo??  
  

JJiižž  ttrraaddiiččnněě  ppoovvaažžuujjeemmee  zzaa  zzddaařřiilléé  aaddaappttaaččnníí  ssoouussttřřeedděěnníí  66..  rrooččnnííkkůů..    
NNaa  šškkoollee  pprraaccuujjee  ppoorraaddeennsskkéé  pprraaccoovviiššttěě..  VVeelliiccee  ddoobbřřee  ssppoolluupprraaccuujjíí  mmeettooddiikk  pprreevveennccee,,  vvýýcchhoovvnníí  

ppoorraaddccii  aa  šškkoollnníí  eettooppeedd,,  kktteerrýý  nnaa  šškkoollee  ppůůssoobbiill  bboohhuužžeell  ppoouuzzee  ddoo  kkoonnccee  rrookkuu  22001133..  MMeettooddiiččkkaa  pprreevveennccee  
zzíísskkaallaa  vvýýrraazznnoouu  ppoommoocc  nnaa  II..  ssttuuppnnii,,  kkddee  jjíí  ppoommááhháá  nnoovváá  kkoolleeggyynněě..  VVeeddeenníí  šškkoollyy  nnáámm  vvyycchháázzíí  vvssttřříícc  aa  
ppooddppoorruujjee  nnaaššii  pprrááccii..  
ŽŽááccii  ssee  mmaajjíí  kkddee  ssvvěěřřiitt  ssee  ssvvýýmmii  ssoouukkrroommýýmmii  pprroobblléémmyy,,  iinntteennzzíívvnněě  vvyyuužžíívvaallii  ddoo  kkoonnccee  rrookkuu  22001133  
šškkoollnnííhhoo  eettooppeeddaa  aa  vv  pprrůůbběěhhuu  cceellééhhoo  rrookkuu  ii  sscchhrráánnkkuu  ddůůvvěěrryy..  ŽŽááccii  ssee  ddookkáážžoouu  ssee  ssvvýýmmii  pprroobblléémmyy  ssvvěěřřiitt  ii  
oossoobbnněě..  VVzzhhlleeddeemm  kk  ttoommuu,,  žžee  ssee  nneeoobbjjeevviillyy  zzáávvaažžnnéé  pprroojjeevvyy  kkrriimmiinnaalliittyy  aa  ššiikkaannyy,,  mmyyssllíímmee  ssii,,  žžee  ssee  nnáámm  
ddaařříí  ttěěmmttoo  jjeevvůůmm  ppřřeeddcchháázzeett..  

VV  rráámmccii  pprroojjeekkttuu  EEUU  vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  PPddFF  MMUU  nnáámm  ppoommááhhaallii  ssttuuddeennttii  ssoocciiáállnníí  ppeeddaaggooggiikkyy  vvee  
ttřřííddnniicckkýýcchh  hhooddiinnáácchh  vv  pprrááccii  ss  kkoolleekkttiivvyy  ttřříídd,,  hhoojjnněě  vvyyuužžíívvaallii  vv  pprrooggrraammeecchh  iinntteerraakkttiivvnníí  ddiivvaaddlloo..  ZZaa  
zzddaařřiilléé  ppoovvaažžuujjeemmee  ii  bbeesseeddyy  oo  pprráávvnníímm  vvěěddoommíí  ssee  ssoouuddcceemm  JJUUDDrr..  ŽŽiivvěělloouu.. 

V rámci p edcházení šikany se opět osvědčily projektové dny, kdy děti pracují v jiných 
kolektivech než t ídních, po ádáme je 2x do roka. Navíc letos aktivity v jednom projektovém 
cyklu byly zamě eny na zdravý životní styl, šlo o vědomostní i pohybové aktivity, které si 
vybírali všichni žáci školy podle svých zájmů. 
Výraznou finanční pomocí pro nás byly peníze, které jsme získali z projektu Inovace výuky na ZŠ 
Milénova na prevenci sociálně patologických jevů. Za ně jsme realizovali preventivní dvoudenní 
programy pro dvě t ídy I. stupně ZŠ a dvě t ídy II. stupně ZŠ. Programy nám zajistil Mgr. Vaněk a CVČ 
Lužánky. Oba dva projekty byly hodnoceny jako zda ilé. 
 

22..  CCoo  ssee  VVáámm  nneeddaařříí  ppooddllee  ssttaannoovveennýýcchh  ccííllůů  aa  pprroočč??  

 

Vzhledem k časovým možnostem metodika prevence i výchovného poradce nemáme možnost 
uskutečnit v prevenci to, co bychom si p edstavovali. 

Velmi nás mrzí, že s koncem roku 2013 skončil projekt MŠMT na finanční dotaci etopeda na naší 
škole, byla to pro nás vzhledem k nedostatku času výrazná pomoc v ešení p edevším individuálních 
problémů dětí. 
 

33..  CCoo  bbyyssttee  uuvvííttaallii  zz  nnaaššíí  ssttrraannyy,,  nnáávvrrhhyy  nnaa  ttéémmaattaa  ooddbboorrnnýýcchh  sseemmiinnáářřůů,,  aappoodd..??    

  

Vždy vítáme jakékoliv seminá e s Mgr. Veselou, aby se mohl zúčastnit větší počet učitelů ze 
školy. 
 
 

zapsala Mgr. Jana Nálezková 
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MAPOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍVH JEVŮ NA ŠKOLÁCH: 
       

 

ŠKOLA (název, adresa): 
Základní škola a Mate ská škola 
Brno, Milénova 14 

        

 

 

           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 1 0 0 

  
          

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

  
          

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

(marihuana) mimo školu 
      

0 0 0 

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

(ostatní) 
          

Šikana  
vyloučení jednotlivce  
z kolektivu 

0 0 0 1 1 1 0 0 0 

  psychická šikana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  fyzická šikana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  lynčování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Záškoláctví  do 10 neoml.hodin 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

  nad 10 neoml.hodin 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Kriminalita       

(činy jinak označované za 
trestné)  

násilné povahy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

majetkové povahy 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

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 

  podezření-v jednání 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 0 0 0 0 0 1 0 0 

  
          

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

  
          

Jiné reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                     

 
 



 12 

P íloha k výroční zpráv  Základní školy Brno, Milénova 14,  
školní rok 2013/2014 

 
ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 

VE ŠK. ROCE 2013/2014 
 

I.  STUPE  
  
1. Specifické vývojové poruchy učení a chování, problémoví žáci 

Na I. stupni ZŠ jsou diagnostikováni k dnešnímu dni celkem 52 žáci se specifickými 
vývojovými poruchami učení a chování. Z tohoto počtu byla 4 žákům doporučena individuální 
integrace s asistencí.  

Děti s výukovými a výchovnými problémy jsou v průběhu celého školního vyhledávány 
za spolupráce PPP, t ídních učitelů a výchovné poradkyně a odesílány k vyšet ení a k reedukaci 
do péče speciálního pedagoga nebo psychologa. Ve výuce pracujeme s dětmi dle jejich 
individuálních pot eb a jsou zohledňovány podle § 16 školského zákona a podle doporučení ve 
vyšet ení. Složitější p ípady, výukové obtíže a problematické chování pravidelně konzultujeme 
s odborníky v PPP. P idělená psycholožka PhDr. Machourková a speciální pedagožka Mgr. 
Zárubová průběžně dle pot eby navštěvují naši školu, sledují výuku a práci žáků. Díky dobré 
spolupráci se da í p edběžné vyhledávání specifických poruch učení, p . chování.  Pracovnice 
PPP jsou p i svých návštěvách k dispozici t ídním učitelkám. Výchovná poradkyně konzultuje 
sporné p ípady s PPP osobně či telefonicky. 

Do prosince školního roku pracovala na naší škole etopedka. Poda ilo se jí získat důvěru  
vyučujících, rodičů a dětí a pomáhala nám  p i ešení p edevším výchovných problémů 
jednotlivých žáků i v úsilí o ozdravení t ídních kolektivů. Často pracovala s rodiči dětí, 
ponejvíce tam, kde potíže pramenily ze složité situace v rodině. 
V měsících únoru a b eznu absolvovaly t ídy 4. A a 5. C preventivní program zamě ený na 
zlepšení vztahů ve t ídě.  
 3. D  t ídu navštěvuje žák s poruchou autistického spektra,  tento chlapec na doporučení SPC 
Štolcova pot ebuje pedagogickou asistenci. Asistentka se spolupodílí na výchovné práci 
zamě ené na rozvoj a zkvalitnění společenského chování, věnuje dítěti individuální péči a 
podporu ve výuce. P ítomnost asistentky je nezbytná i nadále a velmi se nám osvědčuje. 

Další žák se speciálními vzdělávacími pot ebami je p ítomen v 3. C, asistentka pedagoga 
usiluje u dítěte o podporu práceschopnosti a rozvoj autoregulace chování a monitoruje aktuální 
zdravotní stav.  

Autistický žák navštěvuje také 2. D t ídu, i zde pomáhá průběh výuky zabezpečovat 
asistentka pedagoga, která pomáhá p i komunikaci se spolužáky a pedagogy, p izpůsobuje a 
upravuje chlapci učební látku a konkrétní úkoly. 

Od ledna 2014 pracuje asistentka pedagoga i s žákem 2. B. Zamě uje se na rozvíjení 
chlapcovy práceschopnosti, tzn. zlepšování jeho schopnosti sledovat výuku, zamě it se na úkol, 
setrvat u něj, dokončit ho, vydržet u činnosti mimo obor aktuálního zájmu. 
Individuální integrace s asistencí bude u těchto dětí pokračovat i následujícím školním roce. 
 
2. Zápis do 1. t íd a práce s p edškoláky 

V průběhu zápisu do 1. t íd výchovná poradkyně zajišťovala informace o možnosti 
vyšet ení v PPP, podílela na p edběžném vyhledávání nezralých p edškoláků, byla k dispozici 
kolegyním i rodičům v p ípadě nejasností ohledně školní zralosti, seznamovala rodiče 
vytypovaných p edškoláků s náležitostmi žádosti o odklad povinné školní docházky. Několik 
rodičů žádalo o p ijetí dítěte mladšího. I těmto rodičům výchovná poradkyně radila, jak dále 
postupovat. Zájem o edukativně – stimulační skupinky nepostačoval k jejich otev ení, p edškolní 
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za ízení v okolí nabízejí tuto aktivitu dětem i rodičům, pro které je tato forma většinou 
organizačně jednodušší. 

V měsíci červnu se uskutečnila schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, kde rodiče 
získali informace o pot ebných dovednostech dětí z oblasti nutné sebeobsluhy a ady sociálních 
dovedností, které dětem usnadní nástup do školy. 
 
3. P enesení informací a další vzd lávání pedagogů 

Vyučující jsou pravidelně informováni o závěrech porad pro výchovné poradce. Na 
počátku každého nového měsíce se ve škole schází poradenské centrum. Informace a doporučení 
z této schůzky jsou pak vždy probrány s vyučujícími, jejichž práce se to dotýká. Obecné závěry 
schůzek jsou pak p edány vyučujícím na jednání metodického sdružení I. stupně.  
 
4. Výchovné a káze ské problémy 

Zvýšená pozornost byla v průběhu školního roku věnována dětem s problémovým 
vývojem a rizikovým chováním. Výchovná poradkyně organizovala nebo se spolupodílela na 
schůzkách s dětmi i rodiči. Opakovaně spolupracovala s t . učitelkou 3. B, 3. C a 3. D, ve všech 
p ípadech proběhla setkání s rodiči, p ípadně i s pracovníkem OSPOD.   

ešili jsme adu problémů - nap . narušování výuky, nevyhovující domácí p ípravu, 
špatné vztahy mezi spolužáky, pozdě omlouvané absence žáka, skryté záškoláctví a neomluvené 
hodiny, nedostatečná péče o dítě, lhaní. V několika p ípadech byl pro složitost a závažnost 
situace kontaktován OSPOD. Běžně se rodiče chodí radit v p ípadech složité rodinné situace, 
rozvodů, ztráty zaměstnání, sporu o svě ení dítěte do péče, o dopadech st ídavé péče. Konzultace 
pot ebují i rodiče dětí se specifickými poruchami učení. Část problémů byla ešena telefonicky, 
některé osobními schůzkami se zákonnými zástupci. Velmi dobrá byla spolupráce s pracovníky 
PPP.  
 

zapsala  PaedDr. Iva St íbrná 
 
 
 
II.  STUPE  
 
- v 5. ročníku proběhly 2 integrace s IVP 
- na II. stupni ZŠ byly integrace: 5 - po celý školní rok, 1 - od prosince 2013, 1 - od května 2014 
- s vyšet enými dětmi, u nichž byla zjištěna jakákoliv pot eba individuálního p ístupu pedagogů, 
se pracuje podle pokynů odborné zprávy, postup konzultován se t ídními učiteli a pedagogy 
 
- na podzim se žáky devátých t íd byl proveden dotazník zájmů na pomoc p i výběru SŠ, 
proběhly individuální konzultace k výsledkům se žáky i s rodiči 
- žákům i rodičům byla poskytovány informace na schůzkách i individuálně 
- p ijímací ízení devátých ročníků skončilo úspěšně, všichni jsou p ijati na zvolené obory SŠ, 
p evážná většina žáků se dostala hned v prvním kole p ijímacího ízení 
- jeden žák vychází v osmém ročníku, byl p ijat na učňovský obor, má splněno devět let školní 
docházky 
- v sedmém ročníku bylo p ijato 5 žáků na gymnázia 
- v pátém ročníku bylo p ijato 11 žáků na gymnázia a 1 žák na konzervato  
 
- spolupracovali jsme p i ešení s PPP Hybešova, SVP Vesla ská, SPC Štolcova, Dětský 
diagnostický ústav a SVP Hlinky, OSPOD různých městských částí města podle bydliště žáka, 
Policí ČR 
- do konce roku 2014 na škole pracovala etopedka Mgr. Lenka Hermanová, která spolupracovala 
s výchovnými poradci, s metodikem prevence i s učiteli – výrazná pomoc 
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- pro rodiče šestých t íd určena p ednáška „Jak se správně učit?“ – vých. poradce  
- v průběhu roku proběhly individuální konzultace se žáky i rodiči, pracovalo se s jednotlivými 
t ídami, konzultace s učiteli 
- všechny ešené nežádoucí jevy chování jsou zapracovány ve zprávě metodika prevence, byly 
ešeny společně 

                                                                                                zapsala Mgr. Jana Hulíková 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠK. ROCE 2013/2014 
   

Školní družina byla měsícem zá í naplněna 259 žáky, kte í byli rozděleni do 9 oddělení a 

zastoupeny byly všechny ročníky I.stupně ZŠ.  

Významnou úlohu ve výchovně vzdělávací práci měly p íležitostné aktivity: 

 
Zá í         Únor 
 
Les plný zábavy                  Když se načančám 
Hele, tady straší!                             AZ kvíz - junior  
 

íjen                                                    B ezen 
 
Barevný ateliér     Barevné syčící hadice 
Kdo si hraje, nezlobí      Vě íš si? 
Briliantina                                                     
Turnaj ve stolním hokeji 
 
Listopad                                           Duben 
 
Cesta kolem světa                     Lišácké hádanky a hlavolamy 
Pěvecké hvězdičky                                Ahoj, semaforku! 
 
 
Prosinec                                                      Kv ten                                                                
 
Čas tajemného očekávání                     Očima potapěče 
Lesní zví átka, ptáčci zpěváčci              Hop a skok  
a jejich potrava                                                               
 
                        
Leden                                                         Červen 
 
Tvo íme kouzelný hrad               Den plný zábavy a radosti    
Čtvero ročních dob          Na louce 
                 

V měsíci íjnu za  děvčaty zavítala na naše pozvání „ Briliantina“. Kreslily, soutěžily  a 

zároveň navrhovaly vlastní šperky, s kterými měly možnost se p ihlásit do soutěže o vítězný 

návrh. Pro chlapce byl uspo ádán turnaj ve stolním hokeji.  

Dne 30. 1. 2014 proběhl  maškarní karneval na téma „Když se načančám“, který má 

v naší družině dlouholetou tradici. P ipravili jsme program, jehož součástí byly soutěže, 

p ehlídka masek, masopustní íkanky, zpěv, tanec a spousta další zábavy. Do p íprav se aktivně 

zapojily i děti. 
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Dne 25. 2. 2014 jsme na naší škole uspo ádali pro školní družiny  Brno – sever obvodní 

kolo „ Superstar“. Do městského kola hudební soutěže na ZŠ Antonínská postoupila žákyně 

Michaela Holečková za kategorii starších žákyň. 

V měsíci b eznu 24. 3 – 27. 3. nás navštívila paní Zajíčková ze St ediska volného času 

Lužánky ( odbornice na plazy) se zajímavou p ednáškou a užovkou červenou. 

I měsíc duben byl určen návštěvám v naší školní družině. 23. 4. jsme se sešli na školním 

h išti k preventivnímu programu Policie ČR, který nám p ipravili npor. P. Hrazdirová, npor. M. 

Hruška a stážistka K. Borecká.   

Nabídka zájmového vzdělávání probíhala formou zájmových, vzdělávacích a spontánních 

činností, odpočinkem a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací. 

 

         zapsala: Bayerová Michaela  
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P ehled akcí ve školním roce 2013/2014 – t ídy 1.stupn  ZŠ 
 
 

I. T ÍDY 
 
I letošní prvňáčky p ivítali již tradičně žáci 9. t íd na školním h išti a uvedli je do jejich nových 
t íd. 
V začátku zá í navštívilo naši školu loutkové divadlo s ukázkami marionet, kde děti shlédly 
pohádkové p edstavení a měly si možnost vyzkoušet marionetu vést. 
Všechny 1.t ídy ihned v začátku školního roku rovněž absolvovaly dopravní výchovu v centru 
Amavet, kde si zábavnou formou upevnily znalosti dopravní výchovy, bezpečné p echázení 
p echodu pro chodce a jiné základní dopravní p edpisy. 
P i společném výletu na Panskou Líchu si prvňáčci upevnili kamarádské vztahy s dětmi ostatních 
prvních t íd. Rovněž p i divadelním p edstavení Mach a Šebestová v divadle Radost si kromě 
shlédnutí pěkné pohádky p ipomněli společenské chování v divadle. 
Za seznámením s knihovnou p i po adu S Beruškou do knihovny děti vyrazily do pobočky KJM  
Brno na Haškovu ulici, kde se děti obeznámily s půjčováním knih a začaly „pěstovat“ radost ze 
čtení. 
P i projektových dnech „Dokáži žít zdravě“ na p elomu íjna a listopadu si děti vyzkoušely celou 
adu různých sportovních a jiných aktivit – jako nap íklad lekci jógy a aerobiku, ochutnaly ovoce 

p i ochutnávce zdravých svačinek nebo besedovaly se záchraná i ze Záchranné služby Náměšť 
nad Oslavou apod. 
Kouzlo adventu si děti 1.t íd zažily p i adventní noci ve škole, vytvo ily několik vánočních 
ozdob, zazpívaly koledy, upekly perníčky a poté prožily svoji první noc ve škole. 
V centru Bystrouška si vyslechly o adventních tradicích, upekly svoji první vánočku. 
Na svoji už druhou návštěvu knihovny se děti vydaly do pobočky knihovny Ji ího Mahena na 
Haškovu ulici na program „Vánoce u sousedů“ . 
P ed vánočními prázdninami si prvňáčci p i dramatické lekci se studenty sociálně pedagogické 
fakulty prožili, jak by se cítili v cizím a nep átelském prost edí (v programu „Krysa cizinec“). 
Žáčci 1.C uspo ádali vánoční besídku pro své rodiče. 
P i preventivním programu „Cigaretka Retka“ si vyslechli o škodlivosti kou ení. 
Po vánocích děti čekala další návštěva divadla Radost – pohádka O nezbedné kometě. 
Z Bystroušky za dětmi p išli lekto i CVČ Bystrouška s programem Ptáci v zimě. 
Druhé pololetí školního roku p ineslo kytarový koncert s písničkami z pohádek a filmů, který se 
uskutečnil v prostorách školy. 
V b eznu děti ve škole besedovaly na téma „ovoce do škol“ a zdravá svačinka, opět navštívily 
divadelní p edstavení v divadle Radost „Sněhurka a sedm trpaslíků“ a p ed Velikonocemi 
navštívily CVČ Bystrouška, program Velikonoce, zvyky a tradice. 
P i projektovém dnu „Vynálezy, které změnily svět“ se v květnu děti vydaly do Technického 
muzea. 
V knihovně Haškova byly děti „pasovány na čtená e“ a dostaly klíč od knih, které si už nyní 
dokážou samy p ečíst. 
Červen p inesl dětem výlet na zámek Rájec nad Svitavou, kde viděly divadelní p edstavení a 
prohlédly si krásný zámek. 
O Africe se děti něco dozvěděly p i výstavě Dobrodružná Afrika očima cestovatelů v 
Anthroposu, kde si nap íklad mohly zahrát na africké lidové nástroje. 
V druhém pololetí děti z 1.A a 1.C absolvovaly školu v p írodě ve Švagrově v Jeseníkách a  na 
Milovech . 
T ída 1.C uspo ádala na konci školního roku závěrečnou besídku pro rodiče.  
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II.T ÍDY 
 
V začátku zá í navštívilo naši školu loutkové divadlo s ukázkami marionet, kde děti shlédly 
pohádkové p edstavení a měly si možnost vyzkoušet marionetu vést. 
Všechny 2.t ídy absolvovaly dopravní výchovu v centru Amavet, kde si zábavnou formou 
v programu Chodec upevnily znalosti dopravní výchovy, bezpečné p echázení p echodu pro 
chodce a jiné základní dopravní p edpisy. 
V íjnu p i divadelním p edstavení Mach a Šebestová v divadle Radost si žáci kromě zhlédnutí 
pěkné pohádky p ipomněli společenské chování v divadle. 
Rovněž navštívili filmové p edstavení v kině Lucerna – Letadla. 
P i projektových dnech „Dokáži žít zdravě“ na p elomu íjna a listopadu si děti vyzkoušely celou 
adu různých sportovních a jiných aktivit – jako nap íklad lekci jógy a aerobiku, ochutnaly ovoce 

p i ochutnávce zdravých svačinek nebo besedovaly se záchraná i ze Záchranné služby Náměšť 
nad Oslavou apod. 
V listopadu navštívily ekologické centrum Jezírko – program D evěný svět. 
Paní učitelky druhých ročníků p ipravily na jedno p edvánoční odpoledne pro děti vánoční dílnu, 
kde si děti vyrobily několik vánočních dárků pro své blízké. V centru Bystrouška si děti  
vyslechly něco o adventních tradicích, upekly svoji první vánočku. 
Po Vánocích  žáci druhých t íd navštívili divadelní p edstavení Broučci v divadle Radost a do 
t ídy za nimi p išli lekto i z CVČ Bystrouška  s programem Ptáci v zimě. 
Druhé pololetí školního roku p ineslo kytarový koncert s písničkami z pohádek a filmů, který se 
uskutečnil v prostorách školy. 
V únoru navštívili žáci druhých t íd Ekologické centrum Lipka a program „Jak roste chléb“ a 
v BCVČ Lesná si vyrobili výrobek z keramické hlíny. 
V b eznu se druháci zúčastnili matematické soutěže Matematický klokan, kategorie Cvrček. 
Žáci t ídy 2.B si s paní učitelkou uspo ádali Noc s Andersenem spojenou se spaním ve škole. 
V dubnu navštívili CVČ Bystrouška a program Velikonoce, zvyky a tradice a rovněž si zažili 
dramatickou lekci Mezilidské vztahy se studenty sociálně pedagogické fakulty.  
T ída 2.D p ipravila pro své rodiče dramatizaci pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký. 
V květnu žáci navštívili Technické muzeum a tyto poznatky využili o týden později p i 
projektovém dnu „Vynálezy, které změnily svět“. Na konci května si děti zašly „Do obory za 
zví átky“ na program CVČ Rozmarýnek  také do Hvězdárny na po ad Vzhůru nohama. 
Všechny druhé ročníky se zúčastnily školy v p írodě v Soběšicích a v Bohdalově. V posledním 
týdnu školního roku si děti zahrály minigolf na Lesné. 
T ída 2.A uspo ádala na konci školního roku závěrečnou besídku pro rodiče.  
 
 
III.T ÍDY 
 
Na začátku školního roku žáci t etích t íd navštívili divadlo Radost, p edstavení Čarodějná škola, 
žáci t ídy 3.C navštívili divadelní p estavení Divadlo Praha.V prvním školním měsíci rovněž 
t eťáci absolvovali dopravní výchovu na centru Amavet, kde si p ipomněli základní dopravní 
p edpisy a pravidla silničního provozu. 
V měsíci íjnu žáci zhlédli filmové p estavení Letadla v kině Lucerna. 
Na p elomu íjna a listopadu p i projektových dnech „Dokáži žít zdravě“ si děti vyzkoušely 
celou adu různých sportovních a jiných aktivit – jako nap íklad lekci jógy a aerobiku, ochutnaly 
ovoce p i ochutnávce zdravých svačinek nebo besedovaly se záchraná i ze Záchranné služby 
Náměšť nad Oslavou apod. 
V prosinci t eťáci navštívili pobočku KJM Haškova a program Vánoce u sousedů, dále divadlo 
Radost a p edstavení Husovické betlém, uspo ádali adventní noc ve škole a se studenty sociálně 
pedagogické fakulty si prožili, jak se cítí cizinec v neznámém prost edí v dramatické lekci Krysa 
cizinec. 



 19 

V CVČ Bystrouška si p i programu Vánoce p ipomněli adventní tradice a zvyky. 
T ídy 3.A a 3.C uspo ádaly adventní noc ve škole plnou vánočních koled a tvo ení. 
Žáci 3.A uspo ádali pro rodiče vánoční besídku. 
Žáci 3.C a 3.D  se p ed vánočními prázdninami vydali na výlet do ZOO Praha. 
Druhé pololetí školního roku p ineslo také t etím ročníkům kytarový koncert s písničkami 
z pohádek a filmů, který se uskutečnil v prostorách školy. 
V únoru t ídní učitelka t ídy 3.D uspo ádala pro své žáky exkurzi do Zetoru Brno. 
V b eznu se t eťáci zúčastnili matematické soutěže Matematický klokan, kategorie Cvrček. Dále 
navštívili pobočku KJM Haškova a dozvěděli se něco o Astrid Lindgrenové. 
Žáci 3.C si vyzkoušeli arteterapii Džungle a v b eznu také spolu s 3.A navštívili CVČ Lužánky a 
program Bijásek -  Macourek, Born. 
T ída 3.D se v b eznu zúčastnila školy v p írodě ve Švagrově. 
V dubnu se t ídy 3.A a 3.B a 3.C zúčastnily školy v p írodě v B ezové. Všechny t etí ročníky 
v dubnu absolvovaly program na posílení mezilidských vztahů. 
T ída 3.D navštívila Hvězdárnu a planetárium města Brna. 
Květen p inesl dětem projektový den „Vynálezy, které změnily svět“ a také divadelní p estavení  
Mach a Šebestová v divadle Radost. 
V červnu t ídy 3.A a 3.B uspo ádaly celodenní výlet do skanzenu Strážnice, Baťova kanálu a 
ZOO Hodonín. T ída 3.C uspo ádala výlet po krásách našeho města. 
Závěrečnou besídku pro své rodiče uspo ádaly děti t ídy 3.A a 3.C. 
 
 
IV. T ÍDY 
 

Jako první navštívilo naši školu v zá í loutkové divadlo z Prahy s výukovým programem 
a ukázkami marionet. Čtvrté t ídy postupně absolvovaly dopravní výchovu zamě enou na chodce 
a cyklisty v Amavetu. 

Vlastivědné učivo si děti zopakovaly na počátku íjna p i návštěvě muzea Anthropos.  
T ídy 4. A a 4. B v kině Lucerna viděly filmové p edstavení Letadla. P elom íjna a listopadu 
pat il na celé škole projektovým dnům, které se snažily vést děti ke zdravému životnímu stylu. 

 K radosti ze čtení a poznávání zase naváděla listopadová návštěva pobočky KJM                
na Lesné.   

Pro Kouzlo adventu si zajely t ídy 4. A  a 4. B v prosinci v rámci výletu do Náměště  na 
Hané. 4. A t ída si vyzkoušela i vánoční tvo ení v KJM Haškova. V lednu si 4. A a 4. B 
zabruslily v Lužánkách.   

Druhé pololetí školního roku p ineslo v únoru kytarový koncert. T ída 4. A v únoru a 
b eznu prošla preventivním programem k utužení vazeb v kolektivu. 4. A a 4. B bruslily 
v Lužánkách.  4. C tvo ila keramické nádoby ve výukovém programu CVČ Fantázia.  
V b eznu si žáci čtvrtých t íd vyzkoušeli svůj matematický um v soutěži Klokánek.  

V CVČ Mate ídouška se děti dozvěděly mnoho nového v programu Kámen.  Zdravé 
výživě byla věnována akce Ovoce do škol. Všechny čtvrté t ídy absolvovaly návštěvu 
Nejvyššího soudu.  

Anglické divadlo navštívilo školu v měsíci dubnu. Úspěch zaznamenala výprava čtvrtých 
t íd do digitária na program Cesta k planetám. Velký ohlas mělo i p edstavení Rychlé šípy 
v divadle Radost. Schopnost ešit p íklady více i méně obvyklé prově ovala Žabákova 
matematická miniolympiáda.  

V květnu 4. A a 4. B navštívily Technické muzeum, všechny čtvrté t ídy pak 
zpracovávaly nashromážděné informace formou skupinové práce v projektovém dnu Vynálezy, 
které změnily svět. 4. C t ída v rámci školy v p írodě na Chaloupkách zvládla i výlet do města 
památek UNESCO T ebíče.  

4. A a 4. B si užily počátek června ve škole v p írodě v Karlově pod Pradědem. 
Závěrečné školní dny ještě p inesly minigolf na Lesné a návštěvu kančí obory.  
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V. T ÍDY 
 

Páté t ídy začaly školní rok ukázkami marionet v podání pražského loutkového divadla, 
které nás navštívilo v zá í. Vyda il se výlet do ZOO Svatý kopeček a návštěva historického 
centra Olomouce s památkami UNESCO. 

V íjnu se uskutečnila návštěva divadelního p edstavení Kytice v Radosti. Všechny páté 
t ídy též prošly dopravně preventivním programem pro cyklisty v Amavetu. V Lipce jsme se 
dozvěděli mnohé nové na téma Člověk a zví ata.  

P elom íjna a listopadu p inesl dva projektové dny o zdravém životním stylu, které byly 
věnovány p ednáškám, praktickým ukázkám i zážitkovým metodám na dané téma. T ídě 5. C 
pomáhali studenti sociální pedagogiky se zlepšením vztahů. Do Radosti se páťáci vypravili na 
veselé p edstavení Limonádový Joe. V Lipce byl pro ně p ipraven p írodovědný program 3D 
brouci.  

V prosinci si páté t ídy nenechaly ujít výstavu ilustrací Josefa Lady na Špilberku. 
Na počátku ledna viděly děti v digitáriu program Nekonečný vesmír. V Jezírku si v rámci 

programu Vrabčákovy ptákoviny vytvo ily ve skupinách ptačí budky.  
I páté t ídy vyslechly v únoru ve škole kytarový folkový koncert. 5. A a 5. B naštívily  

v Technickém muzeu expozici Ulička emesel a interaktivní dílnu. 5. C v průběhu února a b ezna 
prošla preventivním programem, který usiloval o ozdravení vztahů ve t ídě.  

V b eznu se děti pobavily i poučily adaptací známé opery Kouzelná flétna v podání 
divadla Radost. V Lipce zase žáci hledali odpověď na otázku Musíme se bát? v p írodovědném 
výukovém programu. 

Duben začal s anglickým divadlem ve škole, poté se 5. t ídy vyst ídaly na velikonočním 
programu v Bystroušce a v keramické dílně BCVČ Lesná. V tomto měsíci ještě stačily děti 
absolvovat SCIO testování. 

Květen p inesl projektový den Vynálezy, které změnily svět. Děti pracovaly ve skupinách 
a prezentovaly úspěšně zjištěné poznatky spolužákům. 5. C t ída absolvovala školu v p írodě na 
Chaloupkách a výlet do T ebíče. 

Stejný výlet – za památkami UNESCO do T ebíče- čekal na počátku měsíce června i 
zbylé dvě páté t ídy, podobně jako pobyt ve škole v p írodě Chaloupky.  5. A t ída vyjela vlakem 
na poslední exkurzi školního roku do Slavkova. 
 
 
 
SPORTOVNÍ AKCE NA 1. STUPNI 
 
B hy brn nské mládeže 
24. 9. 2013 – 1. místo 
24. 10. 2013 – 1. místo 
30. 4. 2014 – 1. místo 
20. 5. 2014 – 1. místo 
 Šplh 
Listopad 2013 – městské kolo 
Plavecké závody 
25. 2. 2014  
1. 4. 2014 – obvodní kolo ve vybíjené- hoši 
Fotbal  
22. 5. 2014 – Ku im – 1. místo 
Odznak OVOV 
24. 5. 2014 
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Atletická olympiáda d tí Brna 
16. 6. 2014 – 1. – 2. t ída  Svážná 
18. 6. 2014 – 3. – 5. t ída  Laštůvkova 
Florbal  
Prosinec 2013 – městský pohár 
 

zapsala:  PaedDr. Iva St íbrná a Mgr. Michaela Z ídkaveselá 
 
 
 
 
 
             P ehled akcí ve školním roce 2013/2014 – cizí jazyky 
 
 
íjen 2013 -  multimediální program o USA pro žáky 2. Stupně 

 
leden 2014 - školní kolo Soutěže v anglickém jazyce 

- Kategorie I. A – pro 7. ročník  
- Kategorie II. A – pro 8. a 9. ročník.  

5. ročník – účást  v čtená ské soutěži CUP (pouze výběrová skupina) 
 
duben 2014 - p edstavení anglického interaktivního divadla Bear Educational Theatre 

pro 4. a 5. ročník  - Jackie and the Horrible Family 
pro 7. – 9. ročník – Love in the Jeans Department 

 
květen 2014 - poznávací zájezd do Anglie (Londýn a okolí) pro žáky 7. - 9. ročníku 

 
soutěž Sto slov o české hudbě v anglickém jazyce (kategorie A) 
O. Adamec – V.A – 1. místo 

 
červen 2014 - exkurze a projektové úkoly v anglické knihovně MZK pro žáky 9. ročníku 

 
zapsala: Mgr. Petra Píštěková 
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P ehled akcí ve školním roce 2013/2014 – český jazyk, d jepis 
 

 
Recitační sout ž: 

- školní kolo- 23 žáků -  mladší  kategorie-    1. místo Matěj Doležal VI. A 
                               2. místo Eliška Malachová VII. B 
                               3. místo J. Kočiš VI. A, L. Klimešová VII. B 
 
starší kategorie-  1. místo   Anna Grabovská IX. A 

                                                                           2. místo  Karel K íž IX. A 
                                                                           3. místo  Michaela Staňková IX. B    
                                               
                                                
Olympiáda v českém jazyce: 
     –   školní kolo – 28žáků –  1. místo Tereza Vágnerová IX. B  
                                                 2. místo Kate ina Muchová IX. C  
                                                 3. místo Tomáš Pánek IX.C  
                       Tereza Vágnerová postoupila do okresního kola a získala 37. 
místo. 
 
D jepisná olympiáda : 
     -   školní kolo – 29 žáků – 1. místo  Karel Pelikán IX. C 
                                                2. místo  Aleš Réman VIII. A 
                                                3. místo  Vojtěch Kadaňka VIII. B 

Karel Pelikán se v okresním kole umístil na 1. místě. a v krajském 
kole na 25. – 28. místě. 
Do okresního kola postoupil také Aleš Réman z VIII. A a získal 25. místo 
 

 
Exkurze 
Žáci 6. ročníku  navštívili Pavilón Anthropos a zhlédli zde stálou výstavu věnovanou pravěku.  
 
Žáci 9. ročníku se zúčastnili historické exkurze do koncentračního tábora Osvětim. 
 
Žáci 9. ročníku navštívili v zá í výstavu Brat i Čapkové. 
 
 
        zapsala: Mgr. Jarmila Koreňová 
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Hodnocení školního roku 2013/2014 – matematika 
 

V letošním školním roce proběhly tyto soutěže: matematická olympiáda, Pythagoriáda, Klokan. 
 

MATEMATICKÁ   OLYMPIÁDA 

Školního kola MO se zúčastnilo 10 žáků, ale do městského kola postoupil pouze Tadeáš Sádecký 
z 9.C, který se zúčastnil i celoroční korespondenční matematické soutěže po ádané 
Matematicko–fyzikální fakultou  University Karlovy v Praze. 

PYTHAGORIÁDA 
Dne 6. b ezna opět proběhlo na naší škole školní kolo Pythagoriády. Na prvním stupni se jí 

účastnili žáci 5. ročníku, na druhém stupni žáci 6., 7. a 8. ročníku, kte í rádi eší v matematice 
zajímavé úlohy. Každý účastník ešil během 60 minut 15 úloh své kategorie. Za každou 
správnou odpověď získal jeden bod. Úspěšným ešitelem školního kola se stal ten, kdo dosáhl 
alespoň 9 bodů. Pro účast v městském kole bylo pot eba získat bodů nejméně 11. 

Účast byla bohatá, celkem se zúčastnilo 38 žáků 6. – 8. ročníku naší školy, z toho 16 z 6., 11 ze 
7. a 11 z 8. ročníku.  

Úlohy, které žáci ve všech kategoriích ešili, byly opravdu náročné, o tom svědčí i dosažené 
výsledky. Jediným úspěšným ešitelem školního kola se stal Jan Kočiš z 6. A. V letošním 
školním roce bohužel žádný žák naší školy nepostupuje do městského kola. 
KLOKAN 
Žáci soutěžili v kategoriích Klokánek (128 ešitelů), Cvrček (167 ešitelů) a Benjamin (75 
ešitelů). 

 
Nejúspěšnější ešitelé: - Klokánek – Martin Marinov, Judita Trávníčková (oba V.B) 

- Cvrček – Lucie Fojtíková (III.A), Eva Roznosová (II.D) 
   - Benjamin –Michaela Sterzová (VII.A), Marie Nikodémová (VII.B) 
 
 
DUKOVANY 
Pro žáky 9. t íd se uskutečnila beseda na téma Jaderná elektrárna Dukovany a energetiky kolem 
nás. Letos se žáci 9. ročníku nezúčastnili exkurze do Dukovan, protože informační centrum v JE 
Dukovany je v rekonstrukci. Proto zaměstnanci JE Dukovany p ijeli k nám do školy. 
 
        zapsala Mgr. Jana Nálezková 
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Hodnocení školního roku 2013/2014 – zem pis, p írodopis a chemie 
 
P írodopisné akce: 
V zá í se konala pro zájemce z 9. ročníků p írodopisně – zeměpisná exkurze v Moravském krasu 
zamě ená na geologii, pozorování živočichů a hub a na orientaci v p írodě. Zúčastnilo se 19 
žáků.  
Žáci se účastnili v průběhu celého roku se svými vyučujícími p írodopisných vycházek a prací 
v terénu, které byly zamě ené na houby (zá í, listopad), jehličnaté a listnaté stromy (zá í, červen), 
výstava minerálů (b ezen, duben), Černovický háječek (b ezen), focení rostlin do foto-herbá e 
(duben), hydrobiologie (duben), Adamov – jeskyně (květen), Soběšice hmyz (květen). 
V letošním roce jsme nenavštívili se 7. ročníky ZOO Brno, protože se téma savců p esunulo 
v rámci ŠVP do ročníku 8.  
V íjnu se naši žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili vědomostní soutěže P írodovědný klokan. 
Z celkového počtu 103 ešitelů byli nejúspěšnější tito: Senad Insanič z 9.C, Ond ej Havlíček 
z 9.B a Daniel Domik z 9.C.  
Na p elomu íjna a listopadu jsme pro žáky p ipravily projektové dny na téma - Umíme žít 
zdravě?. Žáci měli na výběr množství aktivit, p ednášek a diskuzí na nejrůznější témata.  
V listopadu 136 žáků 2. stupně navštívilo výukový program Planeta Země – Madagaskar – 
p íběh pradávné Lemurie.  
V prosinci proběhlo školní kolo Biologické olympiády, která byla letos zamě ená na Světlo a 
barvy v p írodě. V letošním roce byl velmi malý počet zájemců. V kategorii C se účastnilo 8 
žáků a do okresního kola postoupili: Aleš Réman z 8.A a Tadeáš Sádecký z 9.C. V kategorii D se 
účastnili pouze 2 zájemci a do okresního kola postoupil jen Tomáš Suk ze 7.A. Okresní kolo 
proběhlo v b eznu a dubnu.  
V lednu se žáci 7.A, 7.B a 9.C zúčastnili výukového programu Mexiko.  
V Květnu proběhl další projektový den na téma: Objevy, které změnily svět. Žáci si podle svého 
výběru prožili 4 hodiny aktivit zamě ených na nejrůznější vynálezy a objevy.  
V červnu se zúčastnili žáci t ídy 8.A a 8.B výukového programu organizace Fénix – Prevence 
úrazů. Po p ednášce a diskuzi si mohli sami vyzkoušet, jaké to je moci se pohybovat pouze na 
vozíku.  
Od začátku školního roku naše škola spolupracuje na projektu OPVK s Gymnáziem Brno – 

ečkovice. Koordinátorem za naši školu je Mgr. Andrea Zachovalová. Projekt je zamě en na 
využití potenciálu školní zahrady gymnázia, na činnosti podporující zájem o p írodovědné obory 
a vybudování spolupráce mezi ZŠ a SŠ. Naše škola díky projektu získá novější mikroskopy, 
které budeme moci používat k badatelským aktivitám našich žáků. V průběhu následujících let 
budeme navštěvovat rekonstruovanou zahradu SŠ Brno, ečkovice a naši žáci se zde budou 
účastnit výukových programů.  
Školení pro učitele absolvované v tomto školním roce: Mgr. Andrea Zachovalová – Krajské 
setkání metodiků zamě ené na biologii (duben), Školení NIDV – biologické pokusy (duben) 
 
Chemie: 
Výběr žáků z 9.A a 9.B t ídy se v listopadu účastnil pokusů na P írodovědné fakultě pod 
vedením budoucích učitelů.  
V listopadu proběhly v rámci P írodovědného seminá e chemické pokusy.  
V hodinách chemie 9. ročníků v období listopadu proběhla soutěž Mladý chemik vedená ve 
spolupráci se SPŠCH. 
V průběhu listopadu a prosince probíhaly ukázkové chemické pokusy pro žáky prvního stupně, 
které jim demonstrovali žáci 8. a 9. ročníků.  
Výběr žáků z 9.A a 9.B se účastnil v prosinci pokusů na SPŠCH.  
V únoru proběhlo školní kolo Chemické olympiády. Celkem se zúčastnilo 7 žáků z 9. t íd. 
Nejúspěšnější byli Kate ina Proroková z 9.B a Jakub Partyka z 9.A. Postoupila Kate ina 
Proroková, která se ovšem na další kolo nedostavila.  
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Školení pro učitele, které absolvoval v tomto školním roce Mgr. Ji í Novotný: workshop na SPŠ 
chemické (listopad), Proč svítí světlušky, aneb tajemství luminiscence (b ezen) 
 
 
Zem pisné akce 
Žáci devátých ročníků rozši ovali své znalosti z p írodopisu a zeměpisu v zá í 2013 na t ídenní 
exkurzi v Moravském krasu: v Punkevních jeskyních, v Pustém žlebu, v propasti Macocha, 
v Rudickém propadání…. Letošní exkurze byla zamě ena více na znalosti p írodopisné pod 
vedením Mgr. Ji ího Novotného žáci poznávali stromy, houby, krasové jevy,… 
Celý druhý stupeň navštívil výukový po ad Madagaskar z cyklu Planeta Země 3000 a 60 žáků i 
po ad Mexiko, v projektu Svět kolem nás. 
V městském kole Zeměpisné olympiády se dva naši žáci umístili do 10. místa. Školního kola se 
zúčastnilo 53 žáků. 
Do vědomostní soutěže Eurorebus se v letošním školním roce v hodinách zeměpisu, 
zeměpisného seminá e a doma zapojilo 162 žáků II. stupně a 47 žáků čtvrtých a pátých t íd. 
Zástupci nejúspěšnějších t ídních kolektivů se zúčastnili krajského kola. Celkem naše škola 
získala pro nás zatím nejvíce bodů za osm let, 739 396.  
V krajském kole soutěžní test nejlépe vyplnili t i zástupci I. stupně v kategorii Junior– Tadeáš 
Milichovský z III. A, David Sláma z IV. C a Ond ej Adamec z V. A, soutěž vyhráli a postoupili 
do republikové finále, které se konalo 6. června v Praze.  
Zde, v konkurenci 35 týmů naši reprezentanti obsadili vynikající 3. místo. 
Kromě zážitků z Prahy si odvezli krásné věcné ceny a pro školu multifunkční tiskárnu a software 
pro výuku zeměpisu na naší škole. 
Z osmi t íd II. stupně se v krajském kole nejlépe umístili dva zástupci t ídy VII. A- Tomáš Suk a 
Dominik Pavelka, obsadili 12. místo.  

V zeměpisném seminá i žáci absolvovali práci v terénu, orientaci podle buzoly a GPS i vycházky 
do okolí školy (Soběšice, Panská Lícha, Bílovice). 
Zeměpis byl zastoupen i v projektovém dni „Objevy, které změnily svět“, do školních výletů, 
lyža ských kurzů a sportovních aktivit. 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků:  
Mgr. Jana Kapounková  seminá  Dnešní svět v souvislostech (30. 3. 2014), Zeměpis 

s využitím internetu (5. 3. 2014) 
Google pro mírně (12. 5. 2014 na Základní škole Bakalovo náb eží 8, Brno, bez 
akreditace, lektor Jakub Velecký, Institut pro další vzdělávání). 
 
 

     zapsala Mgr. Andrea Zachovalová a Mgr. Jana Kapounková 
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SPORTOVNÍ SOUT ŽE  II.stupe   školní rok 2013/ 14 
 
 

Kromě soutěží ve volejbale se naši žáci zúčastnili 41 sportovních akcí (školní, obvodní, 
městské, krajské, celorepublikové). Uspo ádali jsme 2 lyža ské kurzy, kterých se zúčastnilo 68 
žáků a jedno sportovní soust edění pro 38 žáků. Do sportovních aktivit školy, kromě volejbalu, 
se zapojila témě  polovina žáků II. stupně, zejména do t ídních kol chlapců ve florbale. 
Družstva dívek pravidelně hrála Ligu škol ve volejbale a Český pohár, chlapci Český pohár, 
Pohár 7. t íd a Minivolejbal. Dále žáci sportovních t íd hráli Krajský p ebor, dívky za oddíly 
KP Brno, chlapci za Volejbal Brno.  
 
Výb r nejúsp šn jších aktivit a výsledků:  
Volejbal – hoši i děvčata vyhráli městské i krajské kolo soutěže ASŠK. 
Extraliga kadetek- žákyně IX. C 1. místo. 
Liga škol – účast dvou družstev, IX. C vyhrála 1. Ligu, VII. B 2. Ligu.  
Minivolejbal- družstvo obsadilo 5. místo v krajském kole, v městském všechny medailové 
pozice. 
OVOV- krajské kolo 10. místo, městské 1. místo. 
 V jednotlivcích byli v městském kole nejúspěšnější: 1. místa Lenka Jílková a Tereza 
Pogányová, 2. místa Nikola Veselá, Adam Caska a David Grošov. Do krajského kola postoupila 
Lucie Klimešová. V krajském kole byli nejúspěšnější: Tereza Pogányová a David Grošov, oba 4. 
místo. 
Silový čty boj- družstvo obsadilo 1. místo. 
 Družstvo ve složení Ji í Hanáček z IX. A, David Grošov z IX. C, Adam Bojanovský z IX. 
B a Senad Insanič z IX. C. Ji í Hanáček soutěž vyhrál a David Grošov obsadil 4. místo. 
Florbal – mladší žáci vyhráli obvodní i městské kolo, v krajském kole obsadili 4. místo. 
Atletika – čty boj družstev - žáci 8.- 9. t íd postoupili do krajského kola, kde obsadili 4. místo. 
V městském kole starší chlapci obsadili druhé a děvčata mladší i starší čtvrtá místa. V Poháru 
rozhlasu postoupila do městského finále dvě ze čty  postavených družstev. Děvčata obsadila 
čtvrté a chlapci páté místo. 
Česko sportuje – zapojilo se 73,75 % všech žáků školy = cca 27. místo v JM kraji. 
OVOV- žáci II. stupně získali v I. pololetí 32 odznaků, 1 x diamant, 5x zlato, 7 x st íbro, 19x 
bronz, ve II. pololetí 34 odznaků, 3 diamant, 1 zlato, 7 st íbro, 23 bronz. 
 
Hodnocení volejbalu 
Ve školním roce se žáci sportovních t íd naší školy účastnili níže uvedených volejbalových 
soutěží: 
Mladší žáci: 
- minivolejbal – soutěže se zúčastnila 3 družstva chlapců 6 ročníku. Nejúspěšnější tým obsadil v 
krajském finále 5. místo z 30 účastníků. 
- Pohár 7.t íd - soutěže se zúčastnila dvě družstva chlapců naší sedmé t ídy. Úspěšnější tým 
obsadil 3. místo v krajském finále. V soutěži startovalo 21. týmů. 
 Starší žáci: 
- Krajský pohár – chlapci z 9. t ídy naší školy startovali v tomto ročníku Krajského poháru žáků. 
První tým Volejbal Brno ,,A“ získal 1. místo v krajském p eboru a 5. místo v Českém poháru 
žáků. 
Druhý tým Volejbal Brno ,,B“ skončil v krajském p eboru na druhém místě. 
Reprezentace školy – družstvo našich deváťáků vyhrálo městské finále p eboru ZŠ. 
V krajském finále pak bez ztráty setu zvítězilo a stalo se po t etí za sebou vítězem. 
 
Letošní sezóna chlapeckého volejbalu na naší škole se adí mezi nejúspěšnější v historii 
volejbalových t íd na ZŠ Milénova. 



 27 

 
Ve školním roce 2013/14 se žákyn  sportovních t íd účastnily níže uvedených soutěží.  
V městském kole AŠSK vybojovaly naše nejlepší žákyně z IX. C první místo a zaslouženě 
postoupily do krajského kola. 
V krajském kole AŠSK ve volejbale naše škola potvrdila p evahu a titul obhájila. 
Mimo ádného úspěchu dosáhly žákyně z IX. C na klubové úrovni. Vyhrály titul v extralize 
kadetek. V krajském p eboru žákyň také nenašly silnějšího soupe e. 
Tradiční Memoriál F. Odehnala ovládla také naše škola. 
Vzornou reprezentaci školy jen podtrhuje vítězství našich dívek z IX. C v I. lize základních škol 
ve volejbale a další prvenství tentokrát dívek z VII. B ve II. lize základních škol ve volejbale. 
V letošním školním roce se nenašla jediná dívčí soutěž, kterou by naše žákyně nevyhrály.  
 
   Trené i výše uvedených družstev byli Michal Pokorný a Václav Starý 
 
Seminá e- další vzdělávání pedagogických pracovníků:  
Mgr. Jan Kapounková Seminá  Fotoškola – Sportovní den- využití digitální fotografie ve výuce 
(10. 2. 2014) 
 29- - 30. íjna - Seminá  OVOV- Nymburk (instruktor OVOV 
certifikát) 
Mgr. Andrea Zachovalová - Seminá - Vyrovnávací cvičení pro lehké pohybové a zdravotní 

oslabení (4. listopadu 2013) 
 
        zapsala Mgr. Jana Kapounková 
 
 
 
 
 
 

Zpráva p edm tové komise VÝCHOVY – šk.r.2013/2014 
 
- Výtvarná sout ž   vyhlášená Povodím Moravy Voda štětcem a básní  – žáci 7.A  Míček, 
Dočekal, Šumberová, K ivánek a Pavelka získali  zvláštní cenu rady a obdrželi mnoho věcných 
cen, p edevším výtvarné pot eby, které jim byly slavnostně p edány p ed celou t ídou. Téma 
jejich výkresu bylo Akvárium. 
- Tento rok jsme dokončili  pracovní listy v projektu ŠABLONY financovaném EU. Z naší 
komise jsme vytvo ili pracovní listy 12-62 Umělecké slohy, na kterých pracovaly pu. Musilová a 
pu. Bytešníková. Pracovní listy budeme využívat ve výuce i v dalších letech 
- 10.9. opět i pomocí naší školy zazá ili SV TLUŠKY.  Do tohoto charitativního projektu se 
zapojujeme každý rok a organizuje ho paní učitelka Ondrůšková 
- 9.10. 2013 navštívili žáci 9.BC památku UNESCO v Brně  vilu TUGENDHAT.  Prohlídka 
této památky se už stává tradicí a mezi žáky vzbuzuje obdiv p edevším svou moderností. 
- Žáky 2.stupně ve VV vedeme k návštěvám Výtvarných výstav a programů mimo školu. 
6.AB shlédla  výstavu Josef Lada na Špilberku, 7.A navštívila program v Moravské galerii Strom 
může být i červený o malí ství 1.pol.20.stol., 8.B navštívila výstavu na Špilberku Salvator Dalí a 
tradičně šestý ročník 6.AB si vytvo ila v Lužánkách grafický list technikou suché jehly a linorytu 
v programu  Grafika. 
- dvakrát  v tomto školním roce vymysleli učitelé druhého stupně pro děti Projektové dny 
31.10a 1.11. na téma Dokáži žít zdravě a 14.5. Vynálezy, které změnily svět . 
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- 9.12. a 11.12. 2013 se  již několikátý rok po sobě rozsv coval vánoční stromeček pro MŠ. 
Tentokrát v podobě divadelního p edstavení Vánoční loupež, které vymyslely  děti 6.AB 
v dramatické výchově s pu. Musilovou 

-  Tradiční  Mikuláš – 5.12. chodil na naší škole Mikuláš s pomocníky. Hlavně menší děti se už 
těší i bojí, protože tuto akci znají z p edešlých let.  Masky a dárky nachystají žáci 9. t íd a 
společně obchází školu v p estrojení. 
- Občanská výchova byla obohacena o výukové programy. 15.11. a 13.12. program  
Extremismus pro 8.AB, 7.A a 9.C – snažíme se tím p edcházet projevům extremismu 
v současné společnosti. 29.11.9.AB navštívila ještě interaktivní program Média, jehož hlavním 
cílem bylo upozornit na skutečnost, jak mohou dnes média manipulovat jedincem a společností. 
-   Školení o t ídnických hodinách – všichni učitelé se zúčastnili 22.10. školení o vedení 
t ídnických hodin. Snažíme se s žáky pracovat jako s kolektivem a pomáhat jim ešit problémy 
ve t ídě, a to i formou her. 
-  Divadlo.  Ve volitelném p edmětu dramatická výchova v 9. ročníku navštívili žáci večerní 
p edstavení hry Romeo a Julie v Mahenově divadle s pu. Musilovou a Hulíkovou. P edstavení se 
velmi líbilo, takže 9.A inspirovalo k nastudování vlastní verze, kterou využili ve vystoupení na 
Musilce.  Dramatická výchova v 6.AB zase navštívila divadlo Radost, kde je instalováno 
Muzeum loutek. 
-   Kino.  Když jdeme s žáky do kina, snažíme se vybrat filmy, které žákům doplní jejich 
znalosti. Tento rok to byly filmy – Lidice, Zlodějka knih a Husité. Filmová p edstavení za ídila 
pu. Musilová 
-   Program o dospívání rozši uje již několikátý rok učivo Rozvoje osobnosti. Žákyně se 
interaktivně dozvěděly, co se děje v dospívání s jejich tělem a žáci také. Program je doplněn 
besedou. 
-   Beseda se soudcem  v b eznu byla p ipravena ve škole pro 8. ročníky. Do školy p ijde soudce 
s praxí a diskutuje s žáky zejména o kriminalitě páchané mladistvými. Tato témata spadají do 
p edmětu Občanská výchova. Zejména  závěrečná diskuse je mezi žáky velmi oblíbená. 
-  DVPP. Zúčastnili jsme se mnoha kurzů – pu. Bytešníková byla na kurzu Drátování a 
keramika, po ádaném CVČ Lužánky 26. – 27.4., dále na školení o využití Googlu ve výuce dne 
2.6. Pu. Kachlíková byla na kurzu finanční gramotnosti v květnu. 
-   Rozloučení  s deváťáky na  Musilce.  Tentokrát proběhlo 26.6. a loučily se 3 t ídy 9.ABC. 
Pu. Musilová  nastudovala s žáky jednotlivých t íd vystoupení a žáci si p ipravili prezentace t íd. 
1.C se rozloučila s deváťáky hudebním vystoupením pod vedením pu. Z ídkaveselé. Rozloučení 
pokračuje i poslední den školy, kdy končící žáky vyprovodí ostatní žáci ze školy slavnostním 
průvodem. 
-   Celý rok spolupracujeme se studenty sociální pedagogiky PF  MU, kte í v naší škole 
vykonávají praxi pod vedením pu. Hulíkové. Pracují s našimi žáky v hodinách dramatické 
výchovy a vnáší do hodin zase jiný pohled na výuku a nové nápady. 

 
 
Zapsala Mgr. Zlatuše Býtešníková 
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