Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás v březnovém vydání Školního zpravodaje seznámila
s průběhem a výsledky moderovaného setkání zástupců rodičů, členů školské rady
a pedagogických zaměstnanců Základní školy v Újezdě u Brna, zaměřeného
k posílení spolupráce školy a veřejnosti.
Moderované setkání, které vedl vedoucí skupiny Poradců rozvoje školy při
Středisku služeb školám Brno – venkov Mgr. Marek Lauermann, se uskutečnilo
v prostorách školy v listopadu 2007. Této akce se zúčastnilo celkem 36 osob,
rozdělených do tří paralelně pracujících týmů. Ve všech skupinách byli zastoupeni
rodiče žáků, učitelé a členové školské rady. Pracovalo se technikou skupinově
rozvíjeného záměru jako důležitého kroku sebehodnocení, které napomáhá
organizacím, jež mají zájem zdokonalovat svoji práci přes vytváření systematické
zpětné vazby.
Iniciování spolupráce vzešlo od PhDr. Jany Hradilové, která chtěla ve shodě
s vedením školy zjistit pohled rodičů a pedagogů školy na možnosti spolupráce
rodičů a školy.
Celé setkání bylo zaměřeno na to, jak zaktivizovat rodiče, resp. zmapovat, co
rodiče mohou v rámci spolupráce škole nabídnout. Pozornost byla zaměřena na
tyto klíčové oblasti:
 komunikace školy s rodiči (posílení přímé komunikace mezi učiteli a rodiči,
a to jak v oblasti předávání informací, tak při budování vzájemné důvěry;
zefektivnění komunikace pro předávání informací o prospěchu žáků
využíváním internetu – elektronické ŽK)
 společné akce pro děti, rodiče a učitele (pomoc rodičů při organizaci
společných akcí pro děti, společná párty na koupališti na konci školního roku
při vyhlášení nejlepších žáků školy…)
 akce pro veřejnost (zapojení rodičů do vlastní přípravy a realizace akcí –
kulturní akce, odborné semináře)
 seznámení rodičů s výukou (pořádat Dny otevřených dveří, seznámení rodičů
se Školním vzdělávacím programem „Duhová škola“)
 zapojení rodičů do realizace akcí pro děti (zapojení rodičů do vedení kroužků
pro žáky školy)
 kurzy pro dospělé (pořádat pro rodiče přednášky a vzdělávací kurzy na téma
specifické poruchy učení, drogy, ekologie ve škole…)
 spolupráce školy a veřejnosti
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Vážení rodiče, jestliže sledujete dění ve škole, určitě jste si uvědomili, že v řadě
těchto oblastí již máme první krůčky za sebou, ale na důraznější rozvoj
potřebujeme daleko více Vás rodiče. Přivítali jsme na listopadové akci Vaše
nápady týkající se vedení sportovních kroužků rodiči. Bohužel se doposud k této
iniciativě nikdo z rodičů nepřihlásil. Věřím, že se mezi Vámi najde řada šikovných
a ochotných rodičů, kteří by nám tuto situaci pomohli vyřešit. Jestli Vás právě nyní
napadla myšlenka, jak dále posílit spolupráci školy a veřejnosti, předejte tuto
informaci třídní učitelce – učiteli Vašeho dítěte na dubnových třídních schůzkách,
které budou mít v úvodu společnou část a Vy budete mít možnost k diskusi.
Děkuji Vám za všechny Vaše podněty, které společně zrealizujeme pro Vaše děti –
naše žáky.
PaedDr. Jaroslava Olšanská, řed. školy
Stručná zpráva o LVK 2007/2008
Termín: 3.2. – 9.2.2008. Místo: Staré Město pod Sněžníkem – Kralický Sněžník.
Účastníci: 36 žáků, 3 instruktoři – Dalibor Gold (vedoucí kurzu), Hana Kopřivová,
Radovan Šimbera, zdravotník Anna Bílková.
Poučení: před lyžařským kurzem – 29.11.2007 a 15.1.2008, během lyžařského
kurzu – 3.2.2008, před výcvikem na svahu – 4.2.2008. Pojištění účastníků: Česká
pojišťovna – pojištění Kompas.
Průběh kurzu: během dne 2 bloky výcviku – lyžařský areál Kunčice, 3 km od
Starého Města, přeprava na svah zajištěna místním autobusovým dopravcem,
večer – besedy, přednášky, zábavné programy družstev, úterý 5.2. přednáška
bývalého pracovníka Horské služby o nebezpečí hor, zdravotní péče, středa 6.2.
dopoledne odpočinek.
Úrazy: zprávy vedeny v záznamech zdravotníka kurzu, pátek 8.2. – dva úrazy,
u kterých byly sepsány záznamy o úrazu.
vedoucí kurzu Dalibor Gold
Výcvik probíhal hned druhý den po příjezdu.Byli jsme rozděleni do tří skupin a ke
každé skupině byl přiřazen jeden vyučující. Samozřejmě,že s lyžováním nám
pomáhala i paní zdravotnice. Na svah jsme dojížděli do nedalekých Kunčic. Měli
jsme dopolední i odpolední výuku lyžování. Do pokojů jsme byli rozděleni dle
našeho přání. Kuchařky nám vařily velice dobré a pestré jídlo. Večer jsme měli
osobní volno s programem, každá skupina si měla vymyslet nějaké hry u kterých
jsme se samozřejmě dobře pobavili. Závěrem mohu říci, že LKV nebyl jen o tom
naučit se lyžovat, ale také poznat ostatní děti i krajinu našich hor. Současně chci
poděkovat učitelům za pevné nervy.
Karolína Oravcová, VIII. B
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Školní družina
V čase, kdy jde většine děti ze školy domů, jsou i takové, co tam zůstávají. Právě
pro ně je školní družina.
Letošní školní rok ji navštěvuje okolo třiceti dětí, denně od 11.40 do 17. 00
a v úterý i od 7.00 do 7.50. Kromě odpočinku od školních povinností je náplní ŠD
rozvíjet výtvarné a pracovní dovednosti dětí, doplněné o hraní společ. a naučných
her, čtení na pokračování, procházky spojené s poznáváním přírody atd.
V průběhu školního roku se žáci aktivně zapojují do výzdoby školy, příprav na
školní jarmark a do dalších akcí pořádaných školou.
Navštívili jsme i akci pořádanou klubovnou pro mládež s názvem Dětské
odpoledne.Děti si zde namalovaly obrázky a zahrály spoustu her. Mezi
připravované akce patří i výlet na Mohylu míru s doprovodným programem.
Veronika Chamerová, vychovatelka ŠD

ukázky práce školní družiny
Češtinářská olympiáda
V pondělí 28. 1. 2008 na naší škole proběhlo školní kolo češtinářské olympiády.
V učebně hudební výchovy se pod dohledem paní učitelky Staňkové snažilo
o vyřešení nelehkých úkolů 10 žáků devátých tříd a 7 osmáků. Olympiáda se
skládala ze dvou částí- mluvnické a slohové. Mluvnickou část tvořilo 10 úkolů,
ve slohové části měli žáci napsat slohovou práci na téma TAHLE PÍSNIČKA SE
MI LÍBÍ. Nejlépe se s úkoly vypořádali Denisa Lakomá, Veronika Svobodová
a Jaroslav Čechák, kteří obsadili první tři místa. Vítěz postupuje do okresního kola.
Denisa Lakomá, IX. B
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MATEŘSKÁ ŠKOLA SPOLEČNĚ SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

V ÚJEZDU U BRNA
POŘÁDAJÍ DNE 17. BŘEZNA OD 16H DO 18H
V UČEBNÁCH ZŠ
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE PRO RODIČE A DĚTI

PŘIPRAVME SE NA VELIKONOCE
AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU
STAROSTY MĚSTA ÚJEZD U BRNA
PANA ThDr. JANA HRADILA, Th.D.

Vážení rodiče,
škola připravuje zprovoznění školní webové aplikace evidenčního systému
Bakaláři, s jejíž pomocí budou mít zákonní zástupci přístup k vybraným údajům
(např. klasifikaci, docházce, změnám v rozvrhu, zprávám na nástěnce apod.)
Přístup by byl zajištěn unikátním přihlašovacím jménem a heslem tak, aby bylo
zabráněno neoprávněnému přístupu cizích osob k uvedené webové aplikaci. Její
případné spuštění se připravuje na září 2008.
Uvítali bychom proto od Vás zpětnou vazbu ve formě vyplněného a vráceného
anonymního dotazníku. Velmi by nám to pomohlo při přípravě této webové
aplikace. Děkujeme.
Pavel Polách, z.ř. ZŠ




...............................................................................................................................
1) Máme
2) Měli

- nemáme připojení k internetu

Třída ........

- neměli

bychom zájem uvedenou aplikaci využívat.
*nehodící se škrtněte
Školní stravování – ceny svačinek, obědů, placení stravného, přeplatky
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Od 1.1.2008 jsme z důvodu navýšení DPH z 5% na 9% a z toho plynoucího
zdražení potravin byli nuceni zvýšit i ceny ve školním stravování. Ceny svačinek
a obědů jsou od 1.1.2008 o 1,-- Kč vyšší. V současné době jsou ceny svačinek
a obědů následující:
svačinka (pro všechny věkové kategorie)
9,-- Kč
oběd (7 – 10 let)
17,-- Kč
oběd (11 – 14 let)
19,-- Kč
oběd (nad 15 let)
24,-- Kč
V přihlášce na stravování jsem uvedla, že přeplatky ve stravném budou 2x ročně
vráceny na účet. Vracení veškerých přeplatků na konci školního roku je
automatické. Při vracení přeplatků ke 31.1.2008 však při placení trvalým příkazem,
pokud by tento nebyl navýšen, mohlo dojít, vzhledem ke zdražení stravného,
k nedoplatku ve stravném. Proto, abyste nemuseli měnit výši trvalého příkazu, je
potřeba ponechat ve stravném větší přeplatek z roku 2007 a tím dokrýt zdražení
stravného v roce 2008. Mnozí z Vás rodičů však posílají peníze na stravné na více
měsíců dopředu, popřípadě mají stravné pro své děti zaplaceno již do konce
školního roku, a tím je v současné době u mnohých z Vás přeplatek ve stravném
vysoký. Z tohoto důvodu není možné plošné vracení přeplatků. S některými z Vás,
kteří máte ve stravném svých dětí přeplatek vysoký, jsem se již spojila
a s některými se ještě spojím a na vracení přeplatku se budu domlouvat jednotlivě,
tak aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním. V příštím školním roce se budu
snažit toto vyřešit hned s přihláškou na stravování.
A ještě jedno upozornění ohledně placení stravného především pro rodiče, kteří
platí stravné složenkou. Při placení je nutné uvádět variabilní symbol Vašeho
dítěte, podle kterého se platba připisuje na účet Vašeho dítěte. Jméno na složence
čte počítač a nám se stalo, že jsme museli poštu písemně požádat o zaslání
podrobnějších informací ke složence, kde nebyl uveden variabilní symbol,
abychom mohli určit, komu platbu připsat. Pokud není na složence uveden
variabilní symbol, základní škola nezajistí, že peníze přijdou na účet Vašeho dítěte
a to z toho důvodu, že jméno platícího bývá na výpisech neúplné a jednotlivá
písmenka zaměněna, což je důsledek počítačového zpracovávání údajů.
Holubová Marie, vedoucí školního stravování

Prevence sociálně patologických jevů na ZŠ v Újezdě u Brna
Nárůst různých sociálně patologických jevů (zneužívání návykových látek, násilí
a šikana, záškoláctví, kriminalita, poruchy příjmu potravy atd.) v populaci mládeže
a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Povinností školy je
věnovat se systematicky prevenci těchto jevů a pomoci rodičům v rozvoji jejich
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dítěte vzděláváním a začleněním dětí do kolektivu. V letošním školním roce jsme
např. :



zapojili žáky 2.ročníku do projektu PČR Kapka prevence
s žáky 9.tříd zhlédli divadelní představení věnované toleranci náboženských
skupin a besedovali s jeho protagonisty
 pro žáky všech tříd II. stupně připravili soutěž „Jak se (ne)stát závislákem“
 pro žáky 6. a 7.tříd a jejich třídní učitele objednali zážitkový seminář Klima
třídy věnovaný vztahům ve třídě
 pozvali do školy lektory preventivního centra Sdružení Podané ruce, kteří
v lednu připravili pro žáky 9.tříd zážitkový program Příběh z obrázků
 zprostředkovali rovněž rodičům žáků druhého stupně besedu s pracovníkem
Podaných rukou, i přes malou účast (10 rodičů z dvou set pozvaných) přítomní
využili znalostí odborníka a zahrnuli jej dotazy.
V preventivních aktivitách škola spolupracuje s mnoha institucemi, na které se
mohou rodiče obracet i přímo, zde jsou kontakty na nejdůležitější z nich:
Městský úřad Šlapanice
Opuštěná 92, Brno
Odb. sociální, odd. sociální prevence
Mgr. Dana Zedníková,
tel.: 533 304 620
Odbor péče o dítě,
Věra Zelníčková,
tel.: 533 304 671

Hybešova 13, Brno
Tel.:543 530 231
Policie ČR,
Okresní ředitelství Bo – venkov
Rybářská 17, Brno
Oddělení prevence,
nprap. Mgr.Leona Lustigová,
tel.: 602 127 62
Modrá linka
CVČ Lužánky, Lidická 50, Brno
e-mail: evahorka@luzanky.cz
Tel.: 549 241 010

Městský úřad Slavkov
Odbor sociální, Martina Oslíková
kurátorka pro děti a dospělé,
tel.: 544 121 151
Sdružení Podané ruce,
odd.primární prevence
Hapalova 22, Brno
Tel.: 549 211 278

Poradenské centrum
pro drogové a jiné závislosti,
PPP Brno
Sládkova 45, Brno
Tel.: 548 526 802, 548 529 330

Pedagogicko-psychologická
poradna Brno – venkov

Jaroslava Staňková, metodik SPJ
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