Další významné ocen ní pro naši školu
U p íležitosti dekády OSN Vzd lání pro udržitelný rozvoj byl naší škole ud len
titul „Škola udržitelného rozvoje“. Získali jsme I. stupe , což je nejvyšší ocen ní
za aktivity v oblasti environmentální výchovy, za ú ast v projektech, vzd lávání
d tí i pedagog a další ekologicky zam ené innosti, které jsou realizovány b hem
celého školního roku. Velmi nás toto ocen ní pot šilo a zárove je to pro nás
závazek do budoucích let. Jelikož je
nám tento titul prop j en na t i roky,
budeme se snažit aktivity ve
vzd lávání k udržitelnému rozvoji
nejen udržet, ale ješt více rozši ovat.
Slavnostní p edání titulu prob hlo na
Ministerstvu školství mládeže a
t lovýchovy v Praze v pond lí 28.
ledna 2010. My jsme se však
z organiza ních d vod
nemohli
zú astnit.
Ekologie ve škole i doma
V prosinci lo ského školního roku byla ukon ena t etí, zatím poslední etapa
projektu „Ekologie ve škole i doma…“. Projekt byl finan n podpo en
z Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzd lávání, výchovy
a osv ty.
Do celého projektu byli zapojeni všichni žáci i pedagogové nejen z naší školy, ale
áste n i d ti a u itelé z okolních škol. B hem dvou let trvání projektu jsme
p edevším díky finan ním prost edk m z Ministerstva školství, mládeže
a t lovýchovy (MŠMT) vybavili p írodopisnou pracovnu a kabinet velkým
množstvím didaktických pom cek a odborné literatury, žáci se zú astnili exkurzí,
výukových program ve škole i na st ediscích ekologické výchovy (SEV), n kte í
dokonce i vícedenních. Ve škole jsme uspo ádali oblastní kola ekoolympiády
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a environmentáln zam ené seminá e pro u itele. Tém celý pedagogický sbor
naší školy, v etn vedení školy, absolvoval víkendový pobytový seminá .
To, zda má naše práce na poli
environmentální
výchovy
n jaký
význam a zda se nám alespo áste n
da í ovlivnit chování a vztah k p írod
i k lidem, je velice obtížné zjistit,
porovnat, i zm it. T ší nás, že se stále
najdou jedinci, pro které znamená pobyt
v p írod smysluplné využití volného
asu.

Sedm barev duhy
O prvním listopadovém víkendu si u itelé naší školy prodloužili pracovní týden a
odjeli na víkendový vzd lávací seminá , který byl zam en p edevším na
za le ování Environmentální výchovy jako pr ezového tématu do výuky a získání
praktických zkušeností a nám t p i aplikaci environmentální výchovy do všech
oblastí vzd lávání. Seminá se konal na Slu ákov - centru environmentálních
aktivit m sta Olomouce. Slu ákov je zajímavý hned z n kolika d vod . Jedná se o
nízkoenergetickou budovu, která již získala n kolik významných ocen ní. Pracují
zde lidé - odborníci ve svém oboru, z nichž
vyza uje pozitivní energie a nadšení.
Program na téma Sedm barev duhy
korespondoval s naším školním vzd lávacím
programem Duhová škola. Každá barva
symbolizovala jedno téma a vzd lávací
oblast, kam m žeme EVVO za adit. Na své
si p išli nejen u itelé p írodov dných
p edm t , ale i výtvarníci, u itelé jazyk
a spole enskov dních p edm t . aktivitu
realizovali venku, protože krásn svítilo i
h álo sluní ko.
Vybráno z e-mail lektor , kte í nás celým seminá em provázeli:
… d kuji za milou návšt vu, Vaše škola m nadchla, pokud budete cokoliv
pot ebovat, ozv te se. Všechny zdravím. Helena
… Bylo nám ob ma s Vámi p íjemn . Jste milý kolektiv, hodn št stí
a radosti, L. V.
Co dodat, milí rodi e, snad jen, že m žete být spokojeni, protože, jak vidíte, u itelé
v naší škole jsou lidé na svém míst a vaše d ti jsou v dobrých rukou.
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Hmatová stezka
Na podzim jsme na školním dvo e za ali budovat hmatovou stezku, bohužel nás
brzy zasko ilo nevlídné po así, díky kterému jsme museli p erušit práce na
zahrad . Na tento výukový prvek pot ebujeme však r zný materiál – jedná se
p edevším o písek, št rk, kamínky a
oblázky r zných velikostí, oby ejné
chodníkové betonové obrubníky a
d ev né desky (cca 8 x 8 x 50 cm).
Obracíme se na Vás s prosbou. Máte-li
možnost naší škole tyto materiály v novat,
velmi nás to pot ší a moc nám pom žete
p i dokon ení hmatové stezky. Zárove
d kujeme všem, kte í nám na podzim
p inesli do školy p írodní materiály na tuto
hmatovou stezku.
Recyklohraní
I v letošním školním roce VE ŠKOLE SBÍRÁME VYBITÉ BATERIE
A STARÉ ELEKTROSPOT EBI E v rámci sout že Recyklohraní. Pokud máte
doma tento nebezpe ný odpad, p ineste ho do školy, pom žete nám tak k bod m,
za n ž m žeme získat pom cky, které využijí vaše d ti ve škole a zárove budeme
spole n šet it životní prost edí. Novým koordinátorem této sout že je v naší škole
Mgr. Helena Šim nková, u itelka p írodopisu a t lesné výchovy, která zastává i
další funkce, mimo jiné organizuje školní kolo biologické olympiády, koordinuje
sb r starého papíru a realizuje projekt Les ve škole – škola v lese.
EKOTÝM op t na Rycht
Ve st edu 13. ledna se lenové ekotýmu a
žáci 6. A zú astnili pilotního programu na
Rycht v Krásensku. Do Krásenska jsme
jeli nádhernou zasn ženou krajinou
Drahanské vrchoviny. D ti se rozd lily na
dv poloviny – mladší a starší. Mladší d ti
pracovaly v u ebn s lektorkou Zde kou
Ji ínskou a zam ily se p edevším na 7
krok k ekoškole a na tmelení týmu, kde
se u ily, jak spolupracovat a vzájemn se
respektovat. Starším d tem se v noval
lektor Jirka Kova ík, který m l pro n p ipravené ekoškolácké ACTIVITY, ve
kterých si formou sout že prošli oblastmi, kterým se v nuje projekt Ekoškola. Ve
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druhé ásti se d ti prom nily v reportéry a vyzkoušeli si n kolik forem prezentace
své práce ve škole na ve ejnosti.
Na záv r si d ti pohrály se zví átky na Rycht a po dobrém ob d jsme se ladovsky
bílou krajinou vydali zp t do naší školy.
Sout ž s panem Popelou ve sb ru starého papíru probíhá v naší škole
celoro n , proto kdykoli m žete p ivézt starý papír na školní dv r. D kujeme
všem.
Mgr. Jitka Bublová
Edukativn stimula ní skupinky pro p edškolní d ti
V únoru letošního roku op t za aly pracovat v MŠ edukativn stimula ní skupinky
pro p edškolní d ti. Letos jsou to dv skupinky. Jedna pracuje pod vedením
D. Novotné a I. Nedomové, druhá pod vedením S. Žampachové a M. Kulichové.
Program skupinek je rozvržen do 10 lekcí, 5 lekcí prob hne v MŠ a dalších 5 lekcí
prob hne v ZŠ. Ve skupince je šest d tí, s dít tem je vždy p ítomen jeden z rodi .
Edukativn stimula ní skupinky byly
vytvo eny
jako
program
rozvoje
p edškolních d tí, které jsou ohroženy
po áte ním školním neúsp chem. Hravou
formou se zde rozvíjejí schopnosti,
dovednosti a funkce d ležité pro zvládnutí
prvopo áte ního tení, psaní a po ítání.
Procvi uje
se
jemná
motorika,
grafomotorika, e , myšlení, sluchové
vnímání, zrakové vnímání, prostorová
orientace, pravolevá orientace, orientace
v ase, po etní p edstavy. P ítomnost rodi e je velmi d ležitá. Rodi získává
nám ty pro práci s dít tem, praktické ukázky co a jak s dít tem d lat, jak rozvíjet
pot ebné schopnosti. Rodi e také mohou vid t své dít p i spolupráci s ostatními
d tmi, p i práci s cizí dosp lou osobou. Vidí, jak dít reaguje, jak se zapojuje. Je to
také pro rodi e p íležitost nau it se s dít tem lépe komunikovat, spolupracovat.
Z hlediska u itele ZŠ jsou tyto skupinky jedine nou možností více poznat d ti
a jejich rodi e, m že se lépe p ipravit na nové žá ky a jejich pot eby. V asná pé e
ve skupinkách totiž napomáhá rozvoji nezralých nebo oslabených oblastí,
p edchází vytvá ení chybných návyk . Dít se pozvolna a bezpe n seznamuje
za p ítomnosti rodi e se svou budoucí školou.
Doufáme, že se d tem i rodi m bude ve skupinkách dob e pracovat, že p isp jeme
k tomu, aby se d ti do školy t šily, aby jim škola byla zdrojem radosti a poznání,
a ne trápení a problém .
Mgr. Iva Nedomová
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Školní kuchyn a školní jídelna
Bude to již 20 rok , co jsem do základní školy nastoupila jako vedoucí školního
stravování. Na první pohled se m že zdát, že je vše stejné, a p esto se za tu dobu
zm nilo hodn .
Na podzim roku 1990 se otevírala tzv. p ístavba základní školy, ve které byla
vybudována nová školní kuchyn a školní jídelna. Tehdy bylo vše nové, jak
vybavení školní kuchyn , tak i vybavení školní jídelny. Každodenním provozem se
však vybavení opot ebovává a to za al být velký problém. Po izovací hodnoty
jednotlivého
za ízení
školní
kuchyn
se pohybují v ádu
100 tisíc korun a výše. A tak nám
v posledních p ti letech postupn
vypov d la službu my ka nádobí,
kdy po ízení nové stálo 170 000 K ,
elektrický kotel, jehož po izovací
cena byla tém 120 000 K . Dále
byla školní kuchyn dovybavena
dv ma konvektomaty, po izovací
cena prvního i s p ídavným
vybavením byla 300 000 K a tak
bych mohla pokra ovat - nové nerezové pracovní stoly, nerezové regály, nové
chladící a mrazící za ízení, elektrické a plynové stoli ky, oh ívací pulty, … Dá se
íci, že b hem t ch 20 rok došlo k obnov cca 80% kuchy ského vybavení v cen
p esahující 1,2 milionu korun. V tšina t chto finan ních prost edk byla
poskytnuta základní škole nad rámec jejího finan ního rozpo tu jako mimo ádná
dotace z finan ních prost edk m sta Újezd u Brna.
Naším velkým p áním, které se také poda ilo realizovat, byla rekonstrukce a nové
vybavení školní jídelny. Rekonstrukce byla zahájena v íjnu roku 2008 a celková
investice v etn vybavení p esáhla 650 000 K . Školní jídelna má nové obklady,
novou podlahu, je nov vymalována a od ledna 2010 zde mají naši strávníci nové
stoly a židle v hodnot 368 000 K . I tyto investice poskytlo M sto Újezd u Brna
základní škole jako mimo ádnou dotaci nad její b žný rozpo et.
Co by však toto všechno bylo platné,
kdyby našim strávník m ve školní
kuchyni nechutnalo. Není ale v našich
silách, abychom se zavd ili všem
strávník m, protože n kdo nejí
zeleninu, jiný zase nemá rád omá ky,
n který rýži, hodn d tí nejí polévky
a tak bych mohla pokra ovat. P esto
p ese všechno hledáme cesty, jak
vyhov t co nejvíce strávník m.
V zá í letošního školního roku jsme
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zapo ali již tvrtý školní rok, kdy mají naši strávníci možnost výb ru ze dvou jídel.
Abychom tento zám r mohli realizovat, bylo nutné inventovat 130.000 K do
identifika ního a tecího za ízení pro výb r stravy. Rovn ž jsme dokoupili
po íta ový modul výb ru stravy po internetu. Praxe ukázala, že když jsme takto
dali žák m možnost výb ru stravy, ve velké mí e se jejich p ístup ke stravování
zm nil.
Toto všechno je ale jen technické zázemí školní jídelny a školní kuchyn . Úpln
nejd ležit jší sou ástí systému školního stravování jsou dle mého názoru paní
kucha ky. Ve školní jídeln se snažíme, aby námi p ipravovaná jídla byla chutná
a aby naše strávníky zaujala. A to nás p ivedlo k myšlence p ipravit pro naše
strávníky v za átku letošního kalendá ního roku p ekvapení a sestavit prvních
14 dn v m síci lednu jídelní lístek z jídel mezinárodní kuchyn . Cht li jsme ud lat
jídelní lístek zajímav jší, vyhledali
jsme si vhodná jídla a na tyto vytvo ili
receptury
vyhovující
školnímu
stravování. Ohlas byl ne ekan
pozitivní. A tak jsme v m síci únoru
p ipravili zase prvních 14 dn
kuchyn eské, kde jsme pro pot eby
školního stravování upravili n které
již opomíjené recepty kuchyn eské
a v m síci b eznu máme zase
ve školní kuchyni pohádkové st edy.
Na jídelním lístku se objevují nové
názvy, žáci jsou p i výb ru stravy nuceni se nad nimi zamýšlet a následn je potom
zajímá, jakou chu tato jídla mají.
Další naší pracovní aktivitou jsou dopolední sva inky pro žáky školy. Je to již 15
rok , co jsme na naší škole zavedli jejich p ípravu a jsme jediná základní škola
v širokém okolí, která tuto službu žák m poskytuje. Dopolední sva inky odebírá
více jak t etina všech žák naší školy. Zárove se sva inkami jsme na naší škole
zavedli i tzv. pitný režim, který mají žáci zdarma. K dispozici je každý den ve
školní jídeln pro žáky várnice s ajem, v teplejších m sících s ovocnou š ávou.
Co se tý e ob d , tak ve stejnou dobu, kdy jsme za ali p ipravovat sva inky, za ali
jsme va it i pro mimoškolní strávníky, p evážn d chodce. Poslední roky je denní
pr m r ob d pro mimoškolní strávníky kolem 110 porcí. Nár st strávník z ad
d chodc nám zvýšil obrat v dopl kové innosti školy nad 1 milion korun a naše
školní jídelna se v tomto kalendá ním roce nov stala plátcem DPH, což vedlo i ke
zm n zp sobu ú etnictví.
Záv rem bych cht la napsat, že práce paní kucha ek ve školní jídeln není lehká,
objem práce a p ipravovaného jídla je zna ný, proto nejv tším uznáním naší práce
je, když našim strávník m chutná a až žáci jednou opustí školní lavice, p ejeme si,
aby na školní kuchyni rádi vzpomínali.
Marie Holubová, vedoucí školního stravování
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Školní družina 2009/2010
Provoz ŠD: po, st, t, pá - 11.40 – 17.00
út - 7.00 – 7.45, 11.40 – 17.00
Školní družina se celoro n aktivn
zapojuje do akcí po ádaných školou, jako
bylo nap íklad výro í založení školy, nebo
váno ní jarmark. D ti se b hem t chto
akcí zapojily do výzdoby školy i do
výroby drobností k prodeji. Družina také
spolupracuje na projektu Ekoškola
t íd ním odpadu a sb rem starého papíru.
Krom výtvarných a pracovních inností chodíme do p írody, hrajeme hry, a už
spole enské nebo didaktické. Naší snahou je d ti i po vyu ování rozvíjet ve všech
sm rech. Dbáme na hygienu, pitný režim (zajišt n ve t ídách ŠD), slušné chování
i pomoc kamarád m.
Novinkou je druhé odd lení, jímž se
kapacita družiny zvýšila na celkových 60
d tí.
První
odd lení
vede
paní
vychovatelka Veronika Matulová, která je
zárove vedoucí vychovatelkou, a druhé
paní vychovatelka Mgr. Libuše Ková ová.
Školné 500 K se platí pololetn .Peníze
slouží k nákupu papírnických pot eb, her,
hra ek a v bec všeho, co dokáže
zp íjemnit d tem as strávený po vyu ování. Letošní školní rok byla družina
vybavena DVD p ehráva em, videem a v dohledné dob bude zakoupen nový
nábytek do odd lení .1.
Omluvný formulá do ŠD je ke stažení na stránkách školy.
V ím, že i nadále bude spolupráce s rodi i probíhat jako dosud a že prost edí, kde
vaše d ti tráví as, bude ím dál p íjemn jší a p kn jší.
tel: 774 999 805
Za ŠD Veronika Matulová
Organizace školního roku 2010/2011 v základních školách
Období školního vyu ování ve školním roce 2010/2011 za ne ve všech základních
školách ve st edu 1. zá í 2010. Vyu ování bude v prvním pololetí ukon eno
v pond lí 31. ledna 2011. Období školního vyu ování ve druhém pololetí bude
ukon eno ve tvrtek 30. ervna 2011.
Podzimní prázdniny p ipadnou na st edu 27. íjna a pátek 29. íjna 2010.
Váno ní prázdniny budou zahájeny ve tvrtek 23. prosince 2010 a skon í
v ned li 2. ledna 2011. Vyu ování za ne v pond lí 3. ledna 2011.
7

Jednodenní pololetní prázdniny p ipadnou na pátek 4. února 2011.
Jarní prázdniny jsou pro okres Brno-venkov stanoveny na:14.3. - 20.3. 2011.
Velikono ní prázdniny p ipadnou na tvrtek 21. a pátek 22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny trvají od pátku 1. ervence 2011 do st edy 31. srpna 2011.
Školní vyu ování ve školním roce 2011/2012 za ne ve tvrtek 1. zá í 2011.
Projekt „Ovoce do škol“ - základní informace pro rodi e
Projekt p ipravilo MŠMT. Školy se do projektu p ihlásí tím, že uzav ou smlouvu
s jedním ze schválených dodavatel . Jeho povinností bude dodávat bezplatn
produkty do každé p ihlášené školy v pr b hu celého školního roku nejmén
jednou m sí n .
Podpora bude poskytována na tyto produkty:
- erstvé ovoce a zeleninu, pop ípad balené erstvé ovoce a zeleninu, pokud
neobsahují p idaný cukr, s l, tuky a sladidla
- balené ovocné a zeleninové š ávy, pokud neobsahují p idaný cukr, s l, tuky a
sladidla
Podíl balených ovocných a zeleninových š áv m že init nejvýše 25 % celkového
po tu produkt dodávaných do každé školy, s níž má dodavatel uzav enou
smlouvu o dodávání produkt v pr b hu p íslušného školního roku.
Každé balení ovocné a zeleninové š ávy a každé balení erstvého ovoce a zeleniny
musí být ozna eno nápisem „Ovoce do škol". Dodávané produkty dostanou d ti
z cílové skupiny zdarma. etnost dodávek bude záviset na celkovém po tu
p ihlášených d tí.
Zákonní zástupci dít te budou b hem 14 dní informováni, který den v týdnu bude
dodavatel zavážet naši základní školu, a v tom stejném dni bude žák m p edán
tento balí ek. V p ípad , že dít bude nemocné, rodi e jsou povinni si balí ek
v den dodání vyzvednout ve školní kuchyni. Jestliže zákonní zástupci dít te nemají
zájem o tento projekt, oznámí tuto skute nost t ídnímu u iteli.

Autory fotografií jsou: Mgr. J. Bublová (seminá Slu ákov), Ing. P. Petlák (jídelna), V. Matulová
a R. Formánek, VII. A - (družina).
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