Novinky na škole
▪ Při zápisu do prvních tříd bylo zapsáno 49 budoucích prvňáčků, z toho 9 dětí má
odklad z loňského roku a u jednoho žáka není zápis dosud uzavřen. Počet letošních
odkladů bude znám k 31. 5. 2014.
▪ Naše děti se účastnily olympiád v Čj, D, soutěží ve finanční gramotnosti,
Sapere, v chemických soutěžích (Hledáme nejlepšího mladého chemika a chem.
olympiádě), proběhla logická olympiáda aj., zahájily činnost edukativně stimulační
skupinky pro předškoláky, druhé a třetí ročníky jezdí na výuku plavání, vrcholí
přípravy na přijímací řízení.
▪ Městský úřad navýšil škole
rozpočet o 290 000,- Kč na
nákup vybavení. Díky tomu
byly do dalších dvou tříd
pořízeny nové židle resp. lavice,
opraveno zastínění pracovny
VV, uskuteční se rekonstrukce
podlahy v žákovské kuchyňce a
bude pořízen nábytek do
sborovny 2. stupně. Na chodbě
školy
bude
doinstalován
dotykový
terminál
pro
objednávání stravy.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji
Základním cílem projektu je podpořit zájem žáků ZŠ o přírodovědné a technické
vzdělávání. Aktivity projektu jsou zaměřeny na zkvalitnění tohoto vzdělávání
a realizaci takových motivačních aktivit, které obecně povzbudí zájem žáků
základních škol o studium technických oborů, či předmětů. V rámci projektu došlo
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k navázání spolupráce s partnerem projektu ISŠ Sokolnice a zapojení základních
škol na úrovni vedení škol a pedagogických pracovníků a také žáků.
Do realizace projektu jsou zapojeny: ZŠ Sokolnice, ZŠ Měnín, ZŠ Újezd u Brna,
ZŠ a MŠ Šaratice, ZŠ a MŠ Otnice.
Pedagogové ISŠ Sokolnice připravují v součinnosti s vyučujícími základních škol
a žáky střední školy vzdělávací aktivity pro žáky ZŠ – Praktická cvičení, která jsou
organizována na ISŠ Sokolnice a částečně na základních školách.
Základní školy nedisponují dostatečným vybavením pro praktická cvičení, proto
v rámci projektu partner ISŠ Sokolnice zajistí na základních školách v rámci výuky
IT vybavení stavebnicemi pro programování elektronických zařízení, pro výuku
Pracovní činnosti sadami nářadí pro práci se dřevem a kovem a pro výuku Fyziky
elektrotechnické stavebnice. Toto modernizované vybavení bude sloužit pro
povinnou výuku žáků ZŠ. Tyto činnosti jsou realizovány na pořízení vybavení
z finančních prostředků projektu.
Do osnov předmětu Pracovní činnosti také zařadí témata základy
elektrotechnických měření, zapojování jednoduchých elektronických obvodů
a programování elektronických zařízení. Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ budou
proškoleni na využívání stavebnic pro programování elektronických zařízení.
Pro žáky a učitele ZŠ budou pořádány Projektové dny, na kterých žáci ZŠ společně
s žáky SŠ budou plnit úkoly v rámci elektrotechnickém měření, programování
elektronických zařízení, zabezpečovací techniky, kamerových systémů, satelitních
a televizních systémů a počítačových sítí.
Potřebnost projektu vychází ze samotné výzvy, která podporuje zlepšování
podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů, včetně zvyšování
motivace ke vzdělávání se v těchto oborech.
Mgr. Zdeněk Nezval, hlavní manažer projektu, ISŠ Sokolnice
Co škola nabízí a zajišťuje v oblasti poradenství a prevence:
•
•
•

•
•
•

edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky (2 skupinky 10x za 2.
pololetí školního roku pro 10 dětí)
schůzky s rodiči předškoláků v červnu před nástupem a v září po zahájení
školní docházky
náš metodik prevence i výchovný poradce mají potřebná vzdělání a odbornou
kvalifikaci pro svou práci, mají zpracován minimální preventivní program
i krizový plán, plán výchovného poradenství, zajišťují řešení konkrétních
situací, vznikajících na škole i preventivní aktivity, směřující k omezování
negativních jevů
na škole působí speciální pedagog, několik vyučujících absolvovalo kurz
dyslektického asistenta, 7 vyučujících prošlo kurzem pro vedení eduk.-stim.
skupinek
škola má vypracován ŠVP pro LMP
pro děti s poruchami učení nebo chování zpracováváme podle potřeby
individuální vzdělávací plán u integrovaných žáků, pedagog. pracovníci se
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

seznamují se závěry a doporučeními pedagog. center a zajišťují individuální
přístup dle závěrů poradenského zařízení u žáků s lehčími formami poruch
škola organizuje v každém ročníku na 1. stupni kroužek pro děti s SVP,
na 2. stupni je této problematice věnován volitelný předmět seminář českého
jazyka v 7. ročníku
na škole pracují 3 asistentky pedagoga
vyučující se v rámci dalšího vzdělávání účastní kurzů a školení k dané
problematice – např. „Školní poradenské pracoviště v praxi“ – účast vedení
školy, VP, MP, dvě vyučující 1. st. – leden 2014, škola navíc minimálně 1x
ročně zve odborníky z této oblasti a daného semináře se účastní všichni
vyučující (září 2013 – PhDr. Zdeněk Martínek: „Práce se žáky s poruchami
učení a chování“)
úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně,
Hybešova i Speciálním pedagogickým centrem v Brně, Husovická, příp.
s pracovníky OSPOD Šlapanice nebo Židlochovice
každoročně zajištujeme odborníka na program Klima třídy (Mgr. Cupalová)
vyučující pravidelně kontaktují zákonné zástupce při řešení konkrétního
problému, o jednání si vedou záznamy
VP i MP se pravidelně účastní jednání se zákonnými zástupci žáků, pokud se
vyskytne výchovně vzdělávací problém u našeho žáka, při závažnějších
problémech jsou svolávány výchovné komise
v rámci prevence školní neúspěšnosti nabízí většina pedagogů žákům po
vyučování individuální konzultace k probíranému učivu
škola připravuje zřízení školního poradenského pracoviště

Vánoční výstava a jarmark
Tak jako každoročně i v tomto školním roce se v týdnu před Vánoci konala na naší
škole vánoční výstava a jarmark, kde žáci prezentovali své vánoční výrobky.
Součástí jarmarku byl i prodej, jehož výtěžek byl věnován Nadačnímu fondu při
ZŠ Újezd u Brna. Nově byla otevřena kavárnička U Zvonečku, v níž si mohli
návštěvníci výstavy posedět při kávě, čaji a dobrých moučnících z rukou šikovných
kuchařek naší jídelny a také pedagogického sboru. Akce se vydařila a nadační fond
získal před devět tisíc korun. Poděkování patří všem za finanční podporu a bohatou
účast.
Olympiáda v českém jazyce
Dne 28. 11. 2013 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém
jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem 23 žáků, z toho šest z osmých a zbytek
z devátých tříd. Do okresního kola postoupily dvě žákyně z 9. A Hana Kaspříková
a Anna Tisoňová. Okresní kolo se uskutečnilo 6. 2. 2014 v ZŠ Modřice. Hanka
Kaspříková se umístila na krásném pátém a Anna Tisoňová na šestém až osmém
místě. Obě dělilo od sebe pouze půl bodu. Gratulujeme!
PhDr. Jana Hradilová
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Mladý chemik
Dne 15. 11. 2013 se v naší škole konalo školní kolo soutěže: „Hledáme nejlepšího
Mladého chemika ČR“. Soutěže
se účastnili žáci devátých tříd
a postupovali tři nejlepší. Druhé
kolo proběhlo 6. 12. 2013 na
Střední
průmyslové
škole
chemické v Brně. Postoupila
jsem já, Roman Máca a Lukáš
Konečný. Vyjeli jsme ráno
v osm hodin vlakem s panem
učitelem Poláchem. Po příjezdu
si nás škola zapsala a uvedli nás
do jedné z tříd. Soutěž začala
v 10 hodin dopoledne. V testu
bylo celkem 7 úloh s několika
přídavnými úkoly. Na vyplnění testu jsme měli pouze tři čtvrtě hodiny. Po testu
jsme si prohlíželi školu. Soutěže se zúčastnilo 88 žáků z 29 škol, do 3. kola
postupovalo prvních třicet studentů. Z naší školy vybojoval postup Lukáš
a 6. 12. 2013 se umístil na 26. místě. Této soutěže se letos zúčastnilo
v Jihomoravském kraji celkem více než 750 žáků základních škol a gymnázií.
Všichni tři jsme se také zúčastnili teoretického i praktického kola chemické
olympiády na škole. Do okresního kola postoupil opět Lukáš.
Lenka Mužíková, 9. A
Okresní kolo dějepisné olympiády
V úterý 28. 1. 2014 se v Tišnově konalo okresní kolo dějepisné olympiády. S paní
učitelkou Kořínkovou jsme se na cestu vydali již kolem sedmé ráno na hlavní
nádraží v Brně, odkud jel vlak do Tišnova. Po příjezdu nás čekal ještě výšlap
kopce, abychom se dostali až do cíle. V gymnáziu jsem se jako účastník nahlásil
a šel si sednout do shromažďovací třídy. Následovalo krátké úvodní slovo a přesun
do vedlejší třídy, aby každý seděl sám v jedné lavici. Na vypsání testu jsme dostali
90 minut. Mohu říct, že test nebyl příliš jednoduchý, ale i tak jsme celkem
spokojen s výsledkem, jelikož otázky, na které jsem se připravoval, tam byly
zadány pouze úzce. Nakonec se z toho stalo 31. místo s 58, 5 body ze sta.
Jaroslav Slezák, 9. A
Finanční gramotnost a Sapere
I letos se naši žáci zapojili do soutěží organizovaných MŠMT ČR a opět slavíme
úspěch. V poměrně náročné soutěži „Finanční gramotnost“ nás v okresním kole
reprezentovali vítězové kola školního Hana Kaspříková, Vojtěch Žáček (oba žáci
9. A) a Kateřina Chlupová (9. B). Podařilo se jim obsadit velmi pěkné, avšak
bohužel nepostupové třetí místo.
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V soutěži „Sapere – vědět, jak žít“ jsme byli ještě úspěšnější. Družstvo tvořené
Kristýnou Harvánkovou, Romanem Mácou (oba žáci 9. A) a Jonášem Horáčkem
(8. B) vyhrálo okresní kolo a vybojovalo si tak zasloužený postup do kola
krajského. Na aktuální výsledky čekáme. Pokud by i zde byli naši žáci úspěšní,
čekal by je – stejně jako v loňském ročníku – postup do celostátního finále, které se
uskuteční 19. 3. 2014 v Praze. Držíme palce!
Mgr. Stanislava Žáčková
Lyžařský výcvikový kurz
Dne 2. 2. 2014 vyrazili žáci 7. a 8. tříd na lyžařský výcvikový kurz. Cesta tam
trvala přibližně tři hodiny. Po dlouhé a únavné cestě jsme se dostali konečně na
místo. „Okály“ vypadaly z venku staře, ale uvnitř byly nové a pěkně zařízené.
Hned jsme se ubytovali a vybalili
si věci. Až jsme byli hotoví, šli
jsme na večeři. Po večeři jsme se
dozvěděli o organizaci a denním
řádu. Další dny jsme brzy po
snídani odjížděli na blízký svah,
kde jsme byli následně rozděleni
do tří skupin podle lyžařské
zdatnosti.
Třetí
skupinu
(začátečníci) měl pan učitel
Šimbera, druhou (pokročilí) pan
učitel Gold a třetí (nejlepší) paní
učitelka Pešáková. Na oběd jsme
se vždy vraceli zpět na ubytování a po obědě zase na svah. Takto to probíhalo
každý den až na středu, kdy jsme místo odpoledního výcviku vyrazili do Starého
Města, kde jsme si mohli koupit pohlednice a suvenýry, ale také zajít do cukrárny
na výborné zákusky. O večerní program se postarala první skupina s názvem
programu „x-traktor“. Byly připravené zábavné soutěže a parodie na reklamy
v TV. Ve čtvrtek měla podobný program druhá skupina. V pátek nás ohromil
program třetí skupiny. Program se jmenoval „Když LVK tančí“. Myslím, že se
všichni bavili a nasmáli, ale zlatý hřeb večera přišel, když zpíval pan učitel
Šimbera. Poslední den už jsme si jen zabalili věci, uklidili okály, snědli jsme
snídani a potom hurá domů. Celý lyžařský výcvik se nám líbil, personál byl milý
a ochotný, s pedagogy a spolužáky byla zábava, skvěle jsme si rozuměli a všechno
proběhlo bez problémů. Jsme rádi, že jsme se mohli LVK zúčastnit.
Martin Matoušek a Jakub Zapoměl, 8. B
Házenkáři vítězně
V závěru kalendářního roku 2013 se družstvo házenkářů naší školy zúčastnilo
Vánočního poháru v Ivančicích u Brna. Jednalo se o okresní přebor žáků
základních škol (8. a 9. třída) a nižšího gymnázia. Hrálo se v městské sportovní
hale za účasti pěti školních týmů – ZŠ Střelice, ZŠ Vl. Menšíka Ivančice, ZŠ TGM
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Ivančice, Gymnázium Ivančice a ZŠ Újezd u Brna. Družstva se utkala systémem
každý s každým, hrací čas byl 1 x 15
min. Naši hráči tak postupně změřili síly
se všemi soupeři, všechna svá utkání
zvládli a bez ztráty jediného bodu
zaslouženě
vyhráli
celý
turnaj.
Výsledky: ZŠ Újezd u Brna – ZŠ
Střelice 14 : 1, ZŠ Újezd u Brna – GJB
Ivančice 11 : 9, ZŠ Újezd u Brna – ZŠ
TGM Ivančice 12 : 11 a ZŠ Újezd
u Brna – ZŠ V. M. Ivančice 17 : 10.
Barvy našeho týmu úspěšně hájili:
v brance Šplouchal Jirka, v poli pak
Kukla Zdenek, Slezák Jarda, Diviš Adam, Lengál Petr, Nováček David, Strakatý
Marek, Fila Adam, Purket Honza, Rusanov Petr a Popela David. Všem hráčům
děkuji za předvedené výkony na hřišti, vystupování a chování během celého
turnaje. Škoda jen, že se již dále nepostupuje, naši házenkáři by si to určitě
zasloužili
Mgr. Hana Pešáková, vyučující Tv
Kroužek „Škola hrou“
Již třetím rokem probíhá na naší škole kroužek „Škola hrou“. Navštěvují ho žáci
druhých až čtvrtých tříd. V kroužku si žáci hravou formou procvičují učivo
probírané zejména v českém jazyce a matematice – barevné počítání, skládání
puzzle, pohádky, obrázková bludiště, luštění tajenek.
Mgr. Hladilová, Mgr. Španihelová
Recitační soutěž
V letošním školním roce se recitační
soutěž koná ve čtvrtek 27 3 2014.Vždy
se na šikovné recitátory moc těšíme.
Ani tentokrát to není jinak. Pozvali
jsme do soutěže také žáky z okolních
škol. Účastní se žáci z Měnína, Telnice
i Žatčan. O tom, kdo vyhraje, rozhodne
porota, která to nebude mít vůbec
jednoduché. A recitátoři také ne!
Věřím, že se soutěž dětem bude líbit.
Děkuji paní učitelce P. Buchtové za
přípravu medailí, paní Leukertové
a nadačnímu fondu ZŠ za ceny a panu Zourkovi, který nám vyrobil velmi hezké
stupně vítězů.
Mgr. Eva Kolková
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Přijímací řízení – termíny
Termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy
do 15. 3. 2014
Termín prvního kola přijímacího řízení
od 22. 4. 2014
Zápisový lístek si musí vyzvednout zákonní zástupci žáka proti podpisu
u výchovného poradce školy (zápisový lístek slouží k potvrzení zájmu přijatého
žáka ke studiu na střední škole)
Výsledky mezinárodního šetření ICILS
Mezinárodní šetření ICILS bylo zaměřeno na dovednosti žáků 8. ročníku (letošní
deváťáci) v oblasti počítačové a informační gramotnosti. Hlavní sběr dat proběhl
na jaře 2013 na 170 školách, výsledky byly zpracovány v listopadu 2014. V ČR
šetření realizovala Česká školní inspekce. Každý žák vypracoval dva
třicetiminutové testovací moduly, které mapovaly jeho schopnosti v oblastech
vyhledávání a sdílení informací, práce s dokumenty a editory (text, tabulka,
obrázek, prezentace), z oblasti bezpečnosti práce v internetovém prostředí.
Myslíme si, že se s prací našich žáků můžeme směle pochlubit – viz výsledkové
grafy, kde je naše škola uložena pod kódovým číslem S120.
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Náš Ekotým
V letošním školním roce si členové Ekotýmu připravují program na schůzky. Naší
snahou je, aby byli žáci co nejvíc samostatní, aby měli zodpovědnost za svoje
jednání a dokázali vyřešit různé problémy. V lednu jsme se (Jitka Bublová a Iva
Nedomová) zúčastnily školení k projektu Ekoškola, které se uskutečnilo na
Kaprálově mlýně a které bylo zaměřeno na týmovou spolupráci. Na školení jsme
získaly hodně nápadů a inspirace z různých škol. Byly jsme tak nadšené, že jsme
hned svolaly schůzku Ekotýmu a s dětmi jsme se o svoje zážitky podělily. Musíme
s potěšením konstatovat, že si žáci
dávají na přípravě schůzek záležet a
program je čím dál lepší. Pořád se
posunujeme dál. Poslední dvě
schůzky
již
byly
perfektně
připravené, jednu z nich nachystali
hoši ze sedmého ročníku – Martin
Hon, Jirka Šplouchal a Kuba Ocásek
- a tu poslední zorganizoval Jirka
Mlateček s Míšou Zichovou, kteří
připravili
zajímavou
soutěž
zaměřenou na ekologii, a při zadávání
otázek čerpali ze stránek projektu
Ekoškola (www.ekoskola.cz). Na závěr rozdali diplomy všem soutěžním
družstvům. Na schůzkách je teď velmi příjemná atmosféra, všichni se zasmějeme
a dozvíme se i spoustu nových informací. Pochvalu si zaslouží všichni členové
Ekotýmu, kteří se pravidelně zúčastní schůzek a velmi aktivně se zapojují do všech
činností.
Mgr. Jitka Bublová
“The Litter Less Campaign...“
Naše škola se v tomto školním roce již podruhé zapojila do kampaně “The Litter
Less Campaign...“, kterou opět zaštiťuje pražské sdružení Tereza. Cílem
kampaně „Když méně znamená více, aneb snižme množství odpadu“ je snížit
množství odpadu a působit na změnu chování žáků. Mezi další cíle kampaně patří
zvýšení povědomí o vlivu odpadu na obec a její okolí, zvýšení znalostí
a praktických dovedností žáků souvisejících s předcházením vzniku odpadu
a s nakládáním s odpady. V rámci kampaně budeme spolupracovat s další školou
zapojenou do programu Ekoškola. Celá kampaň vyvrcholí akcí, která se uskuteční
v červnu na Světový den životního prostředí.
POMŮŽETE I BEZ PENĚZ!
Ve škole opět sbíráme tonery. Nádoba na tonery je umístěna na vrátnici
u schodiště. Prázdné tonery před vhozením do sběrného boxu uložte do
jakéhokoliv obalu, aby nebyly skladováním na sobě poničeny.
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SBÍREJ-TONER.CZ
je
ekologicko–charitativně
zaměřený
projekt
organizovaný občanským sdružením AKTIPO. V naší škole sbíráme tonery na
podporu dětí z Dětského domova pro postižené děti LILA v Otnicích. Děkujeme
Vám za Vaši pomoc.
VHODNÉ JSOU POUZE ORIGINÁLNÍ TONERY!

Šesťáci na programu v Moravském zemském muzeu
Ve středu 26. února jsme vyrazili do Brna. Měli jsme dva programy. První byl
o dinosaurech, ten se mně líbil méně a druhý byl o rybách, ten se mně líbil více.
Programy se mně docela líbily a doufám, že pojedeme na nějaký další. (Zdenek
Urbánek)
Školní výlet byl velice naučný. Program o dinosaurech nás naučil mnoho věcí
o dinosaurech, například jejich jména, jak žili, co jedli. Celý tento výlet se mně
moc líbil. (Lukáš König)
Mohli jsme se podívat na ryby, které plavaly ve velkých akváriích. Byli tam sumci,
kapři, štiky a další ryby. Některé byly i
vycpané. Programy se mně moc líbily a
byl jsem rád, že jsme mohli na takový
program jet. (Marek Novotný)
Mně se moc výlet líbil, určitě tam pojedu
někdy s rodiči. (Nikola Drabálková)
Oba dva programy byly velice zajímavé,
ale víc mě bavil program o rybách,
protože jsme měli pracovní listy a jenom
tam neseděli. Jinak se mi celkově výlet
líbil. (Adéla Kulichová)
Večerníček na výletě
Dne 5. 2. 2014 se 1. B vydala do soběšického střediska Jezírko na program
nazvaný Večerníček na výletě. Dětem byly připomenuty nejznámější pohádkové
bytosti, které dobře znají z večerníčků. Poté došlo ke srovnání s jejich reálnými
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předlohami. Děti se dozvěděly, jak je to doopravdy s Krtečkem, Ferdou nebo také
s Makovou panenkou a motýlem Emanuelem. Činnosti byly velice různorodé a na
dětech bylo vidět, že je všechny aktivity bavily.
Po krátkém úvodu si děti vylosovaly kartičku, podle které (s Krtečkem, nebo
Rumcajsem) byly děti rozděleny na dvě skupinky. Skupinka s krtečkem se nejdříve
seznámila s životem krtka a s dalšími zvířátky žijícími v podzemí jako jsou žížaly,
myšky, mravenci, ale také jezevec, liška a králíci…vyzkoušeli jsme si jak těžké to
krtek má při chytání (lovení) žížal, dozvěděli jsme se, jak a s kým žije jezevec ve
své noře, proč a jak jsou žížaly důležité, jak pracovití jsou mravenci, pověděli jsme
si, kdo se s kým v pohádkách kamarádí a jestli spolu mohou kamarádit i ve
skutečné přírodě. Nakonec si děti mohly zblízka prohlédnout a prolézt samotným
mraveništěm, které zde mají ve
zvětšeném měřítku postavené.
Poslední
část
výukového
programu se odehrála venku.
Hledali jsme ve větvích ptáčky,
stopovali jsme divoká zvířátka
a přiřazovali pohádková zvířátka
k jejich opravdovým předlohám.
Dětem se program moc líbil, a už
se těší na další návštěvu Jezírka.
Mgr. Ivana Hladilová
Příspěvky do Nadačního fondu ve školním roce 2013/2014
stav k 28. 1. 2014
I. A
2 000,- VI. A
2 000,I. B
1 600,- VI. B
1 800,II. A
4 000,- VII. A
1 200,III. A
1 300,- VII. B
1 200,III. B
1 500,- VIII. A
1 000,IV. A
1 400,- VIII. B
2 000,IV. B
700,- IX. A
1 300,V. A
1 500,- IX. B
1 100,V. B
1 000,Dotace Města Újezd u Brna
35 000,Vánoční jarmark
9 364,Celkem
70 964,Fotografie autoři příspěvků – vyučující a žáci školy.
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