Novinky na škole
▪ V současné době se ve vnitřním traktu školy dokončuje stavba výtahu a na
chodbách školy probíhá přeměna schodů mezi budovami na šikmé rampy. Dojde
tak k vytvoření bezbariérovosti mezi všemi hlavními budovami školy!
▪ 20. 3. v 16 h se koná schůzka rodičů budoucích prvňáčků, 7. 4. proběhne od 13
– 18 h zápis do 1. ročníku, 10. 4. v 16 h se konají třídní schůzky

Vánoční jarmark
Úterní odpoledne 13. prosince 2016 se prostora školní jídelny proměnila na
výstavní a prodejní síň. Vánoční atmosféra dýchala ze všech koutů. Žáci naší
školy se pochlubili svými výrobky, z nichž některé si mohli návštěvníci zakoupit.
Maminky, tátové, babičky, dědové, ale i další příchozí si odnášeli z jarmarku
pěknou památku nebo dáreček.
Vánoční náladu navodila i naše Kavárnička, v níž se, za pozorné obsluhy chlapců
z devátých tříd, mohli návštěvníci zastavit na malé občerstvení připravené žáky
i učiteli. Mohli jste si dát kávu, čaj, nealkoholický grog či punč a k tomu
zakousnout cukroví, vlastnoručně vyrobené žáky pod vedením učitelů našeho
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pedagogického sboru, případně další dobroty, vyrobené našimi pedagogy a školní
kuchyní.
Velké díky patří paní Franzové, která věnovala na jarmark k prodeji své výrobky.
Myslím, že všichni odcházeli s dobrou vánoční náladou a s pocitem, že přispěli
na dobrou věc, neboť výtěžek z akce, 17 375,- Kč, byl věnován darem
Nadačnímu fondu při ZŠ Újezd u Brna a bude využit ve prospěch žáků naší
školy.
PhDr. Jana Hradilová
Zprávy z Ekotýmu
Náš školní Ekotým během zimních měsíců rozhodně nezahálel. Během
pravidelných schůzek se prostřednictvím stmelovacích her i nadále seznamoval
s novými členy týmu, ale
především si připravoval
nové materiály k obhajobě
titulu
Ekoškola.
Ve
spolupráci
se
svými
spolužáky,
především
z volitelných
předmětů
Globální
výchova,
Ekologický
seminář
a Přírodopisné praktikum,
chystal
podklady
pro
tvorbu nových analýz tvořili dotazníky, vedli
rozhovory
s paní
Petlákovou,
panem
školníkem či s vedoucí školní kuchyně. Následně vše vyhodnocovali, srovnávali
s analýzami z minulých let a vymýšleli nové úkoly pro vylepšení ekologického
chodu školy.
V únoru pak ti nejstarší členové společně s paní učitelkou Navrátilovou
a Pešákovou připravili a sepsali novou žádost k obhajobě titulu Ekoškola.
Tuto žádost jsme koncem měsíce odeslali a nyní netrpělivě očekáváme návštěvu ze
sdružení Tereza, která přijede provést audit. Všichni pevně věříme, že se nám titul
Ekoškola podaří obhájit.
Držte nám palce!
Na konec dubna jsme za dobře odvedenou práci připravili výjezd členů Ekotýmu
na Kaprálův mlýn, který se nachází na samotě v krásném přírodním prostředí údolí
Říčky v jižní části Moravského krasu. Zde se budeme snažit nejenom utužit naše
vztahy a více si prohloubit vědomosti k chodu Ekotýmu, ale především si
odpočinout od náročného zimního období a nabrat síly do práce v dalších měsících.
Mgr. Lucie Navrátilová
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V měsíci lednu jsme jeli
s paní
učitelkou
Navrátilovou
v rámci
předmětu
Globální
výchova
na
výukový
program Kdo s koho, který
pro
nás
připravilo
středisko
ekologické
výchovy
Lipka
–
Rozmarýnek.
Tématem tohoto programu
byla hra, kde jsme se
seznámili
s možností
zapojení do debaty ke
stavbě
supermarketu
v oblasti výskytu mokřadu s chráněnými živočichy. Rozdělili jsme se na zastánce
a odpůrce stavby, snažili jsme se jedna strana přesvědčit druhou o nutnosti stavby.
Na konci programu jsme se dozvěděli verdikt, našim ochráncům se nepodařilo
zabránit
stavbě
supermarketu, stejně jako ve
skutečném případě. Program
se nám velmi líbil, aktivně
jsme se do něj zapojili a už
se těšíme na příští rok, kdy
nás bude čekat
nový
výukový program.
Vážení rodiče, milí žáci,
od ledna působím na škole

jako školní psycholožka
a ráda bych vás seznámila
s tím, čemu jsem se
v posledních
dvou
měsících
na
škole
věnovala.
Velikou částí mojí práce je
individuální
podpora
jednotlivých žáků. Žáci jak
z prvního, tak z druhého
stupně
mě
mohou
vyhledat, pokud potřebují
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pomoct, poradit nebo se svěřit. Témata, se kterými se setkávám, jsou různá. Jedná
se o různé obtíže v navazování kamarádských vztahů, problémů v učení, tréma
před písemkami, vyrovnávání se s rozvodem rodičů, řešení konfliktů se spolužáky,
ale i sdílení radosti a úspěchů, když se něco podaří. Podporu a poradenství nabízím
také rodičům, kteří se na mě rozhodnou obrátit. Pokud ke mně dítě dochází, je mou
povinností informovat rodiče. U některých rodičů jsem se setkala s obavami, že se
nedozví, s čím za mnou dítě přišlo. Rozhodně není mým cílem obcházet rodiče,
naopak je podle mého názoru důležité s nimi spolupracovat a mluvit s nimi o tom,
co jejich dítě prožívá. V případě, že rodič souhlasí a týká se problém školy,
případně přímo obtíží v učení, tak spolupracuji i s pedagogy a hledáme společnou
cestu k řešení. Podporu a poradenství nabízím také jednotlivým pedagogům.
Kromě toho, že se žákům věnuji individuálně, je mojí prací chodit do tříd
a připravovat pro děti různé programy. Ve třídách v uplynulých dnech proběhly
hodiny na téma Tolerance nebo Empatie. Navštívila jsem také deváté třídy, kde
jsme se věnovali volbě povolání. Pro deváťáky je to aktuální téma. Ti, kteří měli
zájem, se mohli nechat otestovat psychodiagnostickými metodami a výsledky vzít
do úvahy při volně další školy. V budoucnu bych ráda tuto možnost nabízela již od
osmé třídy a společně s žáky, rodiči i pedagogy bychom mohli u každého hledat
silné stránky a schopnosti, které by mohli uplatnit ve svojí budoucí profesi.
S výborným nápadem přišla třídní učitelka devítky. Během března proběhne u žáků
devátých tříd ještě jedno setkání se mnou, kdy se budeme soustředit na téma
Relaxace a na to, jak zmírnit stres a trému před přijímačkami. Ze strany žáků jsem
se setkala s velikým zájmem o tuto oblast.
V současné době nejvíce komunikuji nejen s učiteli a výchovnou poradkyní, ale
také s metodičkou prevence, se kterou připravujeme programy ušité na míru
jednotlivým třídám. Dále se chystám navštívit prvňáčky, kde se budeme hravou
formou věnovat pravidlům, která je potřeba ve škole dodržovat, aby všem bylo ve
třídě dobře.
Mgr. Eva Smejkalová, školní psycholog
Sazka olympijský víceboj
Během I. pololetí všichni žáci školy, kteří nebyli uvolněni z TV, naplno v rámci
hodin tělocviku plnili disciplíny Sazka olympijského víceboje. Větší část našich
„olympioniků“ zvládla všechny disciplíny splnit již do konce pololetí a díky tomu
jsme byli zařazeni do slosování o Trénink s olympioniky. Podmínky pro zařazení
do slosování splnilo 187 škol z celé republiky, z našeho kraje 13 škol a my jsme
byli jedna z nich. Z každého kraje pak 6. února freestyle motokrosař Petr Pilát
vylosoval pod dohledem notářky dvě školy, které se mohou těšit na sportování
s českými olympioniky. Nakonec jsme sice nepatřili mezi ty šťastné a tedy
vylosované, ale i tak můžeme být spokojeni, že jsme udělali maximum. Do
sportování jsme zapojili všechny naše žáky a to je to hlavní. „Není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se.“ Pierre de Coubertin.
Mgr. Hana Pešáková
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Sportovní soutěže
Začátek nového kalendářního roku je na sportovní soutěže chudý. S blížícím se
jarem postupně přibývá soutěží, kterých se tradičně naši sportovci zúčastňují.
Koncem března jako první své síly se soupeři změří haloví fotbalisté ročník 2000 –
2003 na turnaji v nafukovací hale v Telnici. Hned týden po nich čeká důležitý
souboj naše házenkáře stejné věkové kategorie. V Brně se 30. března koná
kvalifikace na prestižní republikové finále Sportovní ligy ZŠ, soupeři nám budou
vítězové Pardubického kraje a kraje Vysočina. Vítěz této kvalifikace si pak
vybojuje právo účasti na RF, jehož pořadatelem je koncem dubna Nové Veselí
a Žďár nad Sázavou, a zúčastní se ho pět nejlepších škol z republiky a pořadatelská
škola. Za připomínku určitě stojí naše účast na loňském finále v Plzni a zaslouženě
vybojované stříbrné medaile. Hned po házenkářích čeká první soutěž 4. dubna
naše atlety, konkrétně skokany do výšky, kteří se zúčastní tradiční Otnické laťky –
závodu ve skoku do výšky. Začátkem května pak budeme na atletickém oválu
v Mokré bojovat o postup do dalších kol v Poháru rozhlasu. Dále se ještě
zúčastníme Novinářského kalamáře, který je určen pro házenkáře 5. – 7. tříd. Ve
svých turnajích budou také od jara pokračovat naši nejmenší házenkáři v rámci
Školní ligy, určené pro žáky 1. – 3. tříd a 4. – 5. tříd. Všichni žáci I. stupně pak
budou v březnu soutěžit v již tradičním závodu ve šplhu na tyči „O nejlepšího
šplhouna školy“, což je soutěž nejen jednotlivců, ale i tříd. Sportovní program
máme tedy nabitý. Věřím, že se nám bude dařit a navážeme na dobré výsledky
z loňska. A pokud budou naši soupeři nad naše síly, tak to sportovně uznáme.
Držte nám pěsti.
Mgr. Hana Pešáková
Soutěže a olympiády
Hledáme nejlepšího mladého chemika
I letos se v 9. ročníku uskutečnila soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika.“
Ve školním kole zvítězila Klára Zapomělová z IX. B před Markétou
Macenauerovou a Tomášem Gajdou, oba z IX. A. V okresním kole na SPŠCH
v Brně naši školu úspěšně reprezentovali Markéta Macenauerová, Tomáš Gajda
a Aleš Markel (IX. B).
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Dne 1. února 2017 se konalo na ZŠ v Modřicích okresní kolo Olympiády v českém
jazyce. Naši školu reprezentovaly Linda Horáčková (VIII. A) a Markéta
Macenauerová (IX. A). Obě děvčata si vedla velmi dobře, Linda obsadila 7. místo
a Markéta 10. místo. Děkujeme za účast a gratulujeme k úspěchu.
Dějepisná olympiáda
V úterý 17. ledna se naše škola zúčastnila okresního kola dějepisné olympiády
v Tišnově. Reprezentovaly ji čtyři žákyně 9. ročníku: Barbora Filáková, Adéla
Kulichová, Markéta Macenauerová a Klára Zapomělová. Po příjezdu na
gymnázium nás „přivítala“ zmatená kuchařka s ručníkem na hlavě. Potom jsme
psali test, který byl stejně jako školní kolo na téma“Marie Terezie - žena, matka,
panovnice aneb Habsburkové 18. století.“ Test byl obtížný, ale přesto jsme se
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každá umístila na vynikajícím místě: Bára na 23., Áďa na 20., Klárka na 15. a já na
9. místě. Jsem ráda, že jsem se olympiády zúčastnila, zase toho vím o trochu víc!
Markéta Macenauerová, IX. A
Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2016/2017
1. termín:
12. 4. – pro žáky 9. ročníků
18. 4. – pro žáky 5. a 7. ročníků
2. termín:
19. 4. – pro žáky 9. ročníků
20. 4. – pro žáky 5. a 7. ročníků
• Žáci se dostaví ve stanovený den na příslušnou SŠ v 1. termínu na SŠ, kterou
uvedli v přihlášce jako první, ve 2. termínu na SŠ, kterou uvedli jako druhou.
• Počítá se vždy lepší výsledek z českého jazyka a matematiky z obou termínů
zkoušek.
• Výsledek testu je ohodnocen 60 %, zbytek, tedy 40 %, se získává za hodnocení
z vysvědčení, účasti na soutěžích a olympiádách.
• Pokud žák uplatňuje podpůrná opatření doporučená pedagogicko psychologickou poradnou a tento dokument byl přiložen k přihlášce na SŠ, musí
jej ředitelství SŠ u přijímacího řízení zohlednit. (Bývá navýšená časová dotace.)
• Náhradní termíny (závažné důvody nemoci…) jsou stanoveny na 11. 5. a 12. 5.
• Výsledky přijímacího řízení (vyhodnocuje CERMAT) budou předány SŠ
nejpozději 28. 4., do dvou pracovních dnů pak musí ředitelství SŠ zveřejnit
výsledky včetně svých kritérií. Ty jsou veřejně vyvěšeny na webové stránce
školy a na vývěsce na budově školy.
• Oznámení o přijetí se již nezasílá poštou.
• Oznámení o nepřijetí bude doručeno na adresu uchazeče. Poté se může uchazeč
do tří pracovních dnů odvolat. (Vzor odvolání u výchovného poradce).
• Uchazeč, který byl přijat na střední školu, má povinnost odevzdat zápisový lístek
nejpozději do deseti pracovních dnů na ředitelství příslušné střední školy.
Veškeré informace naleznete na webových stránkách : www.cermat.cz
Mgr. L. Pohludková, výchovný poradce
Menu pro změnu
Jak jsme již informovali v minulém Zpravodaji, od začátku školního roku jsme
zapojeni do mezinárodního projektu zabývajícího se zodpovědnou spotřebou jídla.
V rámci tohoto projektu náš „meňácký“ tým zvládnul spoustu práce. Na konci
listopadu a začátkem prosince provedl analýzu školní kuchyně a analýzu
domácností žáků. Do rodin jsme rozdali dotazníky, které zjišťovaly stravovací
návyky, jaké potraviny preferují a odkud je získávají, nebo způsob zacházení
s nespotřebovanými potravinami. V prosinci jsme pak tyto dotazníky vyhodnotili
a vybrali si témata, kterými bychom se chtěli více zabývat. Jako pozitivní jsme
vyhodnotili odpovědi týkající se stravování – ve většině rodin se pravidelně
konzumuje zelenina i ovoce, děti snídají doma, do fast foodů chodí méně často,
tzn. příležitostně, do jídelníčku zařazují rodiny místní sezónní produkty.
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Kladně dopadly také odpovědi
týkající se nespotřebovaných
potravin
–
ve
většině
domácností
se
potraviny
většinou všechny spotřebují,
málokdy zbydou, a pokud ano,
tak je využívají jako krmivo pro
zvířata. Jako méně uspokojivé
byly odpovědi na otázky
ohledně nákupu potravin. Hned
po návratu z vánočních prázdnin
si pak žáci na základě těchto
analýz sestavili plán činností,
ve kterém si stanovili dva hlavní cíle a kroky k jejich naplnění. Prvním je omezit
plýtvání ve školní jídelně, druhým pak využívání bylinek a vlastních výpěstků
v kuchyni. Na plnění jednotlivých úkolů teď „meňáci“ intenzivně pracují.
Podrobnější výsledky analýz, včetně grafického zpracování, jsou k vidění na
nástěnce Menu pro změnu.
Mgr. Hana Pešáková
Hospodaření Nadačního fondu k
Poč. stav k 1.1.2016:
Stav hotovosti:
34 747,00 Kč
Stav běžného účtu ČSOB:
31 640,21 Kč
Celkem fin. prostředky:
66 387,21 Kč
Příjmy:
Dary:
169 652,00
Příspěvek MěÚ Újezd u B. 37 000,00 Kč
Úroky:
17,37 Kč
Příjmy celkem:
206 669,37
Výdaje:
Potřeby pro VV kroužek
12 451,00 Kč
Školní pomůcky
117 477,00
Předplatné
348,00 Kč
Školní potřeby
25 865,00 Kč
Ceny do soutěže
1 225,00 Kč
Odměny žákům
5 576,00 Kč
Sportovní potřeby
25 362,00 Kč
Jízdné na soutěže
9 160,00 Kč
Bankovní poplatky
792,00 Kč
Režie
137,00 Kč
Výdaje celkem:
198 393,00
Záv. stav k 30.09.2016:
Stav hotovosti:
48 493,00 Kč
Stav běžného účtu ČSOB:
26 170,58 Kč
Celkem fin. prostředky:
74 663,58 Kč
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