Vážení rodiče,
děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2014/2015. Přejeme
Vám i Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a klidnou dovolenou.
Vedení školy
Co se událo ve škole v posledním čtvrtletí:
▪ 13. 4. proběhla akce pro veřejnost – Seznamte se s Fair Trade
▪ 16. 4. se konaly závody ve šplhu pro 1. st. – O nejlepšího šplhouna
▪ vyučující absolvovali řadu seminářů pro práci s tablety (škola získala v rámci
projektu Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu 20 kvalitních tabletů)
▪ naši žáci úspěšně reprezentovali školu v republikovém finále házenkářské
soutěže Novinářský kalamář ve Velké Bystřici
▪ 19. 5. se uskutečnil 8. ročník regionální ekoolympiády, který pořádala naše
škola za účasti devíti škol z okolí
▪ 20. 5. další celoškolní akce – Trénink s olympionikem
▪ 21. 5. testování deváťáků, pořádané ČŠI
▪ 25. 5. výlet do Vídně
▪ 27. – 29. 5. úspěšná účast na republikovém finále házenkářské soutěže žáků 6.
– 7. tříd Novinářský kalamář v Karviné – 2. místo
▪ 1. 6. instalace nové interaktivní tabule
▪ 10. 6. krajské finále v minivolejbale žáků 1. st.
▪ 12. 6. řada akcí a soutěží k 600. výročí upálení mistra J. Husa završena besedou
se starostou města ThDr. Janem Hradilem ThD.
▪ 15. 6. se v 16 hodin uskutečnila schůzka rodičů budoucích prvňáčků
▪ 16. 6. převzetí titulu Světová škola na slavnostním vyhlášení v Praze
▪ 26. 6. předání vysvědčení, 29. – 30. 6. ředitelské volno
▪ účastnili jsme se výukových programů, zejména ekologického zaměření,
chodili jsme do knihovny, jezdili na výlety a exkurze, žáci soutěžili v celé řadě
soutěží a olympiád, úspěšně pracovaly školní kroužky a letos početné
edukativně stimulační skupinky
▪
Školní stravování – odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole
▪
V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků
a studentů v době jejich pobytu ve škole, ve školském zařízení podle § 117 odst. 1
písm. b/ a c/ zákona 561/2004 Sb., dále § 122, odst. 2, § 119, §123 odst. 3.
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To znamená, že jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci
v provozovnách školního stravování uvedených v § 3 odst. 2 vyhl. č. 107/2005 Sb.
Pouze první den neplánované nepřítomnosti lze strávníkovi poskytnout jídlo
v rámci školního stravování za výši finančního normativu (§ 4 odst. 9 vyhl.
č. 107/2005 Sb.). Uvedené ustanovení vyhlášky vychází z důvodného předpokladu,
že strávník přihlášený ke stravování ve školní jídelně si jídlo z důvodu náhlého
onemocnění nemůže předem odhlásit.
Bude-li strávník nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho nemoci, kdy
nebude přítomen ve škole, se už nejedná o školní stravování a je možné za
neodhlášené a neodebrané jídlo účtovat a požadovat úhradu finanční částky v plné
výši, kterou hradí mimoškolní strávníci a která zahrnuje jak finanční normativ na
stravu, tak i mzdové a režijní náklady.
V době nemoci, rodinné dovolené apod. v žádném případě nemůže být
strávníkovi v rámci školního stravování poskytnuta dotovaná strava, která
zahrnuje pouze finanční normativ na potraviny. Strávník nebo jeho zákonní
zástupci jsou povinni neprodleně tuto stravu odhlásit. Toto ustanovení se týká
i školních akcí (výletů, exkurzí, ...), kdy strávník v době výdeje stravy není
přítomen ve škole a stravu si osobně nemůže odebrat ve školní jídelně.
Stravu v tyto dny je možné odebírat, ale pouze za plnou cenu, která je
stanovena pro mimoškolní strávníky.
Marie Holubová, vedoucí školního stravování
Ekoolympiáda 2015
V úterý 19. května se v naší škole konalo oblastní kolo soutěže Ekoolympiáda,
kterého se zúčastnilo devět škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Naši žáci
z devátého a částečně i osmého ročníku pod vedením paní učitelky Stanislavy
Žáčkové připravili soutěžní stanoviště na školním dvoře. Všechny děti nejdřív
napsaly test a splnily úkol ve školní jídelně. Během této doby se paní učitelky
seznámily s prezentací o Fair Trade, ochutnaly fair tradovou kávu i čaje a mohly si
koupit produkty Fair
Trade.
Do další části soutěže
jsme
zapojili
i doprovázející paní
učitelky, kterým jsme
přidělili
soutěžní
stanoviště na školním
dvoře. Bylo krásné
počasí, všechny děti
se snažily získat co
nejvíce bodů, i naši
deváťáci byli na
soutěže
bezvadně
připraveni. Děti soutěžily v tříčlenných týmech ve dvou kategoriích – mladší
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kategorii vyhrálo družstvo ze ZŠ Měnín – Natálie Dvořáková, Julie Pokorná,
Michal Povolný, starší kategorii vyhrálo družstvo ze ZŠ Otnice – Alena Kosíková,
Simona Topolářová, Natálie Smetanová. Naším nejúspěšnějším týmem bylo
družstvo v kategorii starších žáků ve složení Šarlota Volentierová, Aneta Novotná a
Veronika Kalvodová, které se umístilo na druhém místě.
Všem soutěžícím i učitelům děkujeme za účast v soutěži a všem výhercům
gratulujeme.
Za ceny do soutěže mockrát děkujeme firmě Elektro Spáčil a společnosti SAKO.
Určitě udělaly dětem velkou radost.
Mgr. Jitka Bublová
Den životního prostředí
V pátek 5. 6. 2015 se uskutečnila akce Den životního prostředí, kterou připravili
žáci sedmých tříd pro nižší stupeň.
Žáci od první do páté třídy se zúčastnili těchto stanovišť: Prvním ze stanovišť byla
prezentace, kde si
žáci připomněli, jak
důležité je třídit
odpad,
že
by
neměli znečišťovat
přírodu a také, že
by se s ničím
nemělo
plýtvat
např.
s vodou.
Potom následovala
druhá část tohoto
stanoviště, a to byl
pracovní list, ve
kterém děti na
interaktivní tabuli
třídily odpad. Na dalším stanovišti si účastníci vyzkoušeli, jak vyrobit škvorovník,
což je útočiště pro škvory. Dalším stanovištěm byly hry v parku, kde děti hrály
různé tematické hry. Dále tu byly pracovní listy, které děti po skupinkách
vyplňovaly, a kdo měl hotovo, vyzkoušel si hmatovou stezku. Ve škole si potom
děti mohly vyrobit další pěkné výrobky – stromek a stojánek na tužky/květináč.
A na posledním stanovišti prodávali kluci výrobky Fair Trade, které si mohli
zakoupit i kolemjdoucí. No a na druhém konci Újezda měl zbytek sedmáků
stanoviště a soutěže pro žáky šestých tříd.
Myslím, že si tento den všichni užili, bavilo je to a něco nového se i naučili.
Adéla Kulichová
Párty se zdravou 5
Dne 3.6. do naší školy dojela lektorka ze Zdravé 5, kterou pořádá obchodní
společnost Albert. Paní lektorka nám dala různé recepty na přípravu zdravých jídel
a všechny skupinky se začaly ihned připravovat. Každý si mohl vybrat jeden
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pokrm. Pokrmy byly
tyto: nakrájené ovoce,
nealko
mojito,
chlebíčky a housenka
z mozzarelly. Potom
jsme si řekli něco
o zdravém
jídle
a všechno jsme si šli
sníst ven. Každý
ochutnal
snad
všechno a hned také
bylo všechno pryč.
Některé věci dokonce
byly dobré! Nakonec
jsme
se
s paní
lektorkou rozloučili
a odešli jsme. Na řadě byla další třída.
Radek Dupal
Mezinárodní program Ekoškola – již 10 let v České republice
Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, který v České republice
koordinuje Sdružení TEREZA. Jeho hlavním cílem je, aby žáci snižovali
ekologický dopad své školy a svého jednání na životní prostředí ve škole a jejím
okolí. Finančním partnerem projektu se stala společnost IKEA, s.r.o., která
program Ekoškola v ČR podporuje.
Především díky výhře našeho Ekotýmu v projektu „Spolu s námi“ mohli členové
našeho Ekotýmu vyrazit na výukový program na brněnský Rozmarýnek, inspirovat
se vybavením školy i nápady žáků v Základní škole v Ostopovicích, podívat se na
ekofarmu do Ivančic a koupit barvy na výzdobu naší školy. O některých z těchto
akcí si přečtete zajímavé články ve školním zpravodaji.
Milý Ekotýme,
moc děkujeme za přihlášení vaší povedené změny do IKEA výzvy „Spolu s námi“.
Jsme hrdí na to, jaké máme kreativní a akční žáky i učitele v našem programu.
Oceňujeme také vaši kvalitní práci, kterou v programu děláte, a nadšení, se kterým
jste se do ní pustili. S radostí vám oznamujeme, že váš projekt v IKEA výzvě uspěl
a zařadil se tak mezi 10 nejlepších projektů. Nejen, že si zasloužíte velké uznání
a poděkování, ale také si zasloužíte výhru.
Zároveň jste se zařadili mezi tři nejlepší projekty v IKEA výzvě, a proto vyhráváte
výlet do IKEA v Brně.
Gratulujeme vám a jsme moc rádi, že jste v Ekoškole s námi. S pozdravem
Kateřina Šustková
Sdružení TEREZA
Program Ekoškola
Haštalská 17, 110 00 Praha 1
tel.: 224 816 868
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Exkurze za odměnu do firmy IKEA
Dne 27. dubna se žáci, kteří byli vybrání z každé třídy, vypravili do firmy Ikea.
První dvě hodiny jsme se sice učili, ale to nikomu nevadilo. Pak jsme se sešli
v šatně a odebrali jsme se na autobus. Když jsme se dostali do Ikei, ještě chvilku
jsme čekali na ZŠ Lískovec. Potom jsme se přesunuli do zasedací místnosti. Měli
tam pro nás přichystané jídlo například párky, tři druhy donutů, bagety se
zeleninou, mohli jsme si i vybrat pití, fantu, sprite nebo vodu. Když jsme se najedli,
paní, která nás tam provedla, řekla, že teď představíme naše školy jiným školám.
První škola byla
z Nového
Bydžova. Jejich
ekotým byl složen
jen
z deváťáků.
Řekli nám, kde se
nachází
jejich
škola
a
něco
o jejich aktivitách.
Pak jsme byli na
řadě
my
a prozradili jsme
zase něco o naší
škole. Po téhle
prezentaci
škol
nám všem paní
oznámila, že se
půjdeme podívat do zákulisí Ikei. Rozdělili jsme se na dvě části. Přišli jsme do
třídícího centra v Ikei, ale tam jinak přístup není. Sbírají třeba průhlednou fólii, za
měsíc sesbírají 2 tuny a dostanou za to 18 000 korun. V druhé části jsme se dostali
do opravny. Opravovali tam židličky a další věci. Pak tam měli obří stroj, který
přebaloval roztržené obaly z nově dodaného zboží. Dostali jsme od nich zadarmo
takovou malou krabičku. Byl to pěkný výlet a všem se nám tam líbilo.
Jirka Šplouchal, 8. B
Po příjezdu jsme šli do místnosti, kde jsme postupně představili naše školy. Potom
jsme si prohlédli prodejnu IKEA i v místech, kam se nakupující nedostanou,
a nakonec jsme si mohli složit krabici z kartonu na naše poklady.
Bylo pro nás připravené malé občerstvení - párek v rohlíku, koblížky, jablečný
závin a pití. Před odjezdem domů jsme si všichni koupili zmrzlinu. Exkurze se nám
líbila a užili jsme si pěkný den.
Gabriela Sychová, 4.B
Organismus jménem Voda
Dne 9. dubna 2015 se zúčastnila skupina žáků sedmého ročníku z přírodopisných
praktik programu „Organismus jménem Voda“.

Na začátku jsme byli v sále. Udělali jsme si jmenovky, potom si každý vylosoval
slabiku a podle barvy písmen jsme vytvořili skupiny. Každá skupina měla za úkol
složit ze slabik nějaké téma. Když si každý poskládal své téma, dostali jsme papíry,
na které jsme si udělali myšlenkovou mapu, která souvisela s tématem.
Poté následovala část programu, kterou jsme absolvovali venku. Rozdělili jsme se
na skupiny holek a kluků. Skupina děvčat musela vytvořit z papírků napíchnutých
na kolících koloběh vody a kluci potom doplnili obrázky k různým dějům. Až jsme
dohráli tuto hru, šli jsme se podívat k jezírku. Potom nastala nejzábavnější část
programu. Šli jsme k maketám koryt řek. Napumpovali jsme vodu a pustili ji, aby
se vlévala do koryt. Každý si mohl vzít lodičku a dát si závody. Potom jsme se
vrátili zpět do sálu. Hráli jsme tzv. simulační hru. Opět jsme se rozdělili do skupin.
Tato hra byla spíše o dohadování se, ale nakonec jsme se dohodli. Na závěr
programu jsme si pustili prezentaci o Aralském jezeře a dalších vyschlých jezerech.
A úplně nakonec... vyjádřili jsme svůj názor na celý program. Líbilo se nám tam.
Nikola Strnádelová, 7. B
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Poznávací ekol. aktivita v LŠ Jezírko v Soběšicích „Mravencovo desatero“
I v letošním roce se jednotlivé třídy vydávají na výlety, a tak ani naše třídy
nezůstaly doma a druhou březnovou středu vyrazily třídy 2. A a 2. B na
dobrodružný výlet do Ekocentra v Soběšicích u Brna.
Po necelé hodince jsme dorazili do cíle. Nejdříve jsme se přivítali se čtyřmi
průvodkyněmi a jejich kamarádem mravencem, kteří nás celým programem
provázeli. Děti si poté vylosovaly z pytlíku šátek, který je rozdělil dle barvy na 4
skupiny, a cesta za poznáním mohla začít.
Skupinky se svými průvodkyněmi se vydaly za prozkoumáním mravenčího světa.
Celý program byl rozdělen na dvě části – jedna část probíhala uvnitř budovy a ve
druhé jsme se vydali
ven
do
blízkého
lesíka. Ať už uvnitř
nebo venku, všude se
děti zábavnou formou
mohly
seznámit
a naučit
něco
z mravenečkova
světa.
Vyzkoušeli
jsme si, jaké to je
spolupracovat
při
stavbě
mraveniště,
představili jsme si
jednotlivé mravenčí
„zaměstnání“ - jako
jsou
chůvičky,

trubci... Ukázali jsme si jednotlivá stádia vývoje mravenců, a aby si děti odnesly
s sebou něco na památku, mohly si vyrobit z přírodnin vlastního mravence.
Nejvíce se ovšem dětem líbilo, když se proměnily v malé mravence a mohly si
prolézt obří model mraveniště. Za doprovodu opravdových zvuků lesa tak zažily
ukázky ze života tohoto malého hmyzu.
Po krátkém občerstvení se skupinky vyměnily. Ta, která měla do svačinky program
uvnitř, se vydala ven a naopak – děti, které byly doposud venku, se přesunuly
dovnitř. Počasí nám sice moc nepřálo, ale naše průvodkyně byly připraveny. Kdo
z dětí si zapomněl doma pláštěnku, si ji mohl vypůjčit a vyrazili jsme do lesa. Tam
na děti čekaly různé úkoly: například sběr mravenčí potravy, hra na berušky,
mravence a mšice.
Byl to den plný zážitků se zajímavým, poučným, ale především poutavým
programem pro naše žáčky.
Určitě bychom se rádi do ekocentra zase někdy vrátili.
Názorné učení a osvojování znalostí, ale i probouzení citového vztahu k lesu je
prostřednictvím aktivit zaměřených na smyslové vnímání přírody bylo pro děti
velmi obohacující.
Jana Rožnovská, asistentka učitele
Ekotým na Rozmarýnku
Ve středu 6. května jsme se vydali se spolužáky ze školního Ekotýmu na výukový
program Příroda za humny.
Ráno
jsme
se
shromáždili
před
školou a vyrazili jsme
na vlak. Ve vlaku jsme
si povídali o tom jakým
jedeme
hezkým
moderním
vlakem.
V Brně jsme přesedli
na tramvaj číslo jedna,
která
dorazila
na
zastávku
Vozovna
Komín.
Pěšky jsme
dorazili
na
Rozmarýnek
v Brně
v Jundrově. Se zájmem
jsme
obdivovali
překrásnou, nově zbudovanou zahradu i novou budovu, ve které probíhají výukové
programy. U brány na nás čekaly lektorky Lída a Yffa. Uvítaly nás a řekly nám, že
se nesmí chodit po trávníku, protože byl nově zasetý. Nejprve nás rozdělily na dvě
skupiny starších a mladších, ve kterých jsme pracovali až do konce programu.
Mladší skupina šla s Lídou do altánku a my zůstali před šatnami, kde jsme měli
rozdělit různé živočichy do čtyř skupin: savci, ptáci, hmyz, a plazi. Potom nám dala

rozdělené skupiny živočichů, které jsme měli rozmístit po zahradě na místa, která
jsou pro ně přirozeným bydlištěm. Ve druhé části programu jsme se vyměnili se
skupinou mladších dětí. Na úvod jsme si zahráli hru. Lektorka nám dala kartičky
škůdců nebo predátorů, kteří nás lovili, a my jsme museli utíkat a zároveň sbírat
plodiny, kterými se živíme. Poté nás Lída rozdělila do dvojic a trojic a dala nám
naše pole, které jsme obdělávali po čtyři roky, ale otravovali nás škůdci nebo
ekonomika. Na konci jsme si sečetli body za 4 roky. Na závěr nás lektorky
provedly po jejich bylinkové zahradě. Na konci programu se s námi rozloučily
a my odjeli zpět do školy.
Anton Tisoň, Kristýna Cidrychová, 7. A
Závěrečný workshop Světových škol
Dne 16. června jsme jely s paní učitelkou Kořínkovou do Prahy na předávání titulu
Světová škola. Celá akce začínala v 10 hodin v Americkém velvyslanectví, kde nás
přivítaly zástupkyně organizací: Člověk v tísni, ARPOK a Multikulturní Praha
a seznámily nás s celým programem. Akce se zúčastnilo celkem jedenáct škol,
mezi nimi byla i mateřská škola z Hradce Králové. Následně jsme se rozdělili na
dvě poloviny, ve kterých jsme mezi sebou prezentovali projekty našich škol.
Hodně škol se zabývalo životním prostředím (př. potraviny, zvířata a voda). Téma
FAIR TRADE měla jenom naše škola. Následně jsme dostali titul Světová škola za
naše snažení a poukaz na zakoupení knížek pro naši školu. Po obědě se konala
s názvem „World café“. Probíhala následovně - ve čtyřech skupinkách jsme
postupně navštěvovali čtyři stanoviště, ve kterých jsme měli říkat své nápady k
různým otázkám, jako je např. Jak zapojit celou školu do projektu Světová škola?
Naše nápady zněly takto: motivovat ostatní, říct jim, co je cílem akce… Celou akci
jsme zakončili „sladkou tečkou“. Bylo to závěrečné sdílení u perníkové buchty
a čaje nebo kávy. V Praze se nám líbilo a doufáme, že se tam se školou ještě někdy
podíváme. Klára Zapomělová, 7. B a Markéta Macenauerová, 7. A.
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Víme, po čem chodíme – program na lesní škole Jezírko
Příjemné dopoledne strávili žáci třetích tříd v dubnu na lesní škole Jezírko.
Zúčastnili se programu s názvem „Víme, po čem chodíme“. Jak již název napovídá,
byl věnován půdě jako jedné z nezbytných podmínek života na Zemi.
Hned po příjezdu byly děti rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina hned vyrazila
do terénu, pro druhou byly připraveny zajímavé hry a další činnosti v budově lesní
školy. Hravou formou děti poznávaly jednotlivé složky půdy, měly možnost si
prohlédnout, jak vypadá půdní sonda a jak se vlastnosti půdy mění s hloubkou. Se
zájmem také pozorovaly tři velké skleněné nádoby s půdou.
V první byla půda suchá, bez vody a živých organismů, ve druhé půda vlhká, která
se postupně měnila působením živých organismů a v poslední půda, v níž byly
zakořeněné rostliny již s rozvětvenými kořenovými systémy, které upevňovaly
rostliny v zemi. Největší radost děti měly, když si mohly v lese samy „nalovit“
živočichy, kteří našli v půdě svůj domov. „Lovily“ je do skleniček opatřených
lupou, pečlivě je pozorovaly a určovaly podle klíče. Pak je opět opatrně vypustily

zpět do přírody.
V budově
lesní
školy
se
žáci
seznámili s dalšími
vlastnostmi půdy.
Zaujala je hmatová
hra se
vzorky
půdních
typů.
Jednotlivé vzorky
půd byly umístěny
do
očíslovaných
dřevěných krabic,
opatřených pouze
otvorem pro ruku.
Podle
zadaných
charakteristik
mohli sami poznat pouze podle hmatu některé z půdních typů. Na závěr si žáci
vytvořili obrázky malované uhlem a přírodními pigmenty.
Díky zdařilému programu žáci lépe pochopili důležitost půdy, uvědomili si její
rozmanitost a jedinečnost. Domů se vraceli spokojeni a se spoustou nových zážitků.
Mgr. Martina Kulichová, třídní učitelka 3. třídy
Kampaň na záchranu zvířat jihovýchodní Asie
V úterý 21. dubna jsme se s přírodopisným praktikem vypravili do brněnské ZOO.
Vlakem jsme přijeli do Brna a k zoologické zahradě jsme se dopravili hromadnou
dopravou.
Když jsme se ocitli v ZOO, přivítala nás paní lektorka a zavedla nás do zajímavého
sálu s prosklenou podlahou a vitrínami, kde žili různí leguáni a ještěrky. Odsud
jsme vešli dveřmi, které na sobě měly molitanové pyramidy - které se všem moc
líbily - do promítacího sálu. Tam jsme se posadili a paní lektorka přišla
i s papouškem na rameni, který se jmenoval Eda. Poté, co jsme se seznámili
s papouškem, nám lektorka pustila krátký dokument Zelená poušť. Film byl o tom,
že v jihovýchodní Asii se kácí deštné lesy, aby se mohly pěstovat palmy olejné.
Kvůli tomu jsou zabíjena některá chráněná zvířata. Například orangutani, kteří se
živí kořínky palmy olejné a tím jejímu pěstování škodí. Byli jsme poučeni o tom,
že si máme kupovat výrobky z jiných rostlinných olejů, aby se nekácelo tolik
deštných lesů.
Po programu v sále jsme se vydali na prohlídku části ZOO s lektorčiným
výkladem. Dozvěděli jsme se nové informace o ledních medvědech a tygrech.
Potom nám paní učitelka Bublová dala na hodinu rozchod a mohli jsme se jít
podívat na ostatní zvířata, která jsme neviděli s naší lektorkou.
Program se nám všem velice líbil a určitě bychom ho někdy chtěli zopakovat.
Dozvěděli jsme se hodně nových zajímavostí o zvířatech, zejména o surikatách.
Adéla Kulichová, Lucie Baťková, 7. B

První pomoc
Dne 22. dubna k nám do školy přijeli dva studenti medicíny z programu IFMSA.
Na začátku jsme se zúčastnili prezentace, která nás seznámila s kroky první pomoci
DR. ABC. Písmenka představovala činnosti, které máme udělat. Podívat se, jestli je
raněný v bezpečí, a popřípadě ho tam odtáhnout, mluvit na něho, zkusit, jestli
reaguje na bolestivé
podněty, zkontrolovat
dýchání,
konkrétně
někoho oslovit, aby
nám pomohl, zavolat
sanitku
a
začít
resuscitovat. 30 stlačení
ku 2 vdechům.
Studenti
nás
přezkoušeli,
co
si
pamatujeme, a pak
jsme se rozdělili do
dvou skupin. Jedna
skupina šla resuscitovat
dospělou
figurínu,
druhá
figurínu
miminka, a potom jsme se vyměnili.
Dále jsme si poslechli nahrávky správného a špatného telefonování sanitce.
Nakonec jsme si ukázali defibrilátor a řekli si, jak se s ním pracuje a kde ho
můžeme najít. Během programu jsme si také stihli popovídat o tom, jaké to je
studovat medicínu, což bylo pro mnohé z nás působivé. Tímto program skončil.
Velice se nám líbil a něco takového bychom uvítali i příští rok.
Eva Rožnovská, 8. B
Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/2015 – 9. ročník ZŠ
Naše škola byla zařazena do Výběrového zjišťování výsledků žáků 2014/2015 – 9.
ročník ZŠ, které na naší škole proběhlo 11. – 22. 05. 2015. Testování bylo
prováděno ve dvou oblastech: přírodovědný přehled a společenskovědní přehled.
Cílem výběrového zjišťování nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy, ale
poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní vybrané požadavky
minimálního standardu osvojených kompetencí. Přesto nám byl poskytnut i pohled
na zprůměrované výsledky žáků třídy a školy.
Podle našich deváťáků si v daných oblastech každý našel téma, ve kterém mohl
vyniknout.
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1) Přírodovědný přehled
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2) Společenskovědní přehled

▪

Ing. Petra Slavíčková
▪

Úspěchy školního sportu
Druhé pololetí bylo pro naši školu tradičně sportovně nabité. Zúčastnili jsme se
řady soutěží a dosáhli výborných výsledků. Podařilo se nám rovněž splnit náš sen
a společný cíl, vyhráli jsme trénink s olympionikem. Celkově se dá naše působení
na sportovním poli hodnotit jako velice zdařilé.
Smůla házenkářů v Poháru MŠMT ČR
Tak jak jsme informovali v minulém vydání zpravodaje, družstvo nejstarších
házenkářů naší školy si po vítězstvích v okresním a krajském finále vybojovalo
postup na kvalifikační turnaj o republikové finále. Pořadatelem naší kvalifikační
skupiny byla v pátek 13. 3. 2015 Dolní Cerekev. Klání se měli zúčastnit vítězové
z kraje Vysočina, Pardubického kraje a my za Jihomoravský kraj. Nakonec jsme
měli pouze jednoho soupeře, a to ZŠ Nové Veselí. Po našem vlažném začátku jsme
brzy prohrávali a museli jsme dotahovat. Nakonec se nám to podařilo a se
soupeřem jsme se začali ve druhém poločase přetahovat o vedení. V dramatickém
a vyhroceném závěru jsme ale, ne vlastní vinou, tahali za kratší konec. Za
vyrovnaného skóre byl proti nám 20 s před koncem utkání nařízen vymyšlený
trestný hod, který soupeř proměnil. Navíc rozhodčí nezastavili čas, soupeře nechali
zdržovat a nám tak nezbyl čas na „darovaný“ gól reagovat. Utkání jsme tak prohráli
21:22. Z Dolní Cerekve jsme odjížděli s hořkým pocitem zklamání, nespravedlnosti
a s poznáním, že ne všichni se chovají fair-play. Do republikového finále tak
postoupila ZŠ Nové Veselí, která ale nebyla lepší než my.
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Okresní finále starších žákyň ve volejbale ZŠ
V závěru března jsme se s dívčím volejbalovým týmem zúčastnili okresního finále
v Zastávce u Brna. Na turnaji hrálo osm školních týmů, které byly nalosovány do
dvou skupin. V naší skupině jsme nejprve hráli se ZŠ VM Ivančice a po z naší
strany nevydařeném výkonu skončilo utkání na sety 1:1. Ve druhém utkání na nás
čekal favorizovaný tým Gymnázia Šlapanice. Začátek utkání nám vyšel, postupem
času ale soupeřky potvrdily roli favorita a porazily nás 2:0. Posledním soupeřem ve
skupině byl celek ZŠ TGM Ivančice, který jsme porazili 2:0. Ve skupině jsme
skončili třetí a nepostoupili tak do boje o medaile. V turnaji nám nakonec patřilo 5.
místo.
Otnická laťka
Poslední březnový den jsme zavítali na tradiční klání ve skoku do výšky – Otnická
laťka. Letošní ročník skončil pro naše skokany velkým úspěchem. Ovládli jsme
kategorii mladších žáků, kde Ondra Krošík jediný skočil 140 cm a vyhrál. Navíc
Dan Fila výkonem 135 cm skončil hned za ním na 2. místě. V kategorii mladší
dívky si výkonem 130 cm vybojovala 1. místo Klára Zapomělová. Ve stejné
kategorii pak Simona Dvořáčková skončila na 5. místě výkonem 120 cm.
V nejvyrovnanější kategorii starších dívek byla nejlepší naše Aneta Konečná a za
svůj výkon 140 cm zaslouženě brala zlatou medaili. Těsně pod stupni vítězů
skončila s výkonem 135 cm Míša Zichová. Stejné umístění, a tedy i bramborovou
medaili, si z Otnic odvezl Adam Fila ve starších žácích. Výborný výkon 156 cm na
první pokus stačil „pouze“ na 4. místo. Stejného výkonu dosáhl Luděk Matoušek,
který zásluhou horších pokusů obsadil 6. místo. Výkony všech našich reprezentantů
byly výborné a tým naší školy vyskákal celkové 1. místo v soutěži družstev. Do
školy jsme si tak odvezli putovní pohár pro vítěze a pocit, že letošní ročník jsme
byli nejlepší právě my. Všem skokanům a skokankám patří velké poděkování za
předvedené výkony a reprezentaci školy.
O nejlepšího šplhouna školy
V dubnu jsme pořádali první ročník závodu ve šplhu na tyči „O nejlepšího
šplhouna školy“. Žáci I. stupně si tak změřili své síly v této tradiční, ale pro mnohé
nepopulární disciplíně. U žáků 1. – 3. třídy šplhali holky i kluci společně v jedné
kategorii. Vítězi jednotlivých kategorií se stali: kategorie 1. třída Marek Velíšek
z 1. B (7,68 s), kategorie 2. třída Tereza Cigánková z 2. A (10,78 s), kategorie
3. třída Nikol Kotolanová z 3. A (7,34 s). Nejlepší šplhounkou 4. třídy byla
Karolína Lužová ze 4. B (7,72 s), šplhounem pak Stanislav Polouček ze 4. B (6,82
s). V kategorii 5. třída zvítězili Veronika Valná z 5. A (6,47 s) a Daniel Weber
z 5. B (5,73 s). Kromě soutěže jednotlivců proběhla i soutěž tříd, do které byli
zapojeni všichni cvičící žáci každé třídy, ať už vyšplhají, nebo se jim to moc
nedaří. Rozhodující nebyl čas, ale metry, které se každému žákovi třídy podařily při
jeho pokusu zdolat. Metry se tak třídě společně sčítaly. Každý se snažil za
povzbuzování spolužáků zdolat co největší výšku. Konečné pořadí tříd pak určil
průměr na žáka dané třídy. V kategorii 1. – 3. třída byla nejúspěšnější 3. A
s průměrem 3,6 m na žáka. Neztratili se ovšem ani naši nejmladší, protože hned na
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2. místě skončila 1. A a 3. místo pak patřilo 1. B. Všem prvňáčkům a jejich paním
učitelkám patří velká pochvala za odvedenou práci. V kategorii 4. – 5. třída byla
nejlepší 4. B s průměrem 4,2 m na žáka. Za zmínku stojí i celkově vyšplhaných
496,5 m pro celý I. stupeň, což je 3,4 m na žáka při účasti 144 žáků.
Pohár rozhlasu v atletice – okrsek
Květen patří každoročně atletickému závodu družstev – Poháru rozhlasu. Tradiční
byl i pořadatel našeho okrskového kola. ZŠ Mokrá na svém atletickém hřišti
přivítala 7. května pět soupeřů – ZŠ Těšany, ZŠ Židlochovice, ZŠ Pozořice,
Gymnázium Šlapanice a ZŠ Újezd u Brna. O postup do okresního finále bojovalo
celkem šest škol. Z našich družstev se nejlépe vedlo družstvu mladších žáků, kteří
svou kategorii vyhráli a postoupili tak do okresního finále. Z výsledků jednotlivců:
hod kriketovým míčkem – 1. místo David Popela (73,60 m), 2. místo Jirka
Gregorovič (65,10 m); skok daleký – 2. místo Dan Fila (448 cm), 3. místo Martin
Bílek (443 cm); skok vysoký – 5. místo Ondra Krošík a Jakub Kremz (136 cm);
běh 1000 m – 4. místo Gregorovič (3:33,4 min). Štafeta 4x60m ve složení Bílek,
Pajpach, Krošík, Fila doběhla na 1. místě (34,4 s), pozadu nezůstala ani naše druhá
štafeta, která skončila na 4. místě (34,9 s). Výborně si vedlo také družstvo starších
žáků, které se i přes zdravotní problémy opor týmu umístilo ve své kategorii na
2. místě. Z našich výsledků: běh 60 m – 1. místo Luděk Matoušek a Petr Rusanov
(oba 7,5 s); skok daleký – 2. místo Luděk Matoušek (512 cm), 3. místo Adam Fila
(500 cm); vrh koulí – 2.místo Adam Fila (11,47 m), 6.místo Honza Pecák (10,35
m); běh 1500 m – 3.místo Petr Rusanov (5:00,1 min). Štafeta 4x60 m pak
bezkonkurenčně porazila ostatní štafety a zvítězila (31,0 s). Starší děvčata obsadila
celkové 4. místo. Z výsledků našich závodnic: skok vysoký – 1. místo Aneta
Konečná (144 cm); běh 60 m – 3. místo Katka Slezáková (8,8 s); skok daleký 2. místo Slezáková (415 cm), 5. místo – Konečná (405 cm); běh 800 m – 7. místo
Zdislava Jurečková (3:07,3 min). Mladší děvčata skončila na 5. místě. Z výsledků:
skok daleký – 3. místo Míša Hošková (390 cm); hod kriketovým míčkem – 5. místo
Ema Dokoupilová (41,70 m), 6. místo – Míša Musilová (39,1 m); běh 60 m – 4.
místo Klára Zapomělová (9,0 s); skok vysoký 5. místo – Zapomělová (120 cm).
Štafeta 4x60 m doběhla na smolném 4. místě.
Pohár rozhlasu – okresní finále
Okresní finále se konalo o týden později na atletickém stadionu Moravské Slavie
Brno, pořadatelem byla opět ZŠ Mokrá. Účast v tomto klání si svým vítězstvím
v okrsku vybojovali mladší žáci a také díky vysokému bodovému zisku i družstvo
starších žáků. Bohužel starší žáci do Brna nakonec neodjeli, neboť na jejich úkor
postoupilo družstvo ZŠ Mokrá jakožto pořadatel, a to i přesto, že v okrsku skončili
až za námi. Zklamání našich atletů bylo obrovské a pocit křivdy nepopsatelný.
O fair-play se v tomto případě opravdu mluvit nedá. Naši mladší žáci skončili
v tomto finále na 5. místě z šesti. Z výsledků našich atletů: hod kriketovým míčkem
- 2. místo Popela; skok vysoký – 4. místo Krošík a Kremz; skok daleký – 6. místo
Bílek, 7. místo Pajpach; běh 1000m – 6. místo Gregorovič.

Házenkáři na republikovém finále Novinářského kalamáře v Karviné
Velkým úspěchem skončilo pro naše mladé házenkáře (ročník 2001 – 2003)
účinkování v letošním ročníku Novinářského kalamáře. V krajském finále hraném
4. května v Ivančicích jsme bez problému přehráli tým ZŠ TGM Ivančice 18:12. Již
potřetí za sebou se nám podařilo postoupit do republikového finále. Hostitelem této
velké sportovní akce bylo 27. – 29. května město Karviná a ZŠ Slovanská, jejíž
prostory se nám staly na tři dny domovem. Závěrečného turnaje se zúčastnilo osm
chlapeckých družstev a sedm dívčích týmů z celé republiky. Turnaj se hrál
nejspravedlivějším
systémem
každý
s každým
jednokolově.
Při večerním losování
jsme si tak nemuseli
dávat přednost a mít
strach, jak los dopadne.
Věděli jsme, že nás
postupně čekají všichni
soupeři. V prvním utkání
jsme narazili na silný
celek ze ZŠ Frýdek –
Místek. Většinu zápasu
jsme vedli, ale po velkém
a tvrdém boji, kdy
nedohrál David Popela, jsme nakonec prohráli 7:8. Hned po zápase jsme si byli
vědomi, že by nás tato jednogólová prohra mohla v konečném součtu mrzet, což se
nakonec ale nepotvrdilo. Ve druhém utkání jsme zvítězili 20:15 nad ZŠ Zárubova
Praha. Taktéž i třetí zápas jsme byli úspěšní a porazili tým ZŠ Nížkov 19:17.
V posledním utkání prvního dne jsme byli rovněž úspěšní a zdolali tvrdý tým ZŠ
Kostelec n./H. 14:11. První den jsme tak vybojovali 3 výhry a jednou odešli těsně
poraženi. S výkonem celého družstva jsme tak byli spokojeni, radost jsme měli
hlavně z kolektivního pojetí hry a její stoupající úrovně. Druhý den turnaje jsme
nejprve změřili své síly s jedním z favoritů celého turnaje, s domácí ZŠ Slovanská.
Do utkání jsme nastoupili beze strachu, s bojovnou náladou a odhodláním vyhrát.
Hned od první minuty bylo jasné, kdo je na hřišti pánem a kdo vyhraje. Kluci
předváděli hezké akce, přesnou střelbu a pevnou obranu, kterou jistil v brance
Pavel Vařečka. Po výborném výkonu celého týmu jsme soupeře porazili 20:15.
V dalším utkání nás čekal největší favorit turnaje a loňský vítěz ZŠ Zubří. Soupeř
z nás měl po celé utkání značný respekt, neboť celé utkání odehráli bez střídání.
My jsme naopak střídali průběžně, do hry se tak zapojili všichni hráči. Utkání bylo
vyrovnané, ale mírný náskok si po celou dobu zápasu držel soupeř. Ve druhém
poločase jsme začali více šetřit síly hráčů základní sestavy pro závěrečné a pro nás
rozhodující utkání. Se Zubřím jsme nakonec po bojovném výkonu prohráli 13:18.
Věděli jsme, že pokud si chceme odvézt domů medaile, musíme v posledním
utkání porazit tým ZŠ Nezvěstice. Po výborném kolektivním výkonu jsme i tento
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poslední krok zvládli a vyhráli zaslouženě 19:14. O našem celkovém pořadí
rozhodovala minitabulka vzájemných zápasů mezi naším týmem, ZŠ Slovanská
Karviná a ZŠ Frýdek – Místek. V té jsme byli nejlepší a celkově tak skončili na
vynikajícím 2. místě, za vítězným týmem ZŠ Zubří a před třetí ZŠ Frýdek – Místek.
Na závěrečném ceremoniálu nám byly slavnostně předány stříbrné medaile, pohár
za 2. místo a další ceny. Individuální ocenění získal David Popela, který byl
vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. Našim klukům bych chtěla moc poděkovat za
bojovnost, nasazení po celou dobu turnaje a vzornou reprezentaci naší školy, ať už
na hřišti nebo mimo hřiště. Nejvíce jsme ale ocenili výbornou partu, kterou hráči
vytvořili a která společně táhla za jeden provaz s cílem uspět, což se nám ziskem
stříbra v konkurenci škol zaměřených na házenou podařilo. Velké díky náleží
mému trenérskému kolegovi panu J. Popelovi za jeho pomoc a výbornou tříletou
spolupráci. Poděkování patří také trenérům Sokola Újezd u Brna, Sokola Telnice a
všem, kteří nám fandili, podporovali nás, tzn. vedení školy, Nadačnímu fondu ZŠ a
rodičům hráčů.
Školu reprezentovali: Pavel Vařečka, David Popela, Martin Jaroš, Jirka Gregorovič,
Ondra Krošík, Zdeněk Urbánek, Štefan Esterka, Dan Fila, Pepa Velíšek, Robin
Halíček, Filip Zourek a Filip Gregor.
Konečné pořadí: 1. ZŠ Zubří, 2. ZŠ Újezd u Brna, 3. ZŠ Frýdek-Místek, 4. ZŠ
Karviná, 5. ZŠ Nezvěstice, 6. ZŠ Zárubova Praha, 7. ZŠ Kostelec n./H., 8. ZŠ
Nížkov
Trénink s olympionikem
Jak jsme již informovali v úvodu sportovních zpráv, stali jsme se ve II. pololetí
nejaktivnější školou v kraji v plnění disciplín Sazka olympijského víceboje.
Podařilo se nám tak splnit náš sen a společný cíl, vyhráli jsme jako jedna ze třiceti
škol v republice „Trénink s olympionikem“. Ve středu 20. května jsme tak na naší
škole přivítali olympijský
tým. Původně měla být jeho
členkou i úspěšná česká
reprezentantka
v biatlonu
Veronika
Vítková,
ale
bohužel
v předvečer
se
konalo vyhlášení ankety
Biatlonista roku 2015, jejíž
vítězkou se stala právě ona.
Nakonec za námi přijela
bývalá
atletka
Šárka
Kašpárková,
olympijský
medailista
ve
veslování
Oldřich Svojanovský, šermíř
Aleš Depta, postavička ze
Čtyřlístku Myšpulín a jako moderátor celé akce několikanásobný mistr světa a
Evropy ve footbagu Jan Weber. V roli trenérky se představila Alena Nezdařilová,

která trénuje mladé atlety v brněnském klubu, dále pak garant naší školy pí uč.
Pešáková a tým doplnila pí uč. Jandlová. Každá třída vybrala do sportování
s olympioniky své zástupce. Ti se nejprve pod vedením Šárky Kašpárkové společně
rozcvičili a vrhli se do soutěží na pěti stanovištích. Nesoutěžilo se v jednotlivcích,
ale v týmech. Všichni sportovci makali pod vedením trenérů naplno a sportování si
užívali. Jakmile bylo dobojováno a vše vyfoceno, začala autogramiáda
olympioniků. Celé dopoledne jsme si naplno užili v duchu olympijské myšlenky:
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.
Na úplný závěr sportovních informací bych chtěla všem sportovcům, kteří
reprezentovali naši školu, poděkovat za jejich předvedené výkony a vystupování na
soutěžích. Všem pak přeji krásné dva měsíce prázdnin.
Mgr. Hana Pešáková – vyučující Tv
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Barevný minivolejbal
Ve středu 10. května 2015 se žákyně naší školy (2. – 6. třídy) poprvé zúčastnily
krajského finále AŠSK v barevném minivolejbale, které se konalo na antukových
kurtech v Brně – Lužánkách. Na turnaji nás reprezentovalo 6 družstev našich
mladých volejbalistek:
žlutý mini – 2. třída: Nicol Novotná, Monika Ocásková
oranžový mini – 3. třída: Nikol Kotolanová, Julie Zapletalová, Eva Zahradníková,
Gabriela Sadílková
červený mini – 4. třída: Veronika Ocásková, Simona Buchtová
zelený mini – 5. třída: Aneta Novotná, Monika Kroupová, Petra Sekaninová, Lucie
Sekaninová
modrý mini – 6. tř. a ml.: Simona Dvořáčková, Tereza Kalábová, Veronika Valná
Družstva dívek se celý turnaj za velké podpory trenérek a jejich cenných rad velmi
pěkně
držela
a
hrála
s velkým
nasazením.
Nejlepšího umístění dosáhla
dvojice žlutého mini, která
získala krásné 2. místo, ale
také tým oranžového mini
hrál výborně a obsadil 3.
místo. Všechna děvčata
bojovala,
navzájem
se
povzbuzovala a ukázala, že
je tento sport velmi baví. Je
skvělé, že volejbal se stává
přitažlivou hrou i pro tak
malé děti a otevírá se jim
možnost vzájemně změřit si síly s jednoduchým chytáním, házením a jednoduchým
odbitím míče.
Mgr. Markéta Muselíková

McDonald´s cup
Jedná o sportovní akci pořádanou pro školní mládež, která nemá v celé Evropě
obdoby. Soutěž je společným projektem společnosti McDonald´s, MŠMT, FAČR
(Fotbalová asociace ČR) a AŠSK ČR (Asociace školních sportovních klubů ČR).
Již několik let se do této akce zapojuje naše škola ve spolupráci s místním
fotbalovým klubem. V letošním roce jsme uspořádali okrsková kola v obou
kategoriích, tedy v kategorii A pro žáky 1.- 3. tříd, 21.4.2015 a v kategorii B pro
žáky 4.– 5. tříd, 29.4.2015. Okrskového turnaje se zúčastnila družstva čtyř škol.
Výsledky kat. A: Měnín – Újezd. 4:4, Újezd – Sivice 4:4, Újezd – Bílovice 0:0.
Pořadí: 1. Bílovice 3:2 5 b. 2. Újezd 8:8 3 b. 3. Měnín 6:6 3 b. 4. Sivice 6:7 2 b.
Reprezentace: Martin Flajšinger, Jakub Odehnal, Ondřej Jahoda, Lukáš Ritter,
Pavel Žáček, Adam Príhoda, Lukáš Kellner, Marian Mikulášek, Matěj Kachlík.
Výsledky kat. B: Měnín – Újezd 1:2, Újezd – Rajhrad 0:5, Újezd – Bílovice 0:5
Pořadí:1. Bílovice 15:1 9 b. 2. Rajhrad 10:3 6 b. 3. Újezd 2:11 3 b. 4. Měnín 0 b.
Reprezentace: Jonáš Polesný, Adam Tálský, Jan Barek, Jan Muselík, Stanislav
Polouček, Tomáš Kadlec, David Kellner, Michal Gajda, Tomáš Sorád, Eliška
Kalvodová.
Okresní kolo kategorie A proběhlo v Modřicích 30. dubna v areálu fotbalového
klubu. Výsledky naší školy: Zbýšov – Újezd 3 : 2, Žabčice – Újezd 4 : 3, Bílovice
n. Sv. – Újezd 1 : 1, Modřice – Újezd 0 : 4, Újezd – Zastávka 3 : 0. Družstvo naší
školy se umístilo na velmi pěkném třetím místě.
Všichni hráči si zaslouží pochvalu za předvedený fotbalový výkon a reprezentaci
naší školy. Především je nutné vyzdvihnout výkon našeho nejlepšího hráče a střelce
Martina Flajšingera z III. A.
Mgr. Dalibor Gold
Vzpomínky stařečků,
tak se jmenovalo představení dramatického kroužku. Byli jednou dva stařečkové,
kteří
se
denně
setkávali
a vzpomínali na svoje mládí. Na
děvčata, na kamarády. Vzpomínky
zalétly do malé lesní chaloupky
k Verunce, jejím sestrám a
maceše. Druhé vzpomínání patřilo
dívce jménem Zlatovláska. Třetí
zastavení se odehrávalo v malebné
perníkové
chaloupce.
Spolužákům, kamarádům a hlavně
rodičům
i prarodičům
se
představení velmi líbilo. Děkuji
nejen za pomoc při zhotovení
kulis, za přípravu kostýmů, ale také za návštěvu v prostorách školy, kde se
představení odehrálo.
Mgr. Eva Kolková

Zpráva o přijímacím řízení žáků ve š. r. 2014/2015
Žáci se seznamují s problematikou volby povolání v rámci vyučovacího předmětu
pracovní činnosti během druhého pololetí 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku.
V I. pololetí školního roku byly pro žáky devátého ročníku zorganizovány schůzky
s pracovníky Úřadu práce Brno – venkov. Deváté třídy navštívily úřad práce
v termínech, IX. B 1. 10. 2014 a IX. A 30. 10. 2014. 30. září se mohli přihlášení
žáci IX. ročníku zúčastnit veletrhu odborného školství, na kterém jsou propagovány
střední školy brněnského regionu s odborným technickým zaměřením. Uvedený
veletrh je součástí tradičního strojírenského veletrhu. Ve dnech 21. a 22. XI. 2014
měli žáci možnost navštívit s rodiči veletrh středních škol Jihomoravského kraje.
Během školního roku jsou výchovným poradcem pro žáky a jejich rodiče
připraveny informační materiály k problematice volby povolání a přijímacího
řízení. Pravidelně se uskutečňují během prvního pololetí dvě informační akce pro
rodiče vycházejících žáků. V letošním školním roce se uskutečnily 3. 11. 2014
a 12. 1. 2015. Na první schůzce byli žáci a jejich rodiče informováni o nabídce
středních škol našeho regionu. Některé střední školy zde přímo prezentovaly svou
vzdělávací nabídku. Druhá schůzka byla zaměřena na vyplnění přihlášek
a seznámení s náležitostmi přijímacího řízení, především s jejich změnami.
Na naší škole se přijímacího řízení ke studiu ve středních školách zúčastnilo 38
vycházejících žáků devátých tříd. Ke studiu ve víceletém gymnáziu si podávali
přihlášku 2 žáci, jeden žák k šestiletému studiu a jeden žák k osmiletému studiu.
Všichni vycházející žáci byli přijati ke studiu ve středních školách, kdy převážná
část žáků byla přijata již během prvního kola přijímacího řízení. Ke studiu ve
víceletém gymnáziu nebyl přijat žádný žák.
Školní rok
Gymnázia
SOŠ
SOŠ
Konzervatoř
2012/13
4 leté 6 leté 8 leté
maturita
vyučení
Počty
4
0
0
22
12
0
přijatých žáků
Mgr. Dalibor Gold, výchovný poradce školy
Organizace školního roku 2015 - 2016
Školního vyučování začne v úterý 1. září 2015.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016.
Druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.
Podzimní prázdniny - čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.
Vánoční prázdniny - středa 23. prosince 2015 - neděle 3. ledna 2016.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny (Brno-venkov) 29. 2. - 6. 3. 2016.
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.
Školní vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
Použité fotografie – autoři příspěvků, žáci a učitelé naší školy, ČOV a p. Šlancar.
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