Vážení rodiče,
děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2016/2017.
Přejeme Vám i Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a klidnou dovolenou.
Vedení školy
Co se událo ve škole v posledním čtvrtletí:
▪ 2. 3. Filipíny – Planeta 3000
▪ 7. 3. exkurze v JE Dukovany
▪ 30. 3. recitační soutěž, házená SLZŠ - kvalifikace
▪ 19. 4. webinář – elektronická třídní kniha (probíhá ověřování)
▪ 20. 4. házená SLZŠ republikové finále ve Žďáru nad Sázavou – obhájeno
2. místo – výběr 7. – 9. ročníku
▪ 24. – 26. 4. ekotým na Kaprálově mlýně
▪ 3. 5. audit Ekoškoly – obhájeno na další období
▪ 4. 5. správní rada NF
▪ 16. 5. Ekoolympiáda za účasti 10 škol, Světová škola
▪ 17. 5. zájezd do Osvětimi
▪ 24. 5. „Kreslení před originálem“ - výtvarný kroužek na Špilberku
▪ 25. – 27. 5. Novinářský kalamář - Karviná - republikové finále v házené,
výběr žáků 4. - 7. třídy – 5. místo
▪ 26. 5. vystoupení dramatického kroužku,
závěrečný turnaj v miniházené (1. – 3. ročník i 4. – 5. ročník první místo)
▪ 30. 5. výlet do Vídně
▪ účastnili jsme se výukových programů (Veselé zoubky, Když se řekne sex, Co
se skrývá v lese, Na kameni kámen, Otevřená zahrada), naši žáci vystoupili na Dni
matek
▪ účastnili jsme se soutěží Matematický klokan, halový fotbal (okresní finále),
Matematická olympiáda, Otnická laťka, vybíjená (okres), McDonald’s Cup,
miniházená 4 škol, Pohár rozhlasu (atletika), Novinářský kalamář (házená),
Pythagoriáda,
▪ divadelní představení (Brněnské pověsti, Tři mušketýři, Loupežník Rumcajs)
▪ chodili jsme do knihovny, jezdili na výlety a exkurze, úspěšně pracovaly školní
kroužky, probíhalo testování deváťáků v AJ, Z, M
▪ také letos pracovaly edukativně stimulační skupinky, probíhala výuka plavání,
škola úzce spolupracovala se SPC (Hlinky, Sekaninova, Štolcova) i PPP Hybešova
v Brně
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Ekoolympiáda
V tomto školním roce naše základní škola zorganizovala již desátý ročník
přírodovědné soutěže Ekoolympiáda. Školní kola proběhla ve školách z blízkého
i vzdálenějšího okolí během měsíce dubna. V úterý 16. května 2017 se uskutečnilo
oblastní kolo v naší
škole. Oblastního
kola se zúčastnilo
120 žáků z deseti
škol
(Boleradice,
Měnín, Bošovice,
Otnice,
Podolí,
Sokolnice, Šaratice,
Telnice,
Újezd
u Brna, Žatčany).
Žáci
soutěžili
v tříčlenných
družstvech.
Po prezenci a zahájení, které proběhlo ve školní jídelně, všichni soutěžící vyplnili
test a splnili zadané úkoly. Poté se všichni soutěžící přemístili na školní dvůr
a postupně plnili úkoly na stanovištích, které pro ně připravili žáci 8. a 9. ročníku
pod vedením paní učitelky Stanislavy Žáčkové. Úkoly na stanovištích byly
zaměřeny nejen na znalosti, ale i na postřeh, sportovní schopnosti a logické
uvažování. Součástí úkolů byl také stánek Světové školy, kde žáci pod vedením
paní učitelky Kořínkové měli
připravenou prezentaci pod názvem
„Podpořme lokální výrobce“. Své
výrobky přišla prezentovat paní
Konečná. Mohli jsme ochutnat její
výborné marmelády, džemy, šťávy,
sirupy apod. Dívky z osmé třídy
opravily testy, spočítaly všechny
body a paní ředitelka Jaroslava
Olšanská na závěr soutěže předala
vítězným týmům diplomy a ceny.
V oblastním kole se nejlépe umístili
žáci z Telnice a Měnína. Avšak nutno
podotknout, že výkony všech
účastníků soutěže byly vyrovnané
a rozdíl v pořadí byl někdy i jen půl
bodu.
Družstvo z třetího ročníku naší školy,
ve složení Radim Kosík, Stela
Čadová a Martin Holešanský, se
umístilo na 3. místě v kategorii
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mladších žáků.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům blahopřejeme.
Ceny pro výherce nám opět věnovala firma Elektro Spáčil. Děkujeme paní Miladě
Spáčilové za připravené ceny pro děti, které z nich měly velkou radost.
Mgr. Iva Nedomová
Ekotým na Kaprálově mlýnu
Na konci dubna jsme se
vydali s Ekotýmem na
třídenní
výjezd
na
Kaprálův mlýn za účelem
lepšího
poznání,
ale
především k prohloubení
znalostí chodu v programu
Ekoškola.
V pondělí jsme se za
pomoci vlaku a autobusu
dopravili na místo. Po
ubytování a obědě jsme se
začali seznamovat s místem
pobytu, ale i mezi sebou.
Na
programu
byly
poznávací a stmelovací hry. Dále jsme se aktivně podíleli na snižování
spotřebované energie, vody či odpadu. Šlapali jsme na kole tak dlouho, dokud jsme
si neohřáli vodu v rychlovarné konvici,
pozorovali
jsme,
kolik
vody
spotřebujeme při splachování záchodu
a sprchování.
Druhý den jsme byli rozděleni do týmů,
dostali jsme tablety s vyznačenou trasou
a místy, kde jsme museli plnit zadané
úkoly spojené s naší činností v Ekotýmu.
Nebylo to jen tak, byly k nám přiřazeny
i dospělé
osoby,
jednalo
se
o dobrovolnice
z Rumunska
či
Nizozemí, takže jsme museli zapojit
i své jazykové znalosti. Po absolvování a
splnění všech zadaných úkolů jsme se
vrátili do učebny, kde jsme si jednotlivé
úkoly procházeli a odpovídali na
kladené otázky. Na konci jsme se
dozvěděli, že jsme dobře připraveni na
audit a obhajobu titulu Ekoškola.
Další aktivitou dne bylo projektování

naší vysněné Ekoškoly. Po večeři pro
nás připravili večerní stezku odvahy,
olemovanou svíčkami, kdy uprostřed
jsme
si
vylosovali
kamaráda
z Ekotýmu a přiřadili mu jeho kladnou
vlastnost. Na konci cesty na nás čekal
oheň, u něj nás vítaly paní učitelky a
strom přátelství, na který jsme pověsili
svoje lístečky. Závěrem jsme si u ohně
ještě zazpívali.
Poslední den nás po úklidu pokojů
a snídani čekaly další zajímavé úkoly.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny.
Jedna skupina šla prozkoumávat
místní jeskyni a druhá se slaňovala ze
skály dolů.
Všichni jsme to ve zdraví zvládli. Po
návratu do mlýna nás čekal oběd
a cesta domů.
Výlet na Kaprálův mlýn jsme si
náramně užili. V Ekotýmu jsme se
lépe poznali, dokážeme si mezi sebou pomoci, zažili jsme nová dobrodružství, ale
především jsme se přesvědčili, že jsme kvalitně připraveni na audit v naší škole.
Těšíme se na další výlety s Ekotýmem, které nás čekají v dalších letech.
Členové Ekotýmu
Obhajoba titulu Ekoškola
Na základě auditu konaného dne 3. 5. 2017 a posouzení zprávy z auditu
dvoučlennou komisí jsme počtvrté obhájili mezinárodní titul Ekoškola platný po
dobu 4 let. Auditoři ocenili kvalitní práci, kterou v programu děláme, a naše
pracovní nadšení. Obhájení tohoto titulu opravňuje naši školu užívat vlajku, logo
a název Ekoškola po dobu výše uvedenou.
Děkujeme všem členům Ekotýmu a také žákům a učitelům, kteří třídí ve třídách,
účastní se projektových dnů, pracují na pozemcích a v okolí školy, slaví společně
s námi Den vody a Den Země. Na oficiální vyhlášení a předání titulu pojedou 22.
června 2017 do Prahy zástupci našeho Ekotýmu: Gabča Sychová, Eliška
Kalvodová, Tonda Tisoň, Kristýna Cidrychová a koordinátorky p. uč. Navrátilová
+ p. uč. Pešáková. Slavnostní předání se uskuteční na půdě Senátu Parlamentu ČR.
Celý Ekotým pak čeká následující den odměna v podobě výletu do brněnské ZOO
a vyjížďky parníkem. Samozřejmě naše práce bude pokračovat opět v září, kdy se
poprvé opět sejdeme.
Už teď se těšíme na nové ekologické aktivity.
Mgr. Lucie Navrátilová
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Informace ze školní jídelny
Přihlášky na stravování na nový školní rok 2017/18:
Žákům byly rozdány přihlášky na stravování na nový školní rok 2017/18. Přihlášky
je nutné odevzdat ve školní jídelně vyplněné a podepsané rodiči do konce tohoto
školního roku, tedy do 30. 6. 2017.
Pokud Vám Vaše dítě přihlášku nepředalo, je možné si ji vyzvednout v den třídních
schůzek ve školní jídelně, kde jsou volně dostupné na okýnku u vedoucí školního
stravování.
Vracení přeplatků ve stravném za školní rok 2016/17:
Rodiče žáků, kteří v tomto školním roce platili stravné složenkou, si mohou
přeplatky ve stravném vyzvednout v hotovosti v den třídních schůzek 12. 6. 2017,
kdy budu ve školní jídelně přítomna do 18.30 hod.
Při platbě složenkou budou potom žákům vráceny všechny přeplatky v hotovosti na
konci školního roku. Jelikož všichni rodiče nemají zřízeno internetové objednávání
stravy, budu Vás o tomto přeplatku informovat lístečkem, který předám Vašemu
dítěti.
Všem rodičům, kteří platí stravné převodem z účtu, budou přeplatky vráceny na
účet po ukončení školního roku v měsíci červenci 2017.
Také připomínám, že stravné na měsíc září 2017 je nutné uhradit již v měsíci srpnu,
a to tak, aby na účet ZŠ bylo připsáno do 31. 8. 2017.
Složenky na měsíc září je možné si vyzvednout ve školní jídelně v průběhu měsíce
června a nebo v době od 28. 8.-1. 9. 2017.
Cena stravného pro nový školní rok zůstává stejná jako v tomto školním roce
2016/17.
Holubová Marie, vedoucí školního stravování
Světová škola
V úterý 13. června 2017 jsme obdrželi certifikát Světová škola s platností na 5 let.
Slavnostního ceremoniálu v Praze se zúčastnila paní učitelka Kořínková a žákyně
9. ročníku Markéta Macenauerová a Klára Zapomělová.
Více informací o projektu na adrese http://www.svetovaskola.cz/o-projektu
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Školní sport
Zatímco zima je na sportovní soutěže chudá, s příchodem jara soutěží každoročně
přibývá. První letošní jarní vlaštovkou bylo vystoupení našich halových fotbalistů
II. stupně v okrskovém kole v Telnici a o pět dní později v okresním finále
v Ivančicích. Na jejich úspěšné vlně pak pokračovali starší házenkáři ve Sportovní
lize ZŠ (8. a 9. tř.), kteří si po listopadovém vítězství v okresním a krajském kole
poradili i se svým soupeřem v kvalifikaci o republiku. Vybojovali si tak postup na
republikové finále v nejprestižnější školní soutěži ZŠ, jehož pořadateli byli v druhé
polovině dubna města Žďár nad Sázavou a Nové Veselí. Dříve než ale mohli změřit
své síly se stejně starými házenkáři z celé republiky, čekalo na některé z nich na
začátku dubna výškařské klání na tradiční Otnické laťce – závodech ve skoku do
výšky. A ani v Otnicích jsme nezklamali a odvezli si individuální ocenění.
Největšího úspěchu letošního školního roku dosáhlo již zmiňované družstvo
házenkářů. Po loňském druhém místě se nám podařilo jako jediné škole v republice
navázat na náš tehdejší úspěch a i v letošním 3. ročníku Sportovní ligy ZŠ jsme
vybojovali 2. místo na republikovém finále a stali se tak znovu vícemistry.
Začátkem května své výkony předvedli také atleti, kteří bojovali na oválu v Mokré
o postup do okresního finále v Poháru rozhlasu. Nakonec se podařilo postoupit
mladším chlapcům (6. a 7. třída) a o týden později tak znovu porovnali své síly
a umění s dalšími pěti nejlepšími družstvy okresu. Mezi oběma koly Poháru
rozhlasu pak někteří z atletů zvládli ještě úspěšně bojovat v krajském kole
Novinářského kalamáře a vybojovat si tak republikové finále v Karviné.
Halový fotbal ZŠ 4 + 1 - okrsek Telnice
Okrskového kola v Telnici se zúčastnilo pět škol a hrálo se systémem každý
s každým. V prvním utkání jsme remizovali se ZŠ Měnín 0:0, potom porazili ZŠ
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Šlapanice 4:0, následně remizovali 1:1 se ZŠ Rajhrad a v posledním našem utkání
porazili ambiciózní ZŠ Těšany 1:0. Celkově jsme turnaj bez jediné prohry vyhráli
a zajistili si tak možná trochu nečekaný postup do okresního finále v Ivančicích.
Halový fotbal ZŠ – okresní finále v Ivančicích
Týden po okrskovém kole jsme se rozjeli do Ivančic bojovat i v okresním finále,
kterého se zúčastnilo celkem šest škol. Hrálo se systémem na dvě skupiny, kdy
první dva týmy skupiny hrály do kříže semifinále a úspěšnější semifinalisté pak
o celkového vítěze. Náš tým čekali ve skupině tradiční soupeři z házenkářských
klání, tedy ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice a ZŠ TGM Ivančice. Nejprve jsme
porazili tým ZŠ V. Menšíka 3:1 a v druhém utkání podlehli ZŠ TGM 0:2.
V semifinále nás čekal vítěz druhé skupiny ZŠ Pohořelice. Utkání jsme vyhráli 1:0
a zajistili si tak nejhůře 2. místo. Ve finále jsme se opět utkali se ZŠ TGM Ivančice.
Stejně jako ve skupině jsme na soupeře nestačili a prohráli 0:2.
V halovém fotbale nás v obou kolech reprezentovali: Popela D., Urbánek, König,
Krošík, Linhart, Michl, Novotný, Toužín, Cikánek, Polouček, Jašek.
Sportovní liga ZŠ v házené – kvalifikace na republikové finále
Ve čtvrtek 30. března se ve sportovní hale Veterinární a farmaceutické fakulty
v Brně hrála kvalifikační skupina D o postup na republikové finále nejvýznamnější
školní soutěže – Sportovní ligy ZŠ. Právo účasti v kvalifikaci si zajistili vítězové
z krajů Vysočina, Pardubického a Jihomoravského kraje. Pardubický kraj nakonec
žádného zástupce nevyslal, o postup si to tedy rozdali naši hráči s týmem ZŠ Velké
Meziříčí. Soupeř to byl houževnatý, který nám nic nedaroval zadarmo. Naši hráči
sice celý zápas, s výjimkou 4. minuty, vedli, ale rozhodující úder se nám podařil na
začátku 2. poločasu. Od této chvíle již nebylo pochyb o vítězi kvalifikace, a tedy
postupujícím. Zápas jsme vyhráli 25:17, a zajistili si tak start na republikovém
finále.
Sportovní liga ZŠ – republikové finále
Letošní finále se hrálo 20. – 21. dubna ve sportovních halách ve Žďáru nad
Sázavou a v Novém Veselí. Tradičně se ho zúčastnilo v kategorii hochů i dívek pět
vítězů kvalifikačních skupin a pořádající škola. Sportovní liga ZŠ se hraje vždy
systémem na dvě skupiny, kdy skupiny jsou určeny předem na základě stejného
klíče pro všechny sporty Sportovní ligy a daný školní rok. Nám tento klíč určil jako
soupeře ZŠ a MŠ nám. Svobody Praha a Masarykovu ZŠ a MŠ Velká Bystřice.
Ve druhé skupině hrály ZŠ Nezvěstice, ZŠ Jičín a pořadatelská ZŠ a MŠ Nové
Veselí. Nejprve jsme ve skupině hráli se ZŠ z Prahy, kterou jsme po nervózním
výkonu porazili 19:16. Ve druhém utkání jsme nastoupili proti Velké Bystřici. Byl
to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme hráli sebevědomě a postupně si
získali až sedmibrankový náskok. V druhém poločase pak soupeř našel recept na
naši hru. Hrál osobní obranu na naše dva hráče, a začal tak postupně mazat náš
náskok. Nakonec byl smazán úplně a soupeř se ujal vedení. My jsme si bohužel
s „osobkou“ neporadili, a zápas tak nakonec prohráli 22:26. Postoupili jsme tak do
semifinále z druhého místa a čekal nás suverénní vítěz druhé skupiny ZŠ

Nezvěstice. První semifinálové utkání se hrálo brzy ráno a favoritem byl náš
soupeř. Naši házenkáři ale nastoupili do utkání s cílem vyhrát a zajistit si tak postup
do finále. Díky dostatečnému náskoku z prvního poločasu se nám tento cíl nakonec
podařil a těsným vítězstvím 24:23 jsme si zajistili finálový zápas. V něm pak na nás
před televizními kamerami čekal soupeř, s kterým jsme hráli již ve skupině – ZŠ
a MŠ Velká Bystřice. Zápas přenášela přímým přenosem Česká televize, celá škola
utkání sledovala a fandila nám. Bohužel již od první minuty soupeř opět hrál
osobní obranu na našeho tvůrce hry a nejlepšího střelce Davida Popelu, navíc
praktikoval stejnou obranu i na Jirku Gregoroviče. Toho, čeho jsme se ze strany
soupeře obávali,
jsme
se
tak
dočkali. Tímto
soupeřovým
tahem byl osud
finále zpečetěn,
neboť
naši
zbývající hráči si
s tím nedokázali
poradit a to
i přesto,
že
předem
byli
instruováni.
Navíc sportovně
musíme uznat,
že soupeř měl na
všech
postech
vyrovnanější kádr. Finále jsme tak nakonec prohráli 26:32, obsadili konečné
2. místo a po roce se opět stali vicemistry Sportovní ligy ZŠ. Tento velký úspěch,
být dvakrát po sobě na druhém místě, se nikomu jinému nepodařil. I přesto, že nás
finálová prohra hodně mrzela a na tvářích hráčů byl dlouho vidět smutek, nakonec
jsme dali hlavy nahoru a tento jedinečný úspěch jsme si užívali. Navíc Pavel
Vařečka byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje a byl v allstars týmu, stejně jako
David Popela. Možná by stálo za zamyšlení zakázat ve školních soutěžích osobní
obranu na určitého hráče, tak jako je to zakázáno v Novinářském kalamáři. Jednak
bychom tím neotrávili samotné šikovné hráče, kteří by tak mohli naplno ukázat své
házenkářské umění, a jednak utkání samotná by tak byla na pohled hezčí
a dramatičtější. Pokud by toto opatření již platilo, dovolím si tvrdit, že letošní finále
mohlo být vyrovnanější a mohlo být přehlídkou pěkných individuálních akcí.
Bohužel leckdy účel světí prostředky a touha po vítězství za každou cenu byla
u soupeře znatelná. Přišlo nám to ale na škodu, obzvláště pokud zápas přenášela
televize.
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Skvělé druhé místo vybojovali: Pavel Vařečka, David Popela, Jirka Gregorovič,
Ondra Krošík, Štefan Esterka, Tomáš Gajda, Filip Zourek, Zdenda Urbánek,
Marek Novotný, David Linhart, David Víška, Martin Jaroš;
trenérský tým: H. Pešáková, J. Popela
Otnická laťka – skok vysoký
V úterý 4. dubna jsme se zúčastnili jubilejního 25. ročníku Otnické laťky, závodu
ve skoku do výšky. Z našich reprezentantů si nejlépe vedl Ondra Krošík z 9. B,
který ve své kategorii obsadil výborné 2. místo za výkon 159 cm. Ostatní naši
závodníci se sice na stupně vítězů nedostali, ale i tak rozhodně nezklamali.
Pohár rozhlasu – okrsek
Květen patří každoročně atletickému závodu družstev – Poháru rozhlasu. Tradiční
byl i pořadatel ZŠ Mokrá, která na svém atletickém hřišti přivítala 10. května tři
soupeře – ZŠ Pozořice, Gymnázium Šlapanice a nás. Družstvo našich starších žáků
skončilo na druhém místě, když mu na vítěze, a tedy postup, scházelo pouhých
16 bodů. Mladší žáci skončili na 3. místě, ale vzhledem k vysokému počtu bodů si
nakonec vybojovali postup do okresního finále v Brně. Družstvo mladších dívek
(6. a 7. tř.) obsadilo 3. místo a starší dívky skončily na 4. místě. Našim sportovcům
se podařilo ovládnout u hochů hod kriketovým míčkem a kouli, starší děvčata
vyhrála štafetu 4 x 60 m, starší hoši vyhráli vytrvalost a mladší hoši skok daleký.
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Pohár rozhlasu – okresní finále
Ve středu 17. května se v Brně uskutečnilo okresní finále Poháru rozhlasu v atletice
a nás reprezentovalo družstvo mladších hochů. Po vyrovnaném celodenním souboji
jsme nakonec skončili na 6. místě. Kluci předvedli spoustu pěkných výkonů
a někteří si vylepšili i svá osobní maxima. V atletickém klání v Brně nás
reprezentovali: Marek Popela, Dan Weber, Michal Zapletal, Šimon Merhout,
Michal Gajda, Adam Tálský, Standa Polouček a Dominik Absolon.
Novinářský kalamář – krajské kolo
Mezi okrskovými koly Poháru rozhlasu bojovali naši házenkáři ročník 2003 – 2005
v krajském kole Novinářského kalamáře v Brně o postup na republikové finále.
Postupně se utkali se ZŠ V. Menšíka Ivančice, které porazili jednoznačně 25:8, dále
pak s brněnskou ZŠ Bakalovo nábřeží vyhráli 25:19 a v posledním utkání nenechali
nic náhodě a porazili ZŠ Jungmannova Kuřim 24:19. Bez ztráty bodu si tak zajistili
postup na republikové finále do Karviné.
Novinářský kalamář – republikové finále
Pořadatelem letošního finále byla po roční pauze opět ZŠ Slovanská Karviná, která
ve spolupráci s házenkářským klubem Baník Karviná hostila 24. – 26. května
8 chlapeckých a 4 dívčí týmy.
Chlapci
hráli
systémem na dvě
skupiny, které určil
los.
Naši
reprezentanti
se
dostali do skupiny,
ve které byly týmy
z házenkářských
bašt – ZŠ Zubří a ZŠ
Emila
Zátopka
Kopřivnice.
Posledním týmem
naší skupiny pak
byla ZŠ a MŠ nám.
Svobody Praha 6.
Druhou skupinu pak
tvořily týmy: ZŠ
Baarova Plzeň, ZŠ a MŠ Holečkova Olomouc, ZŠ Nížkov a domácí ZŠ Slovenská
Karviná. V prvním utkání ve skupině jsme prohráli 10:22 se Zubřím, ve druhém
porazili Prahu20:4 a v posledním utkání ve skupině prohráli s Kopřivnicí 11:18.
Obsadili jsme tedy ve skupině třetí místo a v boji o celkové 5. místo jsme se utkali
se ZŠ Baarova Plzeň. Celé utkání jsme vedli a nakonec vyhráli 19:14.
Do allstars týmu byli vybráni Marek Popela a Robert Halíček.
Na Novinářském kalamáři nás reprezentovali: Robert Halíček, Marek Popela, Dan
Weber, Michal Zapletal, Honza Brát, Šimon Havíř, Marek Kratochvíl, Jakub
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Kotačka, Šimon Merhout, Dominik Absolon, Michal Gajda a Milan Vítek.
Trenéry týmu byli H. Pešáková a J. Popela.
I. stupeň
Ani žáci I. stupně nezůstali pozadu za svými staršími spolužáky. Na začátku dubna
výběr dívek 4. a 5. třídy vyhrál ve Šlapanicích okrsek ve vybíjené. V okresním
finále, které se konalo koncem dubna v Pohořelicích, pak tento tým znovu uspěl
a vybojoval výborné 2. místo. V dubnu naši nejmenší fotbalisté (1. – 3. třída) hráli
v Měníně tradiční McDonalds´cup a „vykopali“ si 3. místo. Jejich starší kamarádi
(4. a 5. třída) pak o týden později svůj okrskový turnaj vyhráli a postoupili do
okresního finále v Modřicích, kde obsadili konečné 4. místo. Velkého úspěchu
dosáhli nejmenší házenkáři v rámci Školní ligy miniházené. Během školního roku
odehráli čtyři turnaje, kdy pořadatelem byla postupně každá z účastnických škol,
tzn. ZŠ Telnice, ZŠ Měnín, ZŠ Sokolnice a my. V obou kategoriích, tzn. 1. – 3.
třída a 4. – 5. třída, si mladí házenkáři vybojovali celkové 1. místo, a tedy Školní
ligu miniházené vyhráli. Poslední sportovní akce, která letos žáky I. stupně čeká, je
již 3. ročník soutěže ve šplhu na tyči O nejlepšího šplhouna školy. A kdo se stane
letošním nejlepším šplhounem školy? Nechte se překvapit, vše se dozvíte na
Zahradní slavnosti, stejně tak jako kdo získá ocenění nejlepší školní sportovní tým.
Všem sportovcům, kteří nás na soutěžích reprezentovali, děkujeme. Těm
úspěšnějším gratulujeme a těm, kterým se až tolik nedařilo, přejeme úspěchy
v dalších sportovních soutěžích. Děkujeme i všem trenérům, kteří se na výchově
mladých sportovců podílí.
Mgr. Hana Pešáková
Zpráva o přijímacím řízení žáků ve školním roce 2016/2017
V letošním školním roce se pro žáky 9. ročníků uspořádalo mnoho akcí spojených
s volbou povolání. Měli možnost seznámit se, jak funguje trh práce, jaká je
současná poptávka po pracovních pozicích a také která zaměstnání jsou
dlouhodobě kapacitně zaplněna.
Společně jsme navštívili:
• Veletrh odborného školství (propagace středních škol brněnského regionu
s odborným technickým zaměřením. Uvedený veletrh je součástí tradičního
strojírenského veletrhu)
• Úřad práce Brno- venkov
V prostorách školy byly uspořádány:
• Dvě informační schůzky pro žáky a jejich rodiče s burzou SŠ (1. schůzka:
základní informace k přijímacímu řízení na SŠ, prezentace oslovených SŠ;
2. schůzka: informace k přihláškám, jejich vyplňování, možnost odvolání,
zápisové lístky, postup při nepřijetí studenta)
Přijímací řízení- shrnutí a vyhodnocení 2016/2017
Přijímacího řízení se ke studiu ve středních školách zúčastnilo 45 žáků devátých
tříd, 3 žáci ze sedmého ročníku a 3 žáci pátého ročníku. Všichni deváťáci byli
přijati ke studiu ve středních školách, převážná část jich byla přijata již během
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prvního kola přijímacího řízení. Ke studiu na víceleté gymnázium byli přijati 2
žáci.
Školní rok
2016/2017

Gymnázia
4 leté
6 leté
5
1

8 leté
1

SOŠ
maturita

SOŠ
Konzervyučení vatoř

Počty přijatých
28
12
0
žáků
Všem našim absolventům gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí nejen ve
studiu.
Mgr. Lucie Pohludková, vých. poradkyně
Organizace školního roku 2017 - 2018
Školního vyučování začne v pondělí 4. září 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Druhé pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny - čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny - sobota 23. prosince 2017 - úterý 2. ledna 2018.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny (Brno-venkov) 5. - 11. února 2018
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Použité fotografie – autoři příspěvků, žáci a učitelé naší školy,
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