Zprávy ze školy
• naši házenkáři na prvním stupni se opět úspěšně účastní turnajů v miniházené, kde se
již tradičně utkávají s týmy Sokolnic, Telnice a Měnína
• škola je i v letošním školním roce zapojena do významného projektu – výzvy č. 56
z OP VK, v jejímž rámci realizujeme šest klíčových aktivit, financovaných
z prostředků
operačního
programu. Jedná se o čtyři
aktivity, jejichž náplní je
organizace čtenářských dílen
pro osm ročníků ZŠ spolu
s pořízením
rozsáhlého
knižního fondu, jedna aktivita
umožnila výjezd vyučujícího
cizího jazyka na studijní pobyt
do zahraničí a náplní šesté
aktivity byl výjezd našich
žáků do Anglie na vzdělávací
pobyt
• během prosince s pomocí
právníka probíhá rekonstrukce
správní rady nadačního fondu spojená s úpravou statutu fondu v souladu s novými
zákony o sdružovacím právu
• 9. 11. se uskutečnily třídní schůzky, pokračují návštěvy divadel, ekologické
vzdělávací programy, soutěže a olympiády
• 4. 12. uspořádali sedmáci tradiční mikulášský rej ve škole i v MŠ
• na 15. ledna 2015 od 13 do 18 h připravujeme zápis do prvního ročníku ZŠ
• výuka plavání ve druhém a třetím ročníku bude zahájena 3. února 2016
Dějepisná olympiáda
Ve středu 25. listopadu se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření
letošního ročníku nese název „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“.
Vítězi se se shodným počtem 68 bodů stali Klára Zapomělová z 8. B a Michal Kovařík
z 9. A. Ráda bych poděkovala všem dobrovolným účastníkům soutěže a doufám, že nás
oba vítězové budou vzorně reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční na začátku
roku 2016 v Tišnově.
Petra Kořínková, vyučující dějepisu
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The trip to Brighton 1st November – 8th November
On Sunday morning we met at the bus stop and set up for journey. After four hours of our
trip some students from České Budějovice joined us on the bus. When we arrived in
Brighton we were split into families. Our new mothers were nice and kind but most of
them could not cook well. Every day we attended a community centre and had English
lessons there. First day after school we visited Leeds Castle where we wandered through
the natural maze. It was the best day of our trip. The other days we visited Portsmouth.
There we sailed on a ship and explored inside of another one. Then we travelled to
Hastings where we went into smuggler´s caves. The last day we spend in London and saw
places like Buckingham palace, Big Ben, the Palace of Westminster, Trafalgar Square,
and Tower Bridge.
It was a very nice trip. We tasted traditional breakfast and food called Fish and chips. I
was worth it and we can only recommend it to you. England is inspiring.
Martin Bílek, Jolana Demková, Eva Rožnovská 9.A
Recyklohraní
V říjnu žáci naší školy plnili úkol s názvem „Kam s ní? Kdo to ví?“ v rámci projektu
Recyklohraní. Téma úkolu byla recyklace baterií a úkol měl tři části, které žáci zdárně
splnili. Měli si například najít
sběrná místa baterií ve svém
okolí a vyfotit se před ními,
nebo vyhlásit soutěž ve sběru
použitých baterií. Díky plnění
tohoto
úkolu
se
žáci
dozvěděli, jak jednoduché je
třídit staré baterie, kde všude
jsou odběrná místa a kolik
baterií lidé vyhazují. Všem
zúčastněným
žákům
děkujeme
za
jejich
příspěvky
a
snahu
svědomitě plnit úkol.
Nyní se žáci zapojili do
dalšího soutěžního úkolu
s názvem
„Od
mávání
k mobilu,
od
energie
k pohybu“. Splnění úkolu
spočívá
ve
vytvoření
funkčního motorku pomocí
obyčejné baterie.
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Výukové programy
Na
začátku
listopadu
navštívily druhé a osmé
ročníky výukové programy
na Rozmarýnku, se kterým
již
několik
let
spolupracujeme.
Ferda Mravenec ve vodní
říši
Programu se zúčastnili žáci
druhého ročníku. První část
byla zaměřena na koloběh
vody v přírodě. Velmi pěkně
a
názorně
se
dětem
představila kapka se svými
kamarády. Poznali jsme
dlouhou
cestu
vody
v přírodě. Vyhledávali jsme
místa, kde se všude může
voda nacházet a jaké má podoby. Děti si zahrály na živočichy žijící ve vodě. Najednou se
z nich staly larvy chrostíků a rejdily po dně rybníka. Další část programu se uskutečnila
venku. Děti lovily z vody živočichy, poznaly vývojová stadia hmyzu a dokonce
pozorovaly bruslařky na vodní hladině. Soutěžily, kdo nachytá nejvíce potravy. V
závěrečné části programu si žáci mohli vyrobit larvičky chrostíků. Na stole byl připravený
materiál a všichni se s velkou chutí pustili do práce. Výrobky jsme si přivezli do školy a
máme z nich hezkou výzdobu třídy. Program byl pro děti velkým přínosem.
Mgr. Eva Kolková
Marihuana a konopí
Žáci se hravou formou dozvěděli mnoho
informací o problematice související
s marihuanou a konopím a mnoho věcí
si mohli také vyzkoušet na vlastní kůži.
Například ochutnávku semen konopí
setého nebo seznámení se se stavebním
materiálem, oděvy
a
látkami
vyrobenými z této rostliny.
Ohlasy žáků:
„Moje
očekávání
výlet
splnil.
Dozvěděla jsem se, že se z konopí
vyrábí lano, kosmetika nebo i izolace na
dům a že kouření marihuany může
způsobit deprese, smích, výkyvy nálad,
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vypadávání vlasů nebo v krajních případech může vést až k sebevraždě. Z výletu jsem si
odnesla hodně nových vědomostí, například že konopí do sebe natáhne těžké kovy, které
škodí plodinám a potom i našemu tělu. Po této scénce doufám, že nikdy nebudu
marihuanu kouřit, protože si nechci zničit své zdraví.“
Kristýna Cidrychová
„Nejlepší byly scénky, kde jsme hráli pohádku o Červené karkulce, která byla pod vlivem
marihuany. Po celodenním intenzivním programu jsem usoudil, že marihuanu nikdy
kouřit nebudu.“
Petr Kugler
„Na programu se mi líbila hned jedna z prvních aktivit. Lektorka nám říkala různé případy
zneužívání marihuany a my jsme si mohli vybírat tresty, které by za to podle zákona byly.
Program byl zajímavý a dozvěděli jsme se nové a důležité informace.“
Markéta Macenauerová
Ekoškola
V listopadu proběhla již druhá schůzka Ekotýmu, na níž se sešli žáci, kterým nejsou
lhostejné ekologické dopady vlivu člověka na jejich okolí. V rámci těchto schůzek jsou
žáci informováni o aktuálním stavu školy a společně hledají řešení na zlepšování prostředí
školy. Do tohoto zlepšování prostředí školy se ale nezapojují jen členové Ekotýmu, ale
také ostatní žáci v rámci různých předmětů. Příkladem je projekt v rámci předmětu
globální výchova, který má žáky přimět k zamyšlení se nad současným stavem prostředí
ve škole a navrh plánu na jeho zlepšení. Součástí projektu je také kalkulace navrhovaného
zlepšení, díky které si žáci mají uvědomit, jaké náklady musí škola na zlepšování
vynaložit.
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Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
Termíny a organizaci přijímacího řízení ke studiu ve středních školách stanoví
školský zákon č. 561/2004 Sb. ve znění jeho pozdějších novel a vyhláška č. 671/2004 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních
školách, ve znění pozdějších změn. Přijímací řízení probíhá na základě správního řádu
(zákon č. 500/2004 Sb.), který stanoví podmínky správního řízení.
Přehled nejdůležitějších informací
• Povinností ředitelství SŠ (střední školy) je vypsat jedno kolo přijímacího řízení (pro
první kolo přijímacího řízení jsou stanoveny dva termíny).
• Ředitelství SŠ musí vyhlásit nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky
v prvním kole.
• Ředitelství SŠ stanovuje kritéria přijímacího řízení. Kritéria musí být vyhlášena
prokazatelným způsobem, vyvěšením na veřejně přístupné místo školy a zveřejněním
na webových stránkách školy.
• Přihlášky ke studiu na SŠ podávají zákonní zástupci, uchazeč může podat až
2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení.
• Termín odevzdání přihlášky ke studiu na SŠ je stanoven do 15. března 2016,
v případě přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu
2015.
• K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem SŠ slouží zápisový lístek, který obdrží
uchazeč od ředitelství ZŠ ve stanoveném termínu, jen jeden zápisový lístek! Zápisový
lístek odevzdá uchazeč na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo
vydáno rozhodnutí o jeho přijetí. Přijímací řízení se týká všech typů středních škol –
i církevních a soukromých.
Termíny k přijímacímu řízení
• do 30. 10. 2015 vyhlášení kritérií přijímacího řízení ke studiu ve studijních oborech s
• talentovou zkouškou (školy s uměleckým zaměřením)
• do 30. 11. 2015 odevzdání přihlášek ke studiu ve studijních oborech s talentovou
• zkouškou (školy s uměleckým zaměřením)
• 2. 1. – 15. 1. 2016 talentové zkoušky ke studiu ve studijních oborech na školy
s uměleckým zaměřením
• do 31. 1. 2016 vyhlášení kritérií přijímacího řízení ke studiu na ostatních typech SŠ
• do 15. 3. 2016 odevzdání přihlášek na ostatní typy SŠ
• 22. 4. – 30. 4. 2016 první kolo přijímacích zkoušek na SŠ
• 15. 4. 2016 termín pilotního ověřování jednotných přijímacích zkoušek z českého
• jazyka a matematiky (náhradní termín 13. 5. 2016)
• termíny dalších kol přijímacích zkoušek zveřejňují školy samostatně
Zdroje informací
• Škola, výchovný poradce, vedení školy, třídní učitelé, informační nástěnka
• materiály a publikace, školní web
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• Informační a poradenské středisko ÚP Brno – venkov, Šujanovo nám. 3
• internetová adresa na portálu www.portal.mpsv.cz
• střední školy – internetové adresy, dny otevřených dveří
• Veletrh středních škol – Brněnské výstaviště, pavilon G1,
• Pedagogicko-psychologická poradna Brno Hybešova 15, tel. 543426080,
www.pppbrno-venkov.cz (poradenství k profesní orientaci žáků s SVP)
• Internet:www.portal.mpsv.cz (ministerstvo práce a soc. věcí)
www.msmt.cz (ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
www.jmskoly.cz (jihomoravské školství)
www.uiv.cz (ústav pro informace ve vzdělávání – registr škol)
www.scio.cz (materiály a příprava žáků na přijímací řízení)
www.zkousky-nanecisto.cz (příprava žáků na přijímací řízení)
www.infoabsolvent.cz (informační systém – volba povolání a trh práce)
www.stredniskoly.cz (přehled středních škol ČR)
www.atlasskolstvi.cz (přehledy středních škol regionů ČR)
Pilotní ověřování
Toto ověřování se opět týká školního roku 2015/2016. Ověřování je určeno uchazečům
podávajícím si přihlášku do 1. ročníku SŠ kategorií:
K - obory vzdělání skupiny 79 Obecná příprava / kmenový obor gymnázium/
M – tzv. maturitní obory SOŠ
LO – maturitní obory – součástí vzdělávání je odborný výcvik
Tyto testy jsou zadávány centrálně, mají jednotný test z ČJ a M (ověřuje se učivo
dané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání – RVP ZV)
Ověřování SŠ je dobrovolné - seznam přihlášených SŠ naleznete na web. stránkách
http://www.cermat.cz/seznam-prihlasenych-skol-pilotni-overovani-20161404035035.html
Přihlášky
Pro letošní přijímací řízení jsou připraveny formuláře přihlášek se dvěma školami na
jednom formuláři. Přihlášky lze zakoupit v prodejnách s tiskovinami (SEVT) nebo
stáhnout ze stránek MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimanina-stredni-skoly-a-konzervatore.
Další informační schůzka s rodiči vycházejících žáků řešící problematiku přijímacího
řízení ke studiu na SŠ se bude konat v pondělí 11. 1. 2016 v 17:30 v učebně českého
jazyka a literatury, 215.
Mgr. Lucie Pohludková, výchovný poradce
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Minifotbal
Dne 7. října 2015 se zúčastnil výběr žáků druhého stupně naší základní školy okresního
kola v minifotbalu žáků II. stupně. Okresní turnaj se uskutečnil v Želešicích za účasti týmů
osmi základních škol. Výběry zúčastněných škol byly rozděleny do dvou skupin. Mužstvo
naší školy ve složení Jiří Šplouchal, Martin Jaroš, David Popela, Štefan Esterka, Lukáš
König, David Linhart, Marek Novotný, Zdeněk Urbánek, Daniel Fila, Marek Toužín
sehrálo následující utkání s těmito
výsledky: Střelice – Újezd u Brna
2 : 0, Pohořelice – Újezd u Brna
0 1, střelec branky Zdeněk
Urbánek, Újezd u Brna –
Gymnázium Tišnov 2 : 1, střelci
Zdeněk Urbánek, Daniel Fila. Ve
skupině tým naší školy obsadil
druhé místo a vybojoval si účast
v utkání o třetí místo. Soupeřem
našeho týmu byl výběr Základní
školy z Ivančic. Po výborném
výkonu jsme soupeře porazili 3 : 1.
Střelci branek byli Daniel Fila,
Marek Novotný, Marek Toužín.
Všem hráčům patří za vzornou
reprezentaci školy a krásné
celkové
umístění
velké
poděkování.
vedoucí týmu Mgr. Dalibor Gold
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Zápis do 1. třídy
Školní rok 2015/2016 není ještě ani v polovině a my už se pomalu začínáme připravovat
na další školní rok.
V čem ta příprava spočívá? Na prvním místě je to zápis předškolních dětí do první
třídy, který proběhne 15. 1. 2016. Ale než přijdou děti k zápisu, tak navštíví ZŠ se svými
učitelkami a podívají se, jak se daří letošním prvňákům. Poté bude následovat schůzka
rodičů předškolních dětí v ZŠ / 11. 1. 2016 v 16.30 /, kde vedení školy seznámí rodiče
s průběhem zápisu, s tím, jaké doklady si mají přinést, apod.
Na dalším a neméně důležitém místě jsou „Edukativně-stimulační skupinky“, které se
týkají přípravy předškoláků na první třídu. V loňském školním roce byly „skupinky“
velmi úspěšné a měly ohlas nejen u dětí, ale i u rodičů, kteří se těchto „skupinek“ také
zúčastnili. Do „skupinek“ se zapojilo 28 dětí.
Po absolvování „skupinek“ mají děti zjednodušený nástup do první třídy: znají prostředí
„velké“ školy, znají některé paní učitelky, paní ředitelku, osahaly si prostředí třídy, sezení
v lavicích, psaní na velikou tabuli, znají „kouzelnou“ tabuli apod. Ale také rodiče to mají
jednodušší, protože dostanou návod, jak doma s dětmi pracovat.
I v letošním školním roce budou od února pracovat „Edukativně-stimulační skupinky“.
Byli bychom rádi, kdyby se do nich zapojilo co nejvíce dětí.
Přeji dětem i jejich rodičům nejen krásné Vánoce a všechno nejlepší v novém roce, ale
také dobrou a efektivní přípravu na první třídu.
Mgr. Iva Nedomová
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