Zprávy ze školy
• i letos se úspěšně rozeběhl další ročník série turnajů v miniházené, kde se již tradičně
utkávají s týmy Újezda u Brna, Sokolnic, Telnice a Měnína. Podrobnosti najdete na
webu http://schoolnet.chf.cz/?r=1&cmpid=0&cmppartid=0.
• škola je v letošním školním roce zapojena do dalšího významného projektu – Výzvy
č. 02_16_022 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro programové
období 2014–2020, konkrétně do šablon aktivit
- Školní psycholog
- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ–DVPP v rozsahu 16 hodin
a v rozsahu 8 hodin zaměřených na inkluzi
- Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianta inkluze)
- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných
návštěv.
- Tandemová výuka na ZŠ
- Doučování a příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
- Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
• 7. 11. se uskutečnily třídní schůzky, pokračují návštěvy divadel, ekologické
vzdělávací programy, soutěže a olympiády
• 5. 12. uspořádali sedmáci tradiční mikulášský rej ve škole i v MŠ
Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017
Vážení rodiče,
veškeré informace o organizaci přijímacího řízení na SŠ pro žáky vycházející z 5. a 9.
ročníků (přihlášky, termíny, podmínky, zápisové lístky…) budou sděleny dne 16. 1. 2017
v 17:30 v učebně 215 (změna učebny možná). Současně Vám budou rozdány i zápisové
lístky. Ty se budou vydávat proti podpisu, je tedy nutné, abyste se osobně dostavili.
Mgr. Lucie Pohludková, VP
Přírodovědný klokan
Ve středu 12. října 2016 proběhla na naší škole soutěž - Přírodovědný
klokan. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné
obory. Soutěže se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku v kategorii "Kadet".
Soutěžní úkoly byly z předmětů matematika, fyzika, chemie, přírodopis a
zeměpis. Žáci mohli celkem získat 120 bodů.
Nejúspěšnější řešitelé: 1. – 2. místo: Bernátová Adéla, 9. A, (74 bodů), Ziemnioková
Julie, 9. A, (74 bodů), 3. místo: Kremz Jakub, 8. A, (70 bodů)
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Ekoškola
V listopadu proběhla již druhá schůzka Ekotýmu, na které 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. V předmětech Globální výchova, Ekologický
seminář či Přírodopisné praktikum
budou žáci analyzovat jednotlivá
témata Ekoškoly a připravovat
podklady ke zdárnému obhájení
titulu.
Mgr. Lucie Navrátilová
Dějepisná olympiáda
Je to až neuvěřitelné, ale tento rok
se konal již 46. ročník dějepisné
olympiády, tentokrát s podtitulem
„Marie Terezie – žena, matka,
panovnice, aneb Habsburkové 18.
stol“. 1. prosince se všichni
přihlášení osmáci a deváťáci sešli
v učebně přírodopisu. Týden předtím nám paní učitelka Kořínková dala list, ze kterého
jsme se mohli na soutěž připravovat. Test nebyl nijak zvlášť těžký, ale pár záludností se
v něm našlo. Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat paní učitelce Kořínkové za
předešlou přípravu a vlastně za vše, co pro nás dělá.
František Kroutil, 8. B
Informace od školního psychologa
Vážení a milí žáci, rodiče, učitelé,
jmenuji se Eva Smejkalová a od 1. 1. 2017 budu působit na ZŠ Újezd u Brna jako školní
psycholog. Ráda bych Vás seznámila s prací školního psychologa.
Ke školnímu psychologovi se žáci
dostávají na doporučení učitele, na
žádost rodičů i na základě vlastního
přání. Pracuje se třídou jako
s kolektivem žáků i s jednotlivci.
Na školního psychologa se můžete
obracet v záležitostech výchovných
nebo rodinných problémů, metod
školní přípravy, vhodného vedení
dětí s poruchami učení, úzkostných
dětí apod.
Žáci se mohou obracet na školního
psychologa, když mají problémy
s učením, jsou neúspěšní, nevědí,
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jak se učit, s pozorností, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se
spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili
traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.), ocitnou se
v krizové životní situaci.
Školní psycholog je k dispozici i rodičům - zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte
s výchovnými potížemi, pomáhá řešit školní přípravu, organizaci času. Věnuje se
individuálně žákům, kteří vyžadují speciální péči ze zdravotních důvodů apod.
Školní psycholog poskytuje konzultace také pedagogům. Pomáhá jim zlepšit atmosféru ve
třídě, řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na vyhledávání
nadaných žáků, poskytuje učitelům metodickou podporu, spolupracuje na prevenci
negativních jevů jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně pomáhá
řešit již vzniklé patologické jevy.
Nepochybná výhoda práce školního psychologa spočívá v tom, že na rozdíl od pracovníků
pedagogicko-psychologické poradny pracuje přímo „v terénu“, výhodou je tedy znalost
konkrétního školního prostředí a klimatu tříd. S dítětem je možné setkávat se nejen na
osobních konzultacích, ale i během třídnických hodin, případně jej může školní psycholog
sledovat při školní práci během výuky. To umožňuje lepší navázání kontaktu s žákem a
tím i kvalitnější a efektivnější práci.
Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Informace
z rozhovorů a šetření jsou důvěrné.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy či zájem o konzultace, neváhejte se na mě obrátit –
konzultační hodiny budou k dispozici na webových stánkách školy. V lednu 2017 budou
všem žákům předány „Souhlasy s činností školního psychologa“. Prosím o přečtení,
podepsání a předání zpět třídnímu učiteli Vašeho dítěte.
Mgr. Eva Smejkalová
Sazka olympijský víceboj
Všichni žáci naší školy, kteří nejsou uvolněni z TV, plní naplno od začátku školního roku
během hodin tělocviku osm disciplín víceboje. Větší část „olympioniků“ má již všechny
disciplíny splněné a naše škola díky tomu může bojovat v dalších doprovodných soutěžích
v rámci všech zapojených škol z celé republiky.
Sportovní liga ZŠ v házené – okresní finále
Stejně jako loni se i letos zúčastníme házenkářských soutěží. Jako první měly možnost
poměřit své síly se soupeři týmy 8. – 9. tříd. Vůbec poprvé naši školu reprezentovalo také
dívčí družstvo. V pondělí 21. 11. 2016 se společně s hochy zúčastnilo okresního finále
SLZŠ v Ivančicích. Lépe si vedli ostřílenější hoši, kteří skončili bez porážky na 1. místě
a postoupili tak do krajského finále v Brně. Děvčata po jednom vítězství a jedné prohře
obsadila celkově 2. místo. V obou kategoriích se okresního kola zúčastnily tři školy
a hrálo se 2 x 15 minut.
Výsledky dívek: ZŠ Újezd u Brna – ZŠ V. Menšíka Ivančice 8:18, ZŠ Újezd u Brna – ZŠ
Měnín 17:13.
Výsledky hochů: ZŠ Újezd u Brna – ZŠ TGM Ivančice 19:12, ZŠ Újezd u Brna – ZŠ V.
Menšíka Ivančice 30:5.
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Všem házenkářkám a házenkářům
děkujeme za reprezentaci školy.
Sportovní liga ZŠ v házené –
krajské finále
Ve stejném týdnu, jako se konalo
okresní kolo, proběhlo i krajské
finále. Toto sportovní klání se
uskutečnilo v pátek 25. 11. 2016
v Brně
ve
sportovní hale
Veterinární
a farmaceutické
fakulty. Naši házenkáři se nejprve
střetli s týmem ZŠ Bakalovo
nábřeží Brno a o vítězství nebylo
od začátku pochyb. Soupeře jsme
za 30 minut porazili 25:5. Ve druhém utkání nás čekal soupeř „papírově“ lepší, a to ZŠ
Arménská Brno. I s tímto soupeřem jsme si poradili a vyhráli 25:8. Celkově jsme po dvou
vítězstvích obsadili 1. místo a vybojovali si tak právo účasti v kvalifikaci na republikové
finále. Zde budou na jaře 2017 našimi soupeři v boji o republiku vítězové Pardubického
kraje a kraje Vysočina. Nejlepším brankářem krajského finále byl vyhlášen Pavel Vařečka
a nejlepším střelcem David Popela. Gratulujeme!
Nové pomůcky do TV
Z Nadačního fondu při ZŠ byly zakoupeny nové soutěžní dresy pro nejstarší školáky
a pomůcky pro sportování dětí – např. různé druhy míčů, malé obruče, florbalové
vybavení včetně hokejek, pomůcky pro atletiku, vybavení pro stolní tenis a další. Tímto
děkujeme všem dárcům NF, a tedy i vám rodičům.
Projekt Menu pro změnu
Na začátku listopadu se v Přerově konal seminář pro učitele - garanty tohoto nového
mezinárodního projektu zabývajícího se zodpovědnou spotřebou jídla. V rámci semináře
jsme se dozvěděli spoustu informací důležitých pro zdárné zvládnutí projektu. Samotná
práce na tomto projektu tak mohla naplno začít i u nás na škole. Nejprve bylo potřeba
sestavit z žáků tým „měňáků“, kteří se budou této problematice věnovat. Po úvodním
seznámení s projektem pak navštívili žáci týmu postupně jednotlivé třídy, aby projekt
stručně představili i ostatním žákům školy. Zároveň rozdali do rodin našich školáků
dotazníky, které analyzují, jak se stravujeme doma. V těchto dnech dotazníky sbíráme
zpět a čeká nás jejich vyhodnocení. S výsledky analýzy vás budeme informovat.
Děkujeme vám za váš čas při vyplnění dotazníků.
Mgr. Hana Pešáková
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