Vážení rodi e,
p edkládáme Vám íjnový zpravodaj Základní školy v Újezd u Brna.
Ve školním roce 2009/2010 se na naší škole v prvním až t etím a v šestém
až osmém ro níku vyu uje podle Školního vzd lávacího programu „Duhová
škola“. Podle u ebních dokument „Základní školy“ se letos vzd lávají žáci
4., 5. a 9. ro níku.
Naši základní školu navšt vuje celkem 344 žák , 177 žák navšt vuje
1. stupe a 167 žák je na 2. stupni. Pedagogický sbor školy p edstavuje
26 pedagogických pracovník (z toho dv asistentky pedagoga a dv
vychovatelky školní družiny). Do nastávajícího školního roku škola vstupuje
s nový odd lením školní družiny, bohatou nabídkou povinn volitelných
p edm t a adou zájmových kroužk .
Provozních zam stnanc má škola 12
(ekonomka, školník, 5 uklíze ek a 5
pracovnic školní kuchyn ).
Zahájení školního roku prob hlo ve
znamení oslav 100. výro í otev ení nejstarší
školní budovy. K tomuto výro í byl vydán
almanach, uskute nily se dny otev ených
dve í za ú asti starosty m sta, zastupitel ,
editel okolních škol, rodi
a bývalých
zam stnanc školy.
Vážení rodi e, d kuji Vám za perfektní podporu všem našim (podle mého
názoru) skv lým d tem a bývalým absolvent m školy, kte í svá vystoupení
na slavnostní školní akademii p edvedli jako skute ní profesionálové. D kuji
také všem, kte í se na p ípravách tohoto výro í
aktivn podíleli.
Díky z izovateli MÚ Újezd u Brna,
který op t navýšil rozpo et ZŠ na tento rok,
jsme uvítali žáky V. t íd v jejich u ebnách
s novým
školním
nábytkem,
prob hla
rekonstrukce školní jídelny, do školní kuchyn
byl po ízen nový el. varný kotel. Je zcela
opravena chodba v p ízemí prost ední budovy
a škola má od zá í novou plynovou kotelnu
za cca 2,5 mil. K .

Prioritou naší základní školy z stává i v tomto školním roce
environmentální výchova. Na tomto poli jsme dosáhli v lo ském roce zna ného
úsp chu díky práci žák a žáky (zejména ekotýmu) i ped. sboru (zvláštní
pod kování pat í Mgr. J. Bublové), když se nám poda ilo získat prestižní titul
Ekoškola a za adit se tak mezi sedmdesátku škol v eské republice, které se
mohou tímto ocen ním pochlubit.
Všem d tem a jejich rodi m p eji úsp šný školní rok 2009/2010.
PaedDr Jaroslava Olšanská
editelka školy
Zam stnanci školy (stav k 1. 9. 2009)
Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka
Polách Pavel Mgr. zástupce editelky
Životská V ra Mgr. 1. A
Bublová Jitka Mgr. 6. A
Mácková Lenka Mgr. 1. B
Sta ková Jaroslava Mgr. 6. B
Kolková Eva Mgr. 2. A
Bátovská Margarita Mgr. 7. A
Nedomová Iva Mgr. 2. B
Životský Martin Mgr. 7. B
Kulichová Martina Mgr. 3. A
Babi ková Petra Mgr. 8. A
Žalkovská Anežka 4. A
Slaví ková Petra Ing. 8. B
Dvorníková Olga Mgr. 5. A
Lehuta Miloš PaedDr. 9. A
N mcová Jarmila Mgr. 5. B
Richterová Martina Mgr. 9. B
Terebieniecová Eva 1.B (od 26. 10. 2009)
Gold Dalibor Mgr. + vých. poradce, Grossmanová So a Mgr + pedagog.
asistentka, Hradilová Jana PhDr., Plachá Zuzana Mgr., Šim nková Helena Mgr.,
Marková Zuzana Bc. pedagog. asistentka, Matulová Veronika vedoucí
vychovatelka ŠD, Ková ová Libuše Mgr. vychovatelka ŠD, Jenišová Ludmila
katechetka, Konzalová Rita katechetka
Petláková Marie hospodá ka
Holubová Marie vedoucí školní kuchyn , Králová Marie kucha ka, Partlová
Dagmar kucha ka, Rujbrová Jarmila
kucha ka, Flajšingerová Kv toslava
kucha ka, Doležalová Vladimíra (zástup
za nemoc)
Partl Jan školník + topi
Florianová Ivana uklíze ka, Mácová
Jana uklíze ka, Mi íková Yveta
uklíze ka, Pospíšilová Jana uklíze ka,
Sv ráková Olga uklíze ka

Školní jídelna – placení stravného - upozorn ní
Stravné je možné platit dv ma zp soby: p evodem z ú tu na ú et a složenkou.
V obou p ípadech je nutné, aby peníze byly na ú et školy p ipsány do 21. dne
p edchozího m síce. Toto hodn rodi nedodržuje, u žák se objevuje nedoplatek
a potom je t eba ešit, zda je stravné zaplaceno.
Proto se ješt jednou obracím na rodi e, aby dodržovali termín zaplacení
stravného.P evodem na ú et je možné platit jednak pravideln m sí ními zálohami
a nebo i vložením vyšší ástky na delší asové období s tím, že je t eba sledovat
na internetu ve stravování výši konta svého dít te a po vy erpání pen z
v dostate ném p edstihu poslat zálohu na další období.
P i placení složenkou dostávají žáci složenku již kolem 10. dne v p edchozím
m síci, a to op t z toho d vodu, aby rodi e sta ili poslat peníze na ú et školy tak,
aby na ú tu ZŠ byly do 21. dne p edchozího m síce. Se složenkou dostanou žáci
na líste ku i výši platby na další m síc. P i placení však není t eba dodržet výši
platby uvedenou na líste ku, ale je možné poslat vyšší finan ní obnos na delší
asové období a tím ušet it poplatky za další složenky (jinak platí stejné jako
u p evodu z ú tu).
Marie Holubová, vedoucí školní jídelny
Ekoškola – prima je,
chce však p esné údaje,
neklesáme na mysli,
audit nám vše vy íslí.
(náp v Statistika nuda je …)
Ekologie ve škole i doma
aneb vzd láváme žáky i pedagogy
Naše škola již více než t i roky usiluje o zm nu myšlení žák , pedagog ,
zam stnanc školy i širší ve ejnosti v oblasti vztahu k životnímu prost edí. Protože
sebekrásn jší myšlenky nelze realizovat bez finan ních prost edk , poda ilo se
nám letos již pot etí získat peníze z Rozvojového programu MŠMT Podpora
environmentálního vzd lávání výchovy a osv ty.
Titul Ekoškola

23.
ervna 2009 jsme se zú astnili
slavnostního p edání mezinárodního titulu
Ekoškola ve Valdštejnském paláci v Praze.
Titul Ekoškola jsme získali v roce, kdy naše
škola slaví 100. výro í svého založení, což je
pro nás velká est. Titul p evzala editelka
školy
PaedDr.
Jaroslava
Olšanská,
koordinátorka EVVO Mgr. Jitka Bublová

a nejaktivn jší lenové ekotýmu – Diana Sychová, Pavlína Krošíková a Miroslav
Válka. Po slavnostním p edání titulu jsme s pr vodkyní absolvovali prohlídku
Valdštejnského paláce, plavbu parníkem po Vltav a procházku po Václavském
nám stí. Zárove s titulem Ekoškola jsme si p ivezli vlajku Ekoškoly, spoustu
dárk , tri ka s logem Ekoškola a p edevším hodn krásných zážitk z návšt vy
našeho hlavního m sta. Na vyhlašování nejlepších žák
na konci lo ského
školního roku byli všichni lenové ekotýmu za svoji práci ocen ni vedením školy.
Vážení rodi e, obracíme se na vás s žádostí i lépe prosbou, zda byste se necht li
zapojit do našeho ekotýmu. Máte-li kladný vztah k p írod a chcete zkusit práci
s d tmi – p idejte se k nám.
Hrátky s Asíkem a Batem
Poslední týden v zá í navštívili naši školu Asík a Bat. Ptáte se, kdo to je? Vaše d ti,
které navšt vují n kterou t ídu na I. stupni, vám ur it odpoví. Jsou to ježek
a žabák - maskoti firem Asekol a Ecobat, které organizují sout ž pro školy
Recyklohraní, v níž je naše škola zapojena od lo ského školního roku. Za aktivitu
v uplynulém školním roce jsme získali zdarma výukový program Hrátky s Asíkem
a Batem, ve kterém se d ti hravou formou dozv d ly, jak ohrožují p írodu baterie
a elektroza ízení na skládkách a pro je máme
t ídit.
V lo ském roce byl nejúsp šn jším sb ra em
baterií Vojt ch Žá ek a nejlepší t ídou se stala
2. A. Za body získané v lo ském školním roce
jsme do školy po ídili digitální fotoaparát a r zné
kancelá ské pot eby. I v letošním školním roce
pokra ujeme v sout ži Recyklohraní a sbíráme ve
škole vybité baterie a nefunk ní elektroza ízení.
Máte-li je doma, budeme rádi, když nám je p inesete do školy. D kujeme Vám
Kdo si hraje, nezlobí
Stalo se již tradicí, že se snažíme podporovat samostatnost a aktivitu d tí. Žáci
9. ro níku op t p ipravili pro svoje mladší spolužáky v krásném prost edí
m stského parku p írodov dn zam ené sout že Ekohrátky s devá áky. Žáci
osmého ro níku pro d ti z šestých t íd zorganizovali dílny, ve který d ti pracovaly
s výukovými krabicemi z Rezekvítku. Všechny d ti se zapojily do aktivit
projektového dne Den životního prost edí, který se uskute nil 5. ervna. Žáci 6.
a 8. ro níku se na ja e zú astnili ty denního
pobytového programu na SEV (St edisko
ekologické výchovy) Rychta v Krásensku a p i
ešení praktických i teoretických úkol se ani
na okamžik nenudili. D ti z naší školy se
zapojily i do výtvarných sout ží. Nap íklad
M j kousek Zem , Máme rádi p írodu nebo
Ekofór. Již druhým rokem jsme zorganizovali

pro žáky I. stupn naší i okolních škol Ekoolympiádu. Vztah k p írod jde ruku
v ruce s životním stylem, a proto jsme v prostorách naší školy pro žáky II. stupn
uspo ádali projektový den Džbán plný kultur zam ený na multikulturní výchovu,
p edevším na nejchudší zem sv ta.V zá í a v íjnu se všichni žáci aktivn zapojili
do terénních program na st ediscích ekologické výchovy, žáci 9. ro níku
absolvovali exkurzi v JE Dukovany.
U itelé v lavicích
Jelikož je t etí etapa programu MŠMT na podporu EVVO zam ena na vzd lávání,
ani u itelé nezahálejí a rozši ují si svoje obzory. P ipravujeme pro n seminá e ve
spolupráci se SEV Lipka v Brn , sdružením Rezekvítek a PhDr. Zde kem
Martínkem z PPP v Pelh imov . Již jsme uspo ádali v naší škole ty i seminá e
pro pedagogy, kterých se pravideln ú astní i u itelé z okolních škol. Poslední,
tentokrát výtvarn a prakticky zam ený seminá , se uskute nil v naší škole
v pond lí 19. íjna pod názvem Tvo íme (nejen)
z PET lahví. Celý pedagogický sbor se p ipravuje
na víkendový environmentáln
zam ený
vzd lávací
seminá
na SEV Slu ákov
u Olomouce. V tšina pedagog
se ú astní
i workshop a seminá , které organizují r zné
vzd lávací organizace v Brn a okolí.
D kujeme všem rodi m za trvalou p íze
a spolupráci p i budování školní zahrady,
p edevším za materiál na hmatovou stezku. I nadále budeme pot ebovat Vaši
pomoc.
M žete-li škole v novat piliny, písek, oblázky, št rk, kamínky r zné velikosti a další
materiál pom žete nám p i zvelebování okolí školy.
P ipomínáme, že i v letošním školním roce SBÍRÁME STARÝ PAPÍR. Podpo te nás
v celostátní sout ži s panem Popelou a p ineste kdykoli papír do školy.
Mgr. Jitka Bublová, koordinátorka EVVO
Zpráva o innosti nada ního fondu
Nada ní fond v letošním roce hospoda il s tém padesáti tisíci korunami. Z nich
t icet tisíc obdržel darem od stského ú adu a zbytek tvo ily dary rodi . Za tyto
peníze po ídila škola nové koberce do prvních
t íd a nového odd lení družiny, a jak bývá
každoro n zvykem, bylo žák m propláceno
jízdné na sout že, zakoupili jsme ceny do
sout ží a odm ny nejlepším žák m.
Podrobn jší informace o hospoda ení NF
najdete na webových stránkách školy.
Na dobrovolném vstupném p i p íležitosti
oslav stého výro í školy se nám poda ilo

získat kolem šesti tisíc korun.
V nejbližší dob bychom op t rádi oslovili rodi e a sponzory. Rádi bychom
postupn obnovili starou a nefunk ní videotechniku a nakoupili další pot ebné v ci
pro žáky naší školy.
Za NF PhDr. Jana Hradilová

Hospoda ení Nada ního fondu k 30.6.2009
Po áte ní stav k 1.1.2009:
Stav hotovosti:

26 117,00 K

Stav b žného ú tu SOB:

23 139,89 K

Peníze na cest :

0,00 K

Celkem finan ní prost edky:

49 256,89 K

P íjmy:
Dary:
Dar OÚ Újezd u Brna

7 620,00 K
30 000,00 K

Úroky:

88,35 K

P íjmy celkem:

37 708,35 K

Výdaje:
Poplatek za vedení ú tu:
Poštovné
Tabule
Koberce
Ceny na sout že
Odm ny žák m
Jízdné na sout že

636,00 K
50,00 K
18 643,00 K
8 300,00 K
2 091,00 K
3 850,00 K
6 758,00 K

Výdaje celkem:

40 328,00 K

Záv re ný stav k 30.6.2009:
Stav hotovosti:

18 088,00 K

Stav b žného ú tu SOB:

28 549,24 K

Peníze na cest :

0,00 K

Celkem finan ní prost edky:

46 637,24 K

P ijímací ízení ke studiu na st ední školy pro školní rok 2009/10
Termíny a organizaci p ijímacího ízení ke studiu na st edních školách (dále jen
SŠ) stanoví školský zákon . 561/2004 Sb. ve zn ní jeho pozd jších novel, zákon
. 243/2008 Sb., zákon . 49/2009 a vyhláška . 671/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o organizaci p ijímacího ízení ke vzd lávání ve st edních školách,
ve zn ní pozd jší zm ny . 46/2008 Sb.
P ehled nejd ležit jších zm n
- Dvoukolový systém p ijímání na SŠ byl zrušen, povinností editelství SŠ je
vypsat jedno kolo p ijímacího ízení, další kola ale vypisovat nemusí. editelství
SŠ musí vyhlásit nejmén 2 termíny pro konání p ijímací zkoušky v prvním kole,
sou asn stanovuje kritéria p ijímacího ízení. Kritéria musí být vyhlášeny
prokazatelným zp sobem, vyv šením na ve ejn p ístupné místo školy
a zve ejn ním na webových stránkách školy.
- P ihlášky ke studiu na SŠ žáci základních škol již nepodávají prost ednictvím
základní školy, ale sami (jejich rodi e/zákonní
zástupci), uchaze m že podat až 3 p ihlášky
pro první kolo p ijímacího ízení. Termín
odevzdání p ihlášky ke studiu na SŠ je
stanoven do 15. b ezna 2010, v p ípad
p ihlášky do obor vzd lávání s talentovou
zkouškou do 30. listopadu 2009.
- K potvrzení úmyslu uchaze e stát se žákem SŠ slouží tzv. zápisový lístek, který
obdrží uchaze od editelství základní školy ve stanoveném termínu, jen jeden
zápisový lístek! Zápisový lístek odevzdá uchaze na st ední školu nejpozd ji do
5 pracovních dn ode dne, kdy mu bylo doru eno rozhodnutí o p ijetí. Zápisový
lístek m že uchaze vzít zp t jen jednou!
- P ijímací ízení se týká všech typ škol - i církevních a soukromých.
- Nov je výslovn stanoveno, že do prvního ro níku nižšího stupn gymnázia
m že být p ijat pouze uchaze , který úsp šn ukon il p íslušný ro ník základní
školy v tom roce, ve kterém se ke studiu hlásí - to znamená, že do prvního
ro níku osmiletého gymnázia mohou být p ijati pouze žáci, kte í ve š. roce
ukon í úsp šn pátý ro ník ZŠ, do prvního ro níku šestiletého gymnázia mohou
být p ijati pouze žáci, kte í ve š. roce ukon í úsp šn sedmý ro ník ZŠ.
P edpisy, kterými se ídí p ijímací ízení ke studiu na SŠ:
- novelizovaný školský zákon v platném zn ní
- správní ád (zákon . 500/2004 Sb.) v platném zn ní
- novela vyhlášky . 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci
p ijímacího ízení ke vzd lávání ve st edních školách, v platném zn ní
Termíny k p ijímacímu ízení
- do 30. 10. 2009 vyhlášení kritérií p ijímacího ízení ke studiu ve studijních
oborech s talentovou zkouškou (školy s um leckým zam ením)
- do 30. 11. 2009 odevzdání p ihlášek ke studiu ve studijních oborech
s talentovou zkouškou (školy s um leckým zam ením)

-

2. 1. - 15. 1. 2010 talentové zkoušky ke studiu ve studijních oborech na školy
s um leckým zam ením
- 15. - 31. 1. 2010 talentové zkoušky ke studiu na konzervato e
- do 31. 1. 2010 vyhlášení kritérií p ijímacího ízení ke studiu na ostatní typy SŠ
- do 15. 3. 2009 odevzdání p ihlášek na ostatní typy st edních škol
- 22. 4. – 7. 5. 2010 první kolo p ijímacích zkoušek na SŠ
- termíny dalších kol p ijímacích zkoušek zve ej ují školy samostatn
Zdroje informací
• škola – výchovný poradce, vedení školy, t ídní u itelé, informa ní nást nka,
materiály a publikace, školní po íta ová sí , školní zpravodaje
• Informa ní a poradenské st edisko ÚP Brno – venkov, Šujanovo nám. 3,
660 35 Brno, II. poschodí, dve e . 309, tel. 543 160 259, 543 160 288,
543 160 391, 543 211 093, internet na portálu www.portal.mpsv.cz
• st ední školy – internetové adresy, dny otev ených dve í
• veletrh SŠ – Brn nské výstavišt , pavilon G1, 27. 11. a 28. 11. 2009
• Ped.-psychologická poradna pro Brno – venkov Hybešova 15, Brno, tel.
543 426 080, www.pppbrno-venkov.cz, poradenství k profesní orientaci žák
• www.portal.mpsv.cz (ministerstvo práce a soc. v cí)
• www.jmskoly.cz (jihomoravské školství)
• www.uiv.cz (ústav pro informace ve vzd lávání – registr škol)
• www.scio.cz (materiály a p íprava žák na p ijímací ízení)
• www.msmt.cz (ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy)
• www.zkousky-nanecisto.cz (p íprava žák na p ijímací ízení)
• www.infoabsolvent.cz (informa ní systém – volba povolání a trh práce)
• www.stredniskoly.cz (p ehled st edních škol R)
• www.atlasskolstvi.cz (p ehledy st edních škol region R)
Zm n ná pracovní schopnost
Jestliže má dít zm n nou pracovní schopnost ze zdravotních d vod , musí být
tato skute nost ozna ena na p ihlášce. P i zm n pracovní schopnosti je nutné
kontaktovat d tského léka e, který odešle dít k posudkovému léka i OSSP Brnovenkov. Vyjád ení posudkového léka e musí být p iloženo k p ihlášce.
Specifické poruchy u ení
Na základ ustanovení Vyhlášky .671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
o organizaci p ijímacího ízení ke vzd lávání ve st edních školách, lze k p ihlášce
p iložit posudek PPP z vyšet ení žáka se specifickou poruchou u ení, podrobn jší
informace poskytne výchovný poradce školy.
Informa ní sch zky s rodi i vycházejících žák , ešící problematiku p ijímacího
ízení ke studiu na st edních školách, budou v pond lí 23. 11. 2009 a 11. 1. 2010
v 17,00 hodin jídeln školy.
Dalibor Gold, výchovný poradce
Ve zpravodaji jsou použity fotografie ing. Pavla Petláka z oslav 100. výro í školy.

