Vážení rodiče,
předkládáme Vám první zpravodaj ZŠ v Újezdě u Brna ve škol. roce 2012/2013.
Školní rok jsme zahájili 3. září za přítomnosti starosty města Újezd u Brna
ThDr. Jana Hradila, ThD.
Na naší škole v současné době probíhá kompletní rekonstrukce fyzikální pracovny,
kterou zajišťuje firma KXN CZ, s.r.o. Škola připravuje nové výběrové řízení na
nákup interaktivních tabulí a další výpočetní techniky pro učitele i žáky
(mimochodem již dnes se můžeme pochlubit 76 počítači, z toho je žákům
přístupno 63 PC, část ve dvou počítačových pracovnách, zbytek je v běžných
učebnách).
5. 9. se konal den otevřených dveří, proběhla již řada soutěží a ekologických
výukových programů, bližší informace najdete na http://zs.ujezdubrna.info/ pod
odkazem „Kalendář školních akcí“.
Zaměstnanci školy ve školním roce 2012/2013
Ředitelka
PaedDr. Jaroslava Olšanská
Zástupce ředitelky
Mgr. Pavel Polách
Výchovný a kariérní poradce
Mgr. Dalibor Gold
Metodik prevence soc. pat. jevů
Mgr. Stanislava Žáčková
Koordinátor ŠVP ZV
PhDr. Jana Hradilová
Koordinátor EVVO
Mgr. Jitka Bublová
Koordinátor ICT
Mgr. Pavel Polách
Třídní učitelé
1.A Mgr. Eva Terebieniecová
6.A Mgr. Lucie Pohludková
2.A Mgr. Eva Kolková
6.B Mgr. Martin Životský
2.B Mgr. Iva Nedomová
7.A Mgr. Hana Pešáková
3.A Mgr. Martina Kulichová
7.B PaedDr. Miloš Lehuta
3.B Mgr. Ivana Hladilová
8.A Mgr. Martina Klímová
4.A Mgr. Věra Životská
8.B Mgr. Dalibor Gold
4.B Mgr. Jarmila Němcová
9.A Mgr. Jitka Bublová
5.A Mgr. Markéta Muselíková
9.B Mgr. Stanislava Žáčková
5.B Mgr. Irena Jandlová
Netřídní učitelé
Mgr. Margarita Bátovská
Mgr.et MgA. Petra Buchtová
PhDr. Jana Hradilová
Mgr. Petra Kořínková
Ing. Petra Slavíčková
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Školní družina
Veronika Chamerová
Asistenti pedagoga
Vladimíra Doležalová
Vyučující náboženství
Mgr. Rita Konzalová
Školník
David Ondráček
Uklízečky
Jana Mácová
Jana Pospíšilová
Iveta Mičíková
Olga Svěráková
Organizace školního roku 2012/2013
Období školního vyučování
1. pololetí
2. pololetí
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
hlavní prázdniny

Vladimíra Doležalová
Mgr. Soňa Grossmannová
Bc. Ludmila Jenišová
Vedoucí kuchyně Holubová Marie
Kuchařky
Dagmar Partlová
Marie Králová
Jarmila Rujbrová
Dagmar Ďurišová
3. 9. 2012 (po) – 28. 6. 2013 (pá)
3. 9. 2012 (po) – 31. 1. 2013 (pá)
1. 2. 2013 (pá) – 28. 6. 2013 (pá)
25. 10. 2012 (čt) a 26. 10. 2012 (pá)
22. 12. 2012 (so) – 2. 1. 2013 (st)
(vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2013)
1. 2. 2013 (pá)
11. 2. 2013 (po) – 17. 2. 2013 (ne)
28. 3. 2013 (čt) – 29. 3. 2013 (pá)
29. 6. 2013 (so) – 1. 9. 2013 (ne)

Volitelné předměty ve školním roce 2012/2013
9. ročník
7. ročník
Informatika
Německý jazyk
Německý jazyk
Seminář českého jazyka
Seminář českého jazyka
Přírodopisné praktikum
Konverzace v anglickém jazyce
Domácnost
Regionální seminář
Konverzace v anglickém jazyce
Informatika pro pokročilé
8. ročník
6. ročník
Německý jazyk
Ekologický seminář
Konverzace v anglickém jazyce
Technické činnosti
Počítačová grafika
Globální výchova
Domácnost
Seminář matematiky
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Pedagogické rady

Třídní schůzky

30. 8. 2012
19. 11. 2012
28. 1. 2013
15. 4. 2013
24. 6. 2013

17. 9. 2012
15. 10. 2012
19. 11. 2012
14. 1. 2013
15. 4. 2013
10. 6. 2013

9:00
14:00
14:00
14:00
14:00

16:00 schůzka rodičů žáků 1. A
16:00 schůzky rodičů 4. a 5. ročníku
16:00
16:00
16:00
16:00

Zápis žáků do 1. tříd
18. 1. 2013
13:00 – 18:00
Pro rodiče žáků 9. tříd (volba povolání)
19. 11. 2012
17:30
14. 1. 2013
17:30
Úřední hodiny:
ředitelka školy pondělí
středa
zástupce ředitelky úterý
čtvrtek
výchovný poradce pondělí
metodik prevence pondělí

8:00 – 12:00, 14:00 – 15:30
8:00 – 12:00
13:00 - 15:30
10:00 – 13:00
13:45 – 15:00
14:00 – 14:30

Základní škola Újezd u Brna z pohledu statistiky:
V letošním školním roce navštěvuje Základní školu Újezd u Brna 338 žáků v 17
třídách, z toho 180 dětí máme na 1. stupni a druhý stupeň tvoří zbývajících 158
žáků. Mírnou převahu v letošním roce mají chlapci, těch je o deset víc než dívek.
Hoši převažují výrazně ve 4. a 5. ročníku. Naopak dívky tvoří většinu v posledních
dvou ročnících.
Kromě žáků bydlících v Újezdě u Brna patří mezi nejpočetnější skupiny děti
z Telnice a Žatčan. Ve třídách najdeme i takové, kteří do rubriky „bydliště“ mohou
uvést Bílovice nad Svitavou, Blučinu, Bošovice, Brno, Budišovice, HostěrádkyRešov, Kroměříž, Lovčičky, Milešovice, Nesvačilku, Otnice, Prahu, RájecJestřebí, Rakovník, Sokolnice nebo Tišnov.
Podle roku narození se naše žákovské osazenstvo člení následovně:
Rok narození
Počet
1997
22
2002
1998
45
2003
1999
44
2004
2000
35
2005
2001
49
2006
Celkem
338 žáků
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41
24
32
36
10

Většina našich žáků se narodila v Brně, ale v rubrice místo narození se objevuje
i Beroun, Bruntál, Hodonín, Hradec Králové, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary,
Olomouc, Pelhřimov, Plzeň, Praha, Vsetín nebo Vyškov.
Kdybychom podrobněji zkoumali zastoupení jmen v třídních knihách, narazili
bychom nejčastěji na následující jména: Marek nebo Jakub se vyskytuje 8x, 9x
u nás můžete potkat Davida, Jana, Kristýnu nebo Veroniku, 10 dívek se jmenuje
Michaela, 11 hochů Martin nebo Petr a věřte nevěřte, nejfrekventovanějším
jménem je Tomáš, kterého ve třídách můžete oslovit hned 14x.
A na závěr několik statistických údajů o prospěchu a docházce. V loňském školním
roce
prospělo
188
žáků
s vyznamenáním, 163 žáci prospěli
a jeden
neprospěl.
Průměrný
prospěch ve druhém pololetí školního
roku byl 1,62. Žáci za druhé pololetí
zameškali celkem 16 189 hodin,
z toho bohužel bylo 24 hodin
neomluvených.
Průměrně
žák
újezdské školy za toto období
zameškal 46,991 hodiny.
Informatika – pátý ročník
V minulém školním roce jsme začali v pátých ročnících vyučovat informatiku.
Výuka probíhá v nové počítačové učebně, kde máme 26 počítačů. Ve všech
počítačích je nainstalován operační systém Windows 7. Žáci se seznamují se
základní prací s počítači, tzn. práce se složkami, kopírování a vkládání. Dále
navazuje práce v programu Malování a kancelářský balíček Microsoft Office 2010.
Z tohoto balíčku se žáci seznámí s programem Microsoft Word a Microsoft
PowerPoint. Pokud mají zájem, mohou pracovat i ve volně stažitelném
OpenOffice.org. Samozřejmostí je zvládnutí práce s internetem a vlastním emailem.
Znalosti získané v pátém ročníku dále rozvíjejí následující rok, kdy se přidává další
program Microsoft Excel. Dle zdatnosti třídy je možné přidat další programy např.
Smart Notebook, GeoGebra….
Ing. Petra Slavíčková
Fotosyntéza a potravní vztahy
V úterý 2. října nás čekala návštěva Lesní školy Jezírko v Soběšicích. Všichni žáci
byli rádi, že se do této akce mohou zapojit. Na Jezírku nás mile uvítali a pozvali
dovnitř. Čekala nás návštěva jídelny, tam se nám naše paní průvodkyně
představila. Pak jsme se rozdělovali na rodiny podle vylosovaných lístečků. Když
tato hodinka uběhla, čekal nás přechod do vedlejší místnosti nazvané Sál. Tam
jsme se svojí „rodinou“ posadili na místa, dostali jsme lístečky s otázkami, jednoho
z naší skupiny jsme zvolili jako strom, kterému se postupně budou zvětšovat
kořeny. Ostatních skupin jsme se ptali na otázky a strom, člen naší skupiny, má
odpovědi zapisovat. Poté jsme měli z provazu vyrobit strom a do koruny udělat
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veliký list ze zelené látky. Paní asistentka nás pak rozdělila, kdo bude hrát jakou
roli, slunce, sluneční paprsky, žilky …a učili jsme se, jak probíhá fotosyntéza. Dále
jsme sledovali film o brouku hrobaříkovi. Myslím si, že všichni byli překvapeni, co
tenhle malinký brouk dokáže. Věděli jste, že brouk dokáže se svou samičkou
vyhledat například mrtvou myš? O několik hodin později je tato mrtvolka
pohřbená v hlíně, kde pak nakladou vajíčka. Po filmu jsme se oblékli, přezuli a šli
jsme ven do lesa. Zde jsme pracovali ve dvojicích. Dostali jsme nádoby s lupou, do
nich jsme lovili a lupou pozorovali hmyz. Následovalo rozloučení v altánku.
Posadili jsme se do kruhu a podávali jsme si šišku. Ten kdo dostal šišku, řekl, co se
mu na tomto programu líbilo. Program je už u konce a my nastupujeme do
autobusu, který odjíždí do školy.
Pavla Válková, 6. A
Před dubem za dubem
Dne 25. 9. 2012 se druhé A, B třídy vypravily na výukový program: Před dubem za
dubem do Jundrova. Programu se zúčastnilo 30 dětí. V úvodu rozmarýnkové paní
učitelky rozdělily děti do skupin pomocí barevných kamínků. A obě skupinky se
pustily do práce, jedna vyrazila do lesa, kde se děti seznámily se stromy, jejich
plody a lesními, právě rostoucími, bylinami. Druhá skupinka pracovala
v Rozmarýnku. Zabývali se povídáním o lese, lesních zvířátkách. Ukazovali si
stopy zvířat a pak je poznávali. Hráli různé hry, které se nemohly obejít bez zvuků
zvířat. Vyjasnili si pojem potravní pyramida. Po přestávce a výborné svačině se
obě skupinky vystřídaly. Program na Rozmarýnku se dětem velmi líbil. Do školy
se vracely šťastné a spokojené, že se jim vydařil jeden nádherný podzimní den.
Mgr. Eva Kolková, učitelka 2. A
Špilberk známý i neznámý
V pátek 21. září jsme jeli na nový pilotní výukový program, který organizovala
Lipka. Program se konal v Brně na Špilberku. Na začátku jsme se rozdělili do
skupinek podle čísla na náramku. Pak jsme určovali, jak staré mohou být věci
kolem nás, a seznámili jsme se s historií Špilberku. Každá skupina dostala list
stromu a různě dlouhý provázek a určovali jsme, jak jsou staré stromy podle
letokruhů. Poté jsme dostali fotografie z historie a měli jsme určovat, co se od té
doby změnilo. Když jsme došli na nádvoří hradu, dostali jsme lístek a to, co bylo
na lístku, jsme měli na pódiu zahrát pantomimou. (Michaela Pazourková)
Hodnocení programu žáky 9. A
Nejdříve jsme podle hádanky, kterou nám lektoři poslali, měli zjistit místo, kde se
sejdeme. (Libuše Tisoňová)
Zaujalo mě, že na Špilberku byl hřbitov, že tam byl ve vězení zavřen císař a že
park, který je tam dnes, vysadili sami obyvatelé města. (Jaroslav Kalvoda)
Na výletě jsem se dozvěděl spoustu nových informací: Špilberk není jen hrad, ale
celý kopec, existují různé metody určování historie, na Špilberku bylo jedno
z nejhorších vězení, před několika lety vypadal Špilberk úplně jinak. (Pavel Staňa)
Na tomto programu se mi nejvíc líbilo měření stromů. (Karolína Mezuláníková)
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Exkurze na Úřadu práce v Brně
V pondělí 1. října 2012 navštívila třída 9. A Úřad práce v Brně na Šujanově
náměstí. Na úřad jsme dorazili kolem deváté hodiny a hned se nás ujala příjemná
paní, která s námi strávila celé dopoledne. Jako první jsme si navzájem řekli, kdo
by chtěl jít na jakou školu a kde by chtěl pracovat v budoucnu. Paní lektorka
každému doporučila školy, které se k tomuto oboru hodí a mohli bychom si na ně
podat přihlášky. Spolužákům, kteří ještě nevěděli, jaké povolání si zvolit, poradila.
O přestávce jsme si mohli vzít papíry s informacemi o povoláních, na kterých bylo
stručně napsáno něco málo o povolání, činnostech, které se v určitém povolání
dělají, jaké musíme mít k určitému povolání vzdělání atd.. Ve druhé části
programu jsme vyplňovali test se sto dvaceti otázkami a podle výsledku jsme
dostali seznam povolání, na které se daný člověk hodí. Potom jsme šli do vedlejší
místnosti a hledali si další informace o povoláních, mohli jsme si pouštět videa
a sbírat informace o středních školách. Z téhle akce celá třída odjížděla plná
nových informací a téměř všichni žáci už jsou rozhodnuti, na které školy si podají
přihlášky.
Vlasta Popeláková, 9. A
Svět pod nohama
V pátek, 5. října jsme vyrazili s Globální výchovou na LŠ Jezírko na program Svět
pod nohama. Když jsme přijeli, přivítali nás dva milí lektoři. Jako první jsme se
rozdělili do rodin po čtyřech členech. Každý lektor si potom vzal tři rodiny. Poté
jsme si zahráli hru na špióny, kde vždy jeden člen si šel přečíst jedno slovo
a nakreslil ho na papír, ostatní pak museli hádat, co to je. Po hře jsme měli
přestávku se svačinou. Když skončila přestávka, lektorka nám popisovala
a názorně ukazovala různé půdní typy (např. černozem, glej, podzol …). Potom
jsme si vyplnili jednoduchý pracovní list. Když byli všichni hotovi, šli jsme do lesa
a paní lektorka nám ukázala různé půdní sondy, každá rodina si měla odebrat pár
vzorků. Jakmile jsme přišli zpátky do budovy, doplňovali jsme podle vzorků
tabulku (barva, textura, vlhkost…). Když byli všichni hotovi, zahráli jsme si ještě
jednu hru – házeli jsme papírové kuličky do krabice, každá rodina, která se trefila
jako první, měla zodpovědět na jednu otázku. Když jsme uhodli, dostali jsme bod.
Skupina s nejvíce body vyhrála. Po hře jsme se rozloučili a odjeli do školy.
Program se velmi vydařil, lektoři měli vše pečlivě připravené a myslím, že všichni
měli po programu dobrou náladu.
Lukáš Vévar, 8. B
Ze života svítidel
Hned od prvních dnů tohoto školního roku žáci z 8. a 9. tříd pilně pracovali na
přípravě projektů do grantové výzvy sdružení Tereza, Nadace Tesco a společnosti
Ekolamp. Z návrhů jsme vybrali to nejzajímavější a žáci z devátého ročníku
(Tereza Holešanská, Tomáš Jurák, Eliška Mášová, Vlasta Popeláková) graficky
ztvárnili nádherné plakáty, které jsme odeslali do Prahy. Během týdne jsme se
dozvěděli, že jeden z našich návrhů z grantové výzvy Ze života svítidel byl
hodnotící komisí vybrán a finančně podpořen částkou 10 000,- Kč. Za polovinu
financí nakoupíme LED žárovky na toalety a do dalších prostor školy, za zbývající
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část materiál nutný k přípravě projektu. Na projektovém dni, který se uskuteční ve
čtvrtek 8. listopadu, se budou podílet především žáci 9. ročníku, kteří uspořádají
anketu mezi obyvateli města a připraví informační letáčky na téma Světlo je život,
které najdou občané ve svých poštovních schránkách.
Logická olympiáda
Letos poprvé se žáci naší školy zapojili do soutěže Logická olympiáda, kterou
pořádá Mensa ČR. Je to soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení
vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale
schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda
je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná se o znalostní soutěž, ale
o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
Děkujeme rodičům žáků ze 3. a 4. tříd, kteří věnovali svůj čas svým dětem
a pomohli jim při přihlašování do této soutěže.
Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (1. – 5. třída)
Umístění žáků v rámci naší školy:
1. místo: Filip Hladík
2. místo: Anežka Fialová
3. místo: Anna Horáčková
Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída)
Umístění žáků v rámci naší školy:
1. místo: Eva Rožnovská
2. místo: Tomáš Březina
3. místo: Marek Šenkýř
Věříme, že účast dětí v soutěži byla pro všechny cennou zkušeností, která může
odhalit jejich schopnosti. Zároveň je skvělé, když děti berou soutěž především jako
zábavnou aktivitu spojenou s možností vyzkoušet si něco nového.
Přírodovědný klokan
Ve středu 17. října proběhla v naší škole soutěž Přírodovědný klokan. Cílem
soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Do soutěže byly
zařazeny otázky z fyziky, přírodopisu, zeměpisu, chemie a matematiky. Soutěže
v kategorii Kadet se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku.
Nejúspěšnější řešitelé v naší škole jsou:
1. místo: Tomáš Březina
2. místo: Lukáš Mariánek
3. místo: Lukáš Konečný
Všem žákům děkujeme za účast v obou soutěžích a úspěšným řešitelům
gratulujeme.
Soutěž s Panem Popelou ve sběru starého papíru
V loňském roce jsme díky žákům, rodičům a příznivcům naší školy odevzdali
celkem 22 040 kilogramů papíru. Za získané peníze jsme nakoupili nové
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didaktické materiály do výuky, knihy a skříně na pomůcky do přírodopisné
učebny.
Recyklohraní
V soutěži „Recyklohraní“ ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů a vybitých
baterií se naše škola v uplynulém školním roce zařadila mezi nejaktivnější školy
v Jihomoravském kraji. Nasbírali jsme celkem 407 kg baterií a 699 kg
elektrozařízení. Nejlepší třídou se stala třída 4. A. Žáci si vybrali stolní hry,
pastelky a fixy z katalogu odměn na internetu.
Nejvíc baterií odevzdali tito žáci:
1. Tomáš Drda
2. Iva Zahradníková
3. Michal Jurák
Naše poděkování patří dětem, rodičům a všem občanům, kteří se zapojili do
sběru papíru, baterií i elektrozařízení.
I v letošním školním roce sbíráme starý papír, baterie a elektrozařízení.
KONTEJNER NA STARÝ PAPÍR
JE CELOROČNĚ PŘISTAVEN
NA ŠKOLNÍM DVOŘE.

BOXY NA BATERIE
A ELEKTROZAŘÍZENÍ
JSOU UMÍSTĚNY
U ŠKOLNÍ VRÁTNICE.

MAMINKO, TATÍNKU, KAMARÁDI, PŘINESTE PAPÍR, BATERIE
I ELEKTROZAŘÍZENÍ DO NAŠÍ ŠKOLY. DĚKUJEME VÁM☺
XVIII. veletrh středních škol 2012
areál výstaviště Brno, pavilon G1
23. 11. 2012 9.00 – 18.00 h
24. 11. 2012 9.00 – 17.00 h

Informační schůzka
s vycházejícími žáky a jejich
rodiči, řešící problematiku
přijímacího řízení ke studiu
na středních školách

Cena vstupenky je 15,- Kč
Vstup do areálu branou č.1.
po zakoupení vstupenky na pokladně
před areálem výstaviště

pondělí 19. 11. 2012 17:30
jídelna školy
Mgr. Dalibor Gold, vých. poradce

Autory fotografií jsou: Mgr. J. Bublová, Ing. P. Petlák
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