Vážení rodiče,
letošní školní rok byl zahájen 2. září za přítomnosti starosty města Újezd u Brna
ThDr. Jana Hradila, ThD.
Podobně jako v loňském roce můžeme díky navýšení školního rozpočtu opětovně
zlepšit školní prostředí a vybavenost školy. Město Újezd u Brna přispělo do našeho
rozpočtu navíc částkou 250 000,- Kč na nábytek do dvou tříd, kopírku, naučnou
stezku a vybavení kuchyně.
Od září 2013 došlo rozhodnutím MŠMT k výraznému zásahu do školních
vzdělávacích plánů. Od sedmého ročníku je povinně zařazen druhý cizí jazyk, do
učebních plánu byly doplněny dopravní výchova, chování za mimořádných situací,
finanční gramotnost.
V současné době již proběhly
první třídní schůzky, sešla se
školská rada, dvě třídy naší
školy
absolvovaly
třídenní
poznávací pobyt na Jezírku.
Více informací naleznete na
webových
stránkách
školy
zs.ujezdubrna.info, kde ostatně
najdete také inovovaný školní
řád, pravidla pro hodnocení
žáků, výroční zprávu za š. r.
2012/2013, inspekční zprávu
z inspekce
v měsíci
červnu
2013, upravený řád ŠD a řadu dalších materiálů.
Zaměstnanci školy ve školním roce 2013/2014
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. Věra Životská
6. A Mgr. Mgr. Jitka Bublová
1. B Mgr. Ivana Hladilová
6. B Mgr. Stanislava Žáčková

2. B Mgr. Martina Kulichová
7. A Mgr. Lucie Pohludková
3. A Mgr. Eva Kolková
7. B Mgr. Martin Životský
3. B Mgr. Iva Nedomová
8. A Mgr. Hana Pešáková
4. A Mgr. Irena Jandlová
8. B PaedDr. Miloš Lehuta
4. B Mgr. Eva Španihelová
9. A PhDr. Jana Hradilová
5. A Mgr. Markéta Muselíková
9. B Mgr. Dalibor Gold
5. B Mgr. Jarmila Němcová
Netřídní učitelé
Mgr. Margarita Bátovská
Mgr.et MgA. Petra Buchtová
Mgr. Petra Kořínková
Ing. Petra Slavíčková
Bc. Marie Vlková
Školní družina
Veronika Chamerová
Vladimíra Doležalová
Asistenti pedagoga
Vladimíra Doležalová
Mgr. Soňa Grossmannová
Jana Rožnovská
Vyučující náboženství
Mgr. Rita Konzalová
Bc. Ludmila Jenišová
Hospodářka
Marie Petláková
Školník
David Ondráček/ od poloviny října Tomáš Harvánek
Vedoucí kuchyně Holubová Marie
Uklízečky
Jana Mácová
Kuchařky
Marie Králová
Jana Pospíšilová
Dagmar Ďurišová
Iveta Mičíková
Jana Kaloudová
Olga Svěráková
Dagmar Partlová
Volitelné předměty ve školním roce 2013/2014
6. ročník
7. ročník
Ekologický seminář
Seminář českého jazyka
Přirodopisné praktikum
8. ročník
9. ročník
Globální výchova
Informatika
Domácnost
Německý jazyk
Regionální seminář
Sportovní hry
Seminář českého jazyka
Estetický seminář Konverzace v Aj
Pedagogické rady
Třídní schůzky
30. 8. 2013
8:00
10. 9. 2013 16:30 mimo 1. A, B
18. 11. 2013
14:00
23. 9. 2013 16:00 1. A, B
27. 1. 2014
14:00
18. 11. 2013 16:00
14. 4. 2014
14:00
13. 1. 2014 16:00
23. 6. 2014
14:00
14. 4. 2014 16:00
9. 6. 2014 16:00

Zápis žáků do 1. tříd
17. 1. 2014
13:00 – 18:00
Pro rodiče žáků 9. tříd (volba povolání)
18. 11.2013
17:30
13. 1. 2014
17:30
Úřední hodiny:
ředitelka školy
pondělí
13:00 – 15:30,
středa
8:00 – 12:00
zástupce ředitelky úterý
14:30 - 15:30,
čtvrtek 8:00 – 10:00
výchovný poradce pondělí
14:00 – 14:30
metodik prevence pondělí
14:00 – 14:30
v jiné dny dle předem domluveného termínu
kancelář školy
pondělí
8:00 – 15:30,
středa
8:00 – 15:30
třídní učitel/ka ve dnech informací o prospěchu jednotlivě dle předem
domluvených termínů, schůzka rodičů třídy (svolává TU dle vlastního uvážení)
V letošním školním roce navštěvuje naši ZŠ 335 žáků, kteří chodí do 17 tříd, při
škole pracují 2 oddělení školní družiny, škola nabízí několik zájmových útvarů
a výuku náboženství jako nepovinný předmět. Ve školních prostorách působí
i několik oddělení ZUŠ Šlapanice.
Slavnostní předávání titulu Ekoškola
V červnu uplynulého školního roku se zástupci naší školy – paní ředitelka, dvě
paní učitelky a čtveřice žáků z Ekotýmu – Michaela Zichová, Julie Kalvodová, Petr
Kolář a Jiří Šplouchal, zúčastnili
konference programu Ekoškola s názvem
„Identita – jeden cíl, mnoho cest“. Tato
konference byla spojena se slavnostním
předáváním
mezinárodního
titulu
Ekoškola. Program probíhal v historické
budově Právnické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Členové Ekotýmu
představili ostatním svou práci a zapojili
se do aktivit v různých dílnách. Smysl
setkání nespočíval pouze v zisku titulu
a vlajky, ale především v motivaci
a inspiraci pro další práci. Žáci se potkali
s mnoha dalšími „ekotýmáky“, kteří mají
společné cíle, společné starosti a tím
i společnou identitu. Titul jsme převzali
na závěr konference z rukou ředitele
sdružení Tereza Mgr. Petra Daniše
a zástupců MŠMT a MŽP. Obhájení titulu
Ekoškola, tentokrát na celé čtyři roky, nás všechny zavazuje jít dál a prosazovat
v naší škole další změny k lepšímu.

Školní zahrada v novém
Téměř celý rok se naše škola věnovala projektu „Naučná stezka přírodní zahradou“
podpořeném z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Do různých
aktivit projektu se zapojili žáci, učitelé, provozní zaměstnanci i rodiče. Na zahradě
jsme vybudovali nové biotopy, které jsme označili naučnými tabulemi, koupili
jsme
nové
přírodovědně
zaměřené knihy, pořídili jsme
další zahradní nářadí, sazenice,
zeminu a různý materiál
nezbytný k údržbě naší zahrady.
Poděkování patří panu starostovi
a zaměstnancům
městského
úřadu za materiální pomoc při
budování naučných a přírodních
prvků na zahradě a rovněž
děkujeme za finanční podporu ve
výši 10 000,- Kč, díky které
můžeme naučnou stezku na
zahradě dokončit. Tato částka bude použita na zhotovení dalších informačních
tabulí a k nákupu ovocných keřů a stromků.
Mgr. Jitka Bublová
Sběr papíru, baterií a elektrozařízení v základní škole
V uplynulém školním roce jsme se ve sběru papíru v Soutěži s panem Popelou,
kterou organizuje společnost A.S.A. umístili na 13. místě ze 135 zapojených škol
z Jihomoravského kraje. Naše škola odevzdala 21 260 kg papíru.
V soutěži Recyklohraní, ve které získáváme body za odevzdané baterie,
elektrozařízení a splněné úkoly, jsme získali celkem 4 943 bodů a byli jsme
zařazeni mezi několik nejaktivnějších škol této soutěže. Nejvíc baterií odevzdali
loňští prvňáčci, kteří si za odměnu mohou vybrat cokoli z katalogu soutěže
Recyklohraní.
Prosíme všechny rodiče a další občany o sběr starého papíru, baterií
a nefunkčních elektrospotřebičů, včetně starých mobilů. Zároveň děkujeme
všem, kteří již v minulosti odevzdali výše uvedené odpady do školy.
Pobytový program na Jezírku
Na začátku tohoto školního roku jeli žáci třetího a šestého ročníku na třídenní
pobytový program do Lesní školy Jezírko v Soběšicích. Program s názvem „Co se
děje v lese“ byl pracovníky Jezírka velmi dobře připravený. Děti si užily pobytu na
čerstvém vzduchu, v lese na louce i v blízkém okolí Jezírka. Na pobytu bylo o naše
žáky velmi dobře postaráno – nové pěkné ubytování, vynikající strava šestkrát
denně a perfektní organizace každého dne. Naši žáci se do všech činností aktivně
zapojili, pracovali s nadšením a chutí. Právem si zasloužili pochvalu od obou
lektorů.
Jitka Bublová a Iva Nedomová

Dozvěděli jsme se, k čemu les slouží
a jak je pro člověka důležitý.
Zkoumali jsme různé brouky,
zjišťovali jsme, ve kterém lese je
více nebo méně opadu a nakonec
jsme zjistili, že více opadu je
v listnatém lese. Hráli jsme různé hry
ve skupinkách, ale i samostatně
venku i v budově. Naši lektoři se
jmenovali Nikola a Roman. Lektoři
měli dobrý přístup. Program se mi
moc líbil a lektorům nemám co
vytknout. Program měli hezky připravený.
Martin Jaroš, 6. A
Chodili jsme do lesa, hráli různé hry nebo hledali a zkoumali brouky. Ukazovali
jsme si, jak se pracuje s klíčem pro určování živočichů. Skládali jsme na sebe
kostky pomocí gumičky a čtyř
nebo pěti provázků.
Kristýna Cidrychová, 6. A
Další den jsme procházeli „Stezku
skřítků“, na které jsme měli
sledovat podle fotek okolní
krajinu. Po obědě jsme hráli hru
na stromy, sucho a brouky. V den
odjezdu jsme měli výstavu modelů
lesa a jeho funkcí, které jsme ve
skupinách vytvořili.
Anton Tisoň, 6. A
V úterý nás navštívila paní ředitelka a zůstala tam s námi na program, ve kterém
jsme se vydali do lesa hledat a pozorovat bezobratlé živočichy.
Klára Zapomělová, 6. B
Nejvíce mě bavilo, když jsme vyráběli les pomocí ovčí vlny, látky, špejlí,
špendlíků a novin. Bavilo mě to tam a klidně bych jela znovu. A to je vše, co bych
vám chtěla říct.
Denisa Rozprýmová, 6. B
Netolismus – problém dnešní mládeže
Také máte problém „odtrhnout“ svého potomka od obrazovky počítače nebo
televizoru? Pokud ano, zbystřete, neboť by se mohlo jednat o tzv. netolismus.
Netolismus je poměrně nový a neznámý výraz. Jedná se o závislost na virtuálních
„drogách“ - televizi, počítačových hrách, internetových sítích, mobilních
telefonech... Je typický pro osoby mladší 26 let. Rozeznat závislost není složité dotyčná osoba prostě tráví několik hodin denně se svojí drogou (třeba do pozdních

nočních hodin), má-li odjet na víkend mimo mobilní signál či internetové
připojení, vyjadřuje nespokojenost a podrážděnost.
Závislost ubírá čas na další činnosti - přípravu do školy, ostatní koníčky, přátele…
V rámci netolismu může dojít ke ztrátě kontaktu s reálným světem. Agresivita
mnoha počítačových her přiměje jejich uživatele chovat se v realitě nepřiměřeně,
až nebezpečně. Děti se často ztotožňují s hrdiny typu mafiánů, teroristů apod.
Kromě sociálních dopadů, které u netolismu převažují, nelze pominout ani
zdravotní rizika. Minimálně neprospívá zdraví vysedávání u počítače místo
přirozeného pohybu (postižena je páteř, zrak, oběhová soustava).
Důležitá je především prevence. Rodiče si musí všímat, čemu jejich děti věnují
svůj volný čas a zároveň je nutné stanovit jasná pravidla užívání počítače či
sledování televize, popř. nabídnout dětem vhodné alternativní aktivity.
(Zdroj: www.jakdoskoly.cz/protidrogova-prevence)
„Příroda bohužel neví, že člověk je jejím přítelem.“ Andrejev
Příroda byla kdysi velice mocná. Její běh nedokázal nikdo ovlivnit ani nějak
omezit. Ale přišel člověk a to, co bylo po miliony let vytvářeno, začal ničit.
Rostliny, zvířata, ptáci, lesy, oceány, řeky a stepi - všechno, co činí Zemi tak
různorodou, je čím dál ve větším nebezpečí. Věci, které dnes považujeme za úplně
samozřejmé jako je pitná voda, čistý vzduch nebo dobré jídlo, by se za chvíli
mohly stát minulostí. Někdy se sama sebe ptám, jak to mohlo zajít tak daleko?
Odpověď na tuto otázku je podle mě velice jednoduchá. Nejvíc ničení má na
svědomí člověk. Ten ve snaze usnadnit a zjednodušit si život, poškozuje přírodní
prostředí intenzivním zemědělství a stavbami, znečišťuje vzduch, drancuje lesy,
oceány, jezera a půdu.
Lidé si neuvědomují, nebo si nechtějí uvědomit, že ztráta biodiverzity je jednou
z největších hrozeb, která před nimi stojí. Už teď brzdí snahy zlepšovat
ekonomické, sociální i ekologické podmínky po celém světě.
A příroda? Ta bohužel neví, že člověk je jejím přítelem. My se totiž jako její
přátelé nechováme. Je důležité, abychom se s ní snažili „skamarádit“. Naštěstí
vznikají různé organizace, které napomáhají přírodě k návratu zpět k minulosti,
nebo ji udržují alespoň v současném stavu.
Anna Tisoňová, IX. A
ÚDIF
ÚDIF – neboli úžasné divadlo fyziky přijelo k nám do školy předvést své podařené
kousky ve čtvrtek 26. září. Pro žáky 8. a 9. ročníku bylo zvolené téma světlo
a zvuk. Poslechli jsme si i hudební ukázku, po které následoval zasloužilý potlesk.
Zdislava Jurečková, 8. B
První pokus byl na téma světlo. Reflektorem z auta svítili na druhý reflektor bez
žárovky. Místo žárovky dali zápalku a ta se hned zapálila. Totéž zvládli i se
speciálním černým zakrytím. Tento pokus mě ohromil.
Silvie Hrozková, 8. A

U dalšího pokusu použili obyčejnou tuhu
z tužky a dvě malé autobaterie. Tuhu
pomocí drátů připojili k autobateriím,
a jakmile je zapnuli, začalo se z tuhy
kouřit. Potom se tuha rozzářila. Celý
program byl proložen různými vtipnými
komentáři. Program se mi moc líbil a byl
bych rád, kdyby přijeli znovu.
Jirka Mlateček, 8. A
Shlédli jsme nové hudební nástroje
z obyčejných věcí – roura se nahřála na
plynu a začala vydávat hučivý zvuk. „Husí
krk“ nás málem připravil o sluch. Jejich
pokusy se mně líbily a doufám, že se za
rok zase uvidíme.
Monika Machytková, 8. B
Zajímavé bylo hraní na nástroje
fotobuňkou.
Tělo
kytary
bohužel
zapomněli v kanceláři, ale ve škole si ho vyrobili z magnetické tabule. Laserem
mířili na fotobuňku, když jím procházela struna, tak vydávala zvuky jako kytara.
Divadlo se mně velmi líbilo a doufám, že se zúčastníme nějakého podobného
programu.
Tereza Konečná, 8. B
Díky ÚDIFu jsem se dozvěděl MNOHO zajímavých informací a ukázali nám, že
ve fyzice nemusí být jen těžké vzorečky, ale i zábava. Zaujalo mě vše a byl jsem
skutečně rád, že jsem se na ně mohl podívat. Všem doporučuji!
Filip Stibor, 8. B
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TAJEMSTVÍ UKRYTÉ V ZEMI
Nastalo ráno (kohout zakokrhal) a 9. A vyrazila do Brna na vzdělávací program.
Převládala dobrá nálada, hlavně kvůli tomu, že mimo jiné odpadla fyzika, ale
samozřejmě i proto, že jsme se těšili
na všechny ty nové informace, co
nás čekají.
Po menší túře z hlavního nádraží na
místo určení nás uvítali lektoři
z Lipky – Katka a Ondra. Na chvíli
jsme složili své znavené údy
a Katka nás krátce seznámila
s cílem
programu.
Odhalení
tajemství ukrytého v zemi, jak
napovídá název.
Ale začali jsme se svými vlastními

tajemstvími. Jméno, oblíbená barva či předmět – nic nezůstalo skryté.
Následovalo rozdělení do dvou skupin a první změření sil. Bylo to těsné, ale
v netradiční hře na otázky zvítězila hrubá síla.
Nasvačili jsme se, zamávali na rozloučenou a každá skupina se vydala jinou cestou
za získáváním indicií, které měly pomoct při odkrývání onoho velkého tajemství.
Dolovali jsme znalosti ze zeměpisu (v Ostravě se těží hnědé, nebo černé uhlí?),
namáhali paměť při skládání kontinentů, procvičili fyzičku nebo dávali dohromady
geologické podloží země. Jeden z nejtěžších úkolů spočíval v tom, že jsme
využívali tok vody k tomu, abychom se dostali k matematickému příkladu, který
jsme měli vypočítat.
Skončili jsme o něco později než druhá skupina. Oni už odpočívali a popíjeli čaj,
zatímco my jsme pobíhali sem a tam a dozvěděli se něco o rozkladu dinosaurů.
V jednotě je síla – po dokončení posledního úkolu jsme porovnali své indicie,
vyluštili je, vyběhli na střechu a otevřeli trezor. Čekaly na nás bonbóny a kartičky,
díky kterým jsme konečně rozluštili tajemství – tajemství vývoje Země.
Za poutavý program (a výborný čaj) dáváme palec nahoru.
Hana Kaspříková, 9. A
Pozvánka na přednášku
Desatero domácí ekologie
v pondělí 14. října 2013 v 14:00 hodin v Základní škole Újezd u Brna
Vstup zdarma
Účastnice i účastníci obdrží zdarma úspěšnou publikaci Desatero domácí ekologie
Beseduje Kateřina Plesková z Ekologického institutu Veronika
Všichni jste srdečně zváni.

Hospodaření Nadačního fondu k 31.5.2013
Počáteční stav k 1.1.2013:
Stav hotovosti:
13 758,00 Kč
Stav běžného účtu ČSOB:
40 432,53 Kč
Peníze na cestě:
0,00 Kč
Celkem finanční prostředky: 54 190,53 Kč
Příjmy:
Dary:
1 500,00 Kč
Výtěžek za katalogy, jízdní
řády
0,00 Kč
Dobrovolné vstupné
0,00 Kč
Dar OÚ Újezd u Brna
30 000,00 Kč
Úroky:
2,28 Kč
Příjmy celkem:
31 502,28 Kč
Výdaje:
Poplatek za vedení účtu:
5,00 Kč
Sportovní potřeby
0,00 Kč
Předplatné
0,00 Kč
Školní potřeby
601,00 Kč
Režie
0,00 Kč
Odměny žákům
0,00 Kč
Jízdné na soutěže
5 521,00 Kč
Výdaje celkem:
6 127,00 Kč
Závěrečný stav k 31.12.2013:
Stav hotovosti:
9 136,00 Kč
Stav běžného účtu ČSOB:
70 429,81 Kč
Peníze na cestě:
0,00 Kč
Celkem finanční prostředky: 79 565,81 Kč

