Vážení rodiče,
také letošní školní rok byl zahájen 1. září za přítomnosti starosty města Újezd
u Brna ThDr. Jana Hradila, ThD.
Naše škola v průběhu září až prosince realizuje praktické výstupy z Výzvy č. 56
z OP VK – náplní jsou čtenářské dílny, vzdělávací jazykové pobyty učitelů i dětí
v zahraničí. Bližší informace najdete v tomto zpravodaji.
14. září se uskutečnily úvodní třídní schůzky prvních a šestých tříd.
V průběhu podzimních měsíců Vás již tradičně požádáme o příspěvek do
nadačního fondu základní školy, vyúčtování za druhé pololetí loňského školního
roku je přílohou tohoto zpravodaje.
Zaměstnanci školy ve školním roce 2015/2016
Ředitelka
PaedDr. Jaroslava Olšanská
Zástupce ředitelky
Mgr. Pavel Polách
Výchovný a kariérní poradce
Mgr. Lucie Pohludková
Metodik prevence soc. pat. jevů
Mgr. Stanislava Žáčková
Koordinátor ŠVP ZV
PhDr. Jana Hradilová
Koordinátor EVVO
Mgr. Kateřina Grygarová
Koordinátor ICT
Mgr. Pavel Polách
Třídní učitelé
1. A Mgr. Martina Kulichová
6. A PaedDr. Miloš Lehuta
1. B Mgr. Eva Španihelová
6. B Mgr. Hana Pešáková
2. A Mgr. Eva Kolková
7. A Bc. Marie Vlková
2. B Mgr. Iva Nedomová
7. B Mgr. Petra Kořínková
3. A Mgr. Věra Životská
8. A Mgr. Kateřina Grygarová
3. B Mgr. Ivana Hladilová
8. B Mgr. Stanislava Žáčková
4. A Mgr. Irena Jandlová
9. A Mgr. Martin Životský
5. A Mgr. Markéta Muselíková
5. B Mgr. Jarmila Němcová
Netřídní učitelé
Mgr. Margarita Bátovská
Mgr.et MgA. Petra Buchtová
Mgr. Dalibor Gold
PhDr. Jana Hradilová
Ing. Petra Slavíčková
Mgr. Lucie Pohludková
Školní družina
Veronika Chamerová
Jana Rožnovská Dis.
Simona Pospíšilová (od 21 .9.)
Mgr. Nikola Bursíková(od 21. 9.)
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Asistenti pedagoga
Mgr. Soňa Grossmannová
Jana Rožnovská Dis.
Vyučující náboženství
Mgr. Rita Konzalová
Hospodářka
Marie Petláková
Školník
Tomáš Harvánek
Vedoucí kuchyně
Holubová Marie
Uklízečky
Jana Mácová
Jana Pospíšilová
Iveta Mičíková
Olga Svěráková

Mgr. Nikola Bursíková

Bc. Ludmila Jenišová

Kuchařky

Marie Králová
Dagmar Ďurišová
Lenka Klosová
Eliška Floriánová
Jarmila Rujbrová

Volitelné předměty ve školním roce 2015/2016
6. ročník
7. ročník
Ekologický seminář
Seminář českého jazyka
Přírodopisné praktikum
8. ročník
9. ročník
Globální výchova
Informatika
Estetický seminář
Sportovní hry
Finanční gramotnost
Pedagogické rady
25. 8. 2015
9:00
9. 11. 2015
14:00
25. 1. 2016
14:00
11. 4. 2016
14:00
27. 6. 2016
14:00

Třídní schůzky
14. 9. 2015
9. 11. 2015 16:00
11. 1. 2016 16:00
11. 4. 2016 16:00
6. 6. 2016 16:00

Zápis žáků do 1. tříd
15. 1. 2016
13:00 – 18:00
Pro rodiče žáků 9. tříd (volba povolání)
9. 11.2015 17:30
11. 1. 2016 17:30
Úřední hodiny:
ředitelka školy
pondělí
8:00 – 10:00, 14:00 – 15:00
zástupce ředitelky středa
13:00 - 15:00
výchovný poradce pondělí
14:00 – 14:45
metodik prevence pondělí
14:00 – 14:45
v jiné dny dle předem domluveného termínu
kancelář školy
pondělí
8:00 – 15:30,
středa
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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)
Provoz školní družiny
1. oddělení (Pospíšilová)
2. oddělení (Mgr. Bursíková)
po – pá
6:45 – 7:40
po – pá
11:40 –17:00
V letošním školním roce navštěvuje naši ZŠ 348 žáků, kteří chodí do 16 tříd.
Z nich v současné době má trvalé bydliště mimo Újezd u Brna celkem 84 žáků.
Při škole pracují 2 oddělení školní družiny s kapacitou 58 dětí, k dispozici je i ranní
družina, škola nabízí několik zájmových útvarů a výuku náboženství jako
nepovinný předmět. Ve školních prostorách působí i několik oddělení ZUŠ
Šlapanice.
Název kroužku
Vede
Čas
Den
Místnost
Dramatický
Mgr. Kolková
1305 - 1350 čtvrtek 117
Ekoklub
Mgr. Grygarová 1400 - 1500 pondělí 1x měs. Př
Florbal
Mgr. Gold
1400 – 1500 pátek
tělocvična
Škola hrou
Mgr. Životská
1300 - 1345 čtvrtek 113
Škola hrou
Mgr. Nedomová 1300 - 1345 čtvrtek 115
Škola hrou
Mgr. Kolková
1150 - 1230 úterý
117
Škola hrou
Mgr. Hladilová
1245 - 1330 čtvrtek 217
Sportovní
Mgr. Muselíková, 1400 - 1500 středa
tělocvična
Mgr. Jandlová
Turistický
Mgr. Kolková
1400 - 1530 pátek/1x měsíčně venku
Výtvarný
Mgr. Buchtová
1400 - 1530 středa
VV
Ve škole po škole Mgr. Němcová
1300 - 1345 čtvrtek 221
Ve škole po škole Mgr. Jandlová
1300 - 1345 čtvrtek 225
Více informací získáte na nových stránkách školy http://zs.ujezdubrna.info.
Školní poradenské pracoviště
V letošním školním roce bylo na naší škole zřízeno Školní poradenské pracoviště
(dále jen ŠPP), které poskytuje poradenské a konzultační služby nejen žákům, ale i
jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Vymezení činnosti ŠPP vychází
z vyhlášky MŠMT a jejích metodických pokynů o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských zařízeních. Obecně vzato, k základním cílům ŠPP
patří spolupráce se všemi subjekty školy, zlepšení sociálního klimatu školy,
vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a jejich hodnocení,
poskytování služeb v oblasti kariérového poradenství, zajišťování péče o žáky se
specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a vytváření vhodných
podmínek pro integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, také posílení
péče o mimořádně nadané děti. V neposlední řadě i vzájemná spolupráce s dalšími
poradenskými pracovišti- PPP, SPC.
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Aktivity ŠPP zajišťuje školní metodik prevence - Mgr. Stanislava Žáčková,
výchovný poradce - Mgr. Lucie Pohludková, vedoucí metodik sdružení pro
I. stupeň - Mgr. Iva Nedomová, speciální pedagogové - Mgr. Iva Hladilová, Mgr.
Eva Španihelová a Bc. Marie Vlková.
Bližší informace, tj. přesné vymezení činností pedagogů v rámci ŠPP, naleznete na
webových stánkách školy: zs.ujezdubrna.info
Mgr. Lucie Pohludková
Přivedeme děti ke čtení?
Děti dnes netráví svůj volný čas četbou, mnohem zajímavější je pro ně počítač,
televize či mobilní telefon. S tím souvisí stále se snižující úroveň čtenářské
gramotnosti žáků. A právě proto jsme se letos zapojili do realizace výzvy MŠMT
č. 56, která se týká podpory čtenářské gramotnosti.
Projekty s touto tematikou nejsou pro nás úplnou novinkou, neboť jsme se jimi
zabývali již v uplynulých letech. V letošním projektu však půjde o zavedení
nového způsobu práce a nového přístupu. Jedná se o začlenění tzv. čtenářských
dílen do hodin českého jazyka. Jejich hlavní náplní je samostatné tiché čtení
souvislých beletristických textů, knih dle vlastního výběru žáků. Existuje totiž
zásadní rozdíl v četbě celé knihy a v četbě krátkých ukázek v čítance, neboť krátké
ukázky jsou bez návaznosti, nedokážou žáky dostatečně zaujmout a motivovat
k další četbě. Na samotné čtení následně navazují hovory o knize a přemýšlení nad
zadanými úkoly. Z peněz, které nám byly ministerstvem poskytnuty, jsme mohli
nakoupit nové knihy, pro žáky zajímavé, přiměřené jejich věku a rozumovým
schopnostem. Nedílnou součástí projektu je i proškolení pedagogů v nových
metodách využitelných v hodinách čtení, jež proběhlo v září pod vedením lektorů
ze společnosti Edupraxe, a program pro žáky II. stupně s názvem Listování (více
informací na http://www.listovani.cz).
Význam četby pro žáky je nezanedbatelný zejména v oblasti rozšiřování slovní
zásoby, zlepšování pravopisu a úrovně vlastních psaných textů. Četba má pozitivní
vliv na rozvoj myšlení, dítě se lépe učí do ostatních předmětů, trénuje pozornost
a soustředění. Cílem projektu je vytvoření kladného vztahu k četbě.
Mgr. Stanislava Žáčková
Jazykově vzdělávací pobyt v Anglii
Letos na podzim se poprvé mohou naši studenti těšit na to, že stráví sedm dní
poznáváním Velké Británie. Díky projektu EU vycestuje jedenáct žáků devátého
ročníku do přímořského města Brighton. Žáci zde stráví čtyři dny, kde se budou
věnovat výuce anglického jazyka ve škole a také budou podnikat výlety do
blízkého okolí. Navštíví tak například jeden z nekrásnějších zámků světa Leeds,
prozkoumají podmořský svět v Sea Life Centre a historické bojiště Hastings.
Poslední den vyrazí na prohlídku hlavního města. Žáci budou po celou dobu
ubytováni v anglicky mluvících rodinách. Po celý pobyt budou mít možnost využít
svých jazykových znalostí a prakticky tak zúročit hodiny strávené studiem.
Bc. Marie Vlková
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Sběr baterií a elektrozařízení
Naše škola je již sedmým rokem
zapojena do školního recyklačního
projektu Recyklohraní, který je
zaměřený na zpětný odběr vybitých
baterií a nefunkčního elektrozařízení.
V loňském školním roce
jsme
odevzdali více než dvacet tisíc kusů
baterií. Nejvíc baterií odevzdali žáci
třídy 1. A a získali poukaz na výběr
odměn v hodnotě 2 000 bodů.
Největší množství baterií do školy
přinesl Tadeáš Pajpach z 1. A, a to
10 400 kusů, na druhém místě se
umístil Matěj Zahradník z 1. B a na
třetím místě Tomáš Vyoral ze třetí
třídy. Tito žáci obdrželi pěkné odměny
na závěrečném vyhlašování nejlepších
žáků naší školy v červnu.
Vyhodnocení školního roku 2014/2015
baterie
elektrozařízení
plnění úkolů

411 kg
437 kg

1 313 bodů
2 403 bodů
1 250 bodů

Součástí projektu je i plnění různých úkolů, které jsou organizátory projektu
vyhlašovány v průběhu celého školního roku. Úkoly plní žáci s učiteli různých
předmětů. Například: Ovocná výzva ve fyzice. Pomocníci ve výtvarné výchově.
Blackout v ekologickém
semináři.
A tak i letos na naše žáky
čeká první úkol v tomto
školním
roce
pod
názvem: Kam s ní? Kdo
to ví?
RECYKLOHRANÍ děti
opět zve – hledat, pátrat,
objevovat,
zkoumat,
zkoušet a bavit se!
Všem dětem i rodičům
děkujeme za odevzdané
baterie i elektrozařízení
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a věříme, že i v tomto školním roce se nám podaří odevzdat tyto odpady
k recyklaci a přispějeme tak ke zlepšení životního prostředí naší Země.
Zelené krabice na baterie se nachází u vrátnice, v ředitelně a v kabinetu
přírodopisu. Baterie děti nosí do tříd, kde se do seznamu zapisuje počet
odevzdaných baterií.
Červené popelnice na elektrozařízení jsou u šaten a v třídícím centru na I.
poschodí. Větší elektrozařízení můžete odevzdat na vrátnici naší školy.
Sběr papíru
V polovině
června
vyhodnotila
společnost
.A.S.A. již 14. ročník
soutěže
ve
sběru
druhotných
surovin
s názvem Soutěž s panem
Popelou.
Soutěže
se
zúčastnilo rekordních 109
078 žáků z 643 škol, kteří
v průběhu školního roku
nasbírali neuvěřitelných
3 952 110 kg sběrového
papíru.
(převzato
z internetu
http://www.fcc-group.eu/cs/Ceska-republika/Novinky/V-Soutezi-s-panemPopelou-zaci-nasbirali-rekordni-mnozstvi-papiru-.html)
I letos jsme zapojeni v Soutěži s panem Popelou, organizovanou firmou .A.S.A.,
a pokračujeme ve sběru starého papíru.
Jak jsme dopadli loni? Odevzdali jsme celkem 20 910 kilogramů papíru, umístili
jsme se na pěkném desátém místě v rámci zapojených škol z Jihomoravského
kraje. Rozpočítáme-li odevzdaný papír na žáky naší školy, bylo by to skoro 61
kilogramů na jednoho žáka.
Kontejner na papír je celoročně – i o víkendech, svátcích a prázdninách
přistaven na školním dvoře.
Děkujeme všem, kteří nosí či vozí starý papír do kontejneru na školním dvoře.
Sbírej toner
Naše škola pokračuje v ekologicko-charitativním projektu „Sbírej toner.cz“.
Sbíráme prázdné tonery z tiskáren a kopírek, které se následně renovují, a finance
získané z renovace jsou určeny pro postižené děti z dětského domovu LILA
(LIdskost a LAskavost) v Otnicích, který pravidelně s našimi žáky navštěvujeme.
Krabice na tonery je umístěna u vrátnice naší školy.
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Ekoškola
V závěru uplynulého školního roku jsme pro
členy Ekotýmu zorganizovali „Ekookruh“,
jehož součástí byla návštěva Základní školy
v Ostopovicích,
exkurze
na
farmě
v Ivančicích a výukový program Po stopách
Inků v Lamacentru na Hádech v Brně.
Počasí nám přálo, děti byly úžasné, paní
učitelky nezlobily☺, takže se akce velmi
vydařila. Z farmy jsme do školy přivezli
výborné produkty – od zeleniny přes
celozrnnou mouku až po vynikající
bylinkové sirupy, ve škole jsme se
inspirovali krásnou zahradou a nově
zrekonstruovanými třídami, kterými nás
provázel sympatický pan ředitel Mgr. Petr
Juráček, a v Lamacentru jsme si pohladili i
nakrmili lamy, dozvěděli jsme se o nich
spoustu informací a ještě jsme našli poklad.
Tato akce byla podpořena z finanční dotace, kterou jsme získali z projektu „Spolu
s vámi“, který organizuje sdružení Tereza společně s firmou IKEA. (více si
o projektu Spolu s vámi můžete přečíst v loňském školním zpravodaji nebo na
www.spolusvami.cz)
Mgr. Kateřina Grygarová
Ohlasy našich žáků:
Poznala jsem, že se dá v každém předmětu naučit něco venku na zahradě. Viděla
jsem krásné malé
telátko a malinká
jehňátka.
Zjistila
jsem, že bez lam by
Inkové
nikdy
nezaložili tak velké
říše.
(Barbora
Filáková)
Nejvíc se mně líbila
zahrada na střeše
školy v Ostopovicích
a bylo super, že děti
se mohou jít kdykoli
učit ven a venku jsou
i o přestávkách. (Jiří
Šplouchal)
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Poprvé v životě jsem si mohl pohladit lamu a nakrmit ji. Konečně jsem zjistil, jak
vypadá hektar, před tím jsem si to neuměl představit. (Jiří Mlateček)
V Ostopovicích měli krásnou školu – žáci nám ukázali své třídy, hodně našich dětí
by tam nejraději zůstalo. (Kristýna Cidrychová)
Největším zážitkem bylo lákání samiček samce Čerta – „zpíval“ jim a pěkně se
u toho natřásal. Taky se mně líbilo krmení lam a na farmě bylo krásné malé
telátko. (Tereza Odehnalová)
Sportovní projekty
První sportovní soutěží, které se v novém školním roce naše škola zúčastnila, bylo
okrskové kolo v minifotbalu starších žáků (7. – 9. tř.). Pořadatelem byla ZŠ Měnín
a 22. září přivítala na fotbalovém hřišti družstva ZŠ Těšany a naše školní družstvo.
V prvním utkání na sebe narazila družstva Měnína a Těšan, zápas skončil
vítězstvím Těšan 6:0. Toto družstvo bylo naším prvním soupeřem a již od začátku
bylo všem jasné, že se bojuje o postup do okresního finále. Naši fotbalisté vyhráli
2:0 a zbývalo tak udělat poslední krok k postupu, porazit domácí tým. Někdy je
tento krok nejtěžší, ale to tentokrát neplatilo, Měnín jsme přesvědčivě porazili 8:1.
Zaslouženě jsme si tak „vykopali“ postup do okresního finále v Želešicích. Barvy
našeho týmu hájili: Jirka Šplouchal, Martin Bílek, Lukáš König, Zdenek Urbánek,
Ondra Krošík, David Linhart, David Popela, Marek Novotný, Štefan Esterka, Dan
Fila a Marek Toužín.
Mgr. Dalibor Gold
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