Vážení rodiče,
letošní školní rok byl jako tradičně zahájen 1. září za přítomnosti starosty města
Újezd u Brna ThDr. Jana Hradila, ThD.
Naše škola se v průběhu září až prosince připravuje na realizaci Výzvy č. 22 z OP
VK – náplní je mimo jiné
především zajištění činnosti
školního psychologa. Bližší
informace o dané výzvě
přineseme v některém příštím
zpravodaji.
V září se konaly úvodní třídní
schůzky prvních 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 2016/2017
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. Lucie Navrátilová
Koordinátor ICT
Mgr. Pavel Polách
Třídní učitelé
1. A Mgr. Jana Jachymiáková
6. A Mgr. Lucie Pohludková
1. B Mgr. Ivana Hladilová
6. B Mgr. Martin Životský
2. A Mgr. Martina Kulichová
7. A PaedDr. Miloš Lehuta
2. B Mgr. Eva Španihelová
7. B Mgr. Hana Pešáková
3. A Mgr. Eva Kolková
8. A Mgr. Petra Kořínková
3. B Mgr. Iva Nedomová
8. B Bc. Marie Vlková
4. A Mgr. Jarmila Němcová
9. A Mgr. Michaela Ševčíková
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4. B Mgr. Markéta Muselíková
5. A Mgr. Irena Jandlová
Netřídní učitelé
Mgr. Margarita Bátovská
PhDr. Jana Hradilová
Ing. Petra Slavíčková
Školní družina
Simona Pospíšilová

9. B Mgr. Stanislava Žáčková

Mgr.et MgA. Petra Buchtová
Mgr. Lucie Navrátilová

Mgr. Nikola Bursíková

Asistenti pedagoga
Mgr. Nikola Bursíková
Mgr. Soňa Grossmannová
Jana Rožnovská DiS.
Vyučující náboženství
Mgr. Rita Konzalová
Hospodářka
Marie Petláková
Školník
Tomáš Harvánek
Vedoucí kuchyně
Marie Holubová
Uklízečky
Jana Mácová
Jana Pospíšilová
Iveta Mičíková
Olga Svěráková

Vladimíra Doležalová
Bc. Ludmila Jenišová
Bc. Magda Svobodová
Bc. Ludmila Jenišová

Kuchařky

Marie Králová
Dagmar Ďurišová
Lenka Klosová
Eliška Floriánová
Jarmila Rujbrová

Volitelné předměty ve školním roce 2016/2017
6. ročník
7. ročník
Ekologický seminář
Cvičení z českého jazyka
Přírodopisné praktikum
8. ročník
9. ročník
Globální výchova
Informatika
Matematický seminář
Seminář českého jazyka
Seminář matematiky
Technické činnosti
Pedagogické rady
31. 8. 2016
8:00
7. 11. 2016
14:00
23. 1. 2017
14:00
10. 4. 2017
14:00
26. 6. 2017
14:00

Třídní schůzky
19. 9. 2016 16:00
7. 11. 2016 16:00
16. 1. 2017 16:00
10. 4. 2017 16:00
12. 6. 2017 16:00
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I. A, B

Zápis žáků do 1. tříd
7. 4. 2017
13:00 – 18:00 – pozor, změna obvyklého termínu
Pro rodiče žáků 9. tříd (volba povolání)
7. 11.2016 17:30
16. 1. 2017 17:30
Úřední hodiny:
ředitelka školy
pondělí
8:00 – 10:00, 13:00 – 15:00
zástupce ředitelky pondělí
13:00 - 15:00
výchovný poradce pondělí
14:00 – 14:45
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)
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 navštěvují naši školu 354 žáci, kteří chodí do 17 tříd.
Z nich v současné době má trvalé bydliště mimo Újezd u Brna celkem 65 žáků
z celkem 9 různých obcí.
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
Angličtina I. A
Angličtina I. B
Angličtina II. r.
Dramatický
Florbal I. st,
Florbal II. st.
Sportovní
Turistický
v pátek
Výtvarný

Vede
Čas
Mgr. Jana Jachymiaková
Mgr. Jana Jachymiaková
Mgr. Martina Kulichová
Mgr. Eva Kolková
Mgr. Dalibor Gold
Mgr. Dalibor Gold
Mgr. Irena Jandlová,
Mgr. Martina Kulichová
Mgr. Eva Kolková
venku ev. TV
Mgr. Petra Buchtová
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Den
Místnost
1150 - 1235
středa
1150 - 1235
čtvrtek
1300 - 1345
úterý
1300 - 1350
čtvrtek
1330 - 1415
pátek
1415 - 1500
pátek
1330 - 1430
1400 - 1530

čtvrtek
1x za měsíc

1410 - 1530

středa

Kroužek angličtiny 1. třídy
One, two, three je jedna, dva, tři,
four brothers jsou čtyři bratři.
Hi friend to je ahoj kámo,
hello mum je ahoj mámo.
Tohle vše a ještě víc
se v angličtině naučíš.
Ve školním roce 2016/2017 je na naší škole pro děti z prvních ročníků připraven
1x za týden kroužek angličtiny. Hravou formou se společně naučíme některé
základní fráze, čísla, barvy, oblečení, zvířata a další anglická slovíčka.
Za kroužek angličtiny Spike, Ruby, Otto a paní učitelka Mgr. Jana Jachymiáková
EKO – Ohlédnutí za minulým školním rokem
Žákovská ekokonference
V závěru měsíce června se na zámku ve Křtinách konala Žákovská ekokonference.
Žáci ve svých příspěvcích představili témata vztahující se k udržitelnému rozvoji
a prezentovali činnosti, které ve svých školách v souvislosti s tímto tématem
vykonávají. Naši školu zastupovaly Markéta Macenauerová a Klára Zapomělová,
nynější žákyně 9. A, resp. 9. B. Pro ostatní účastníky
konference si připravily příspěvek o naší
ekoolympiádě a o zapojení do projektu Světová
škola. Se svým profesionálním projevem
a s bezchybnou prezentací, kterou si sami
nachystaly, patřily k ozdobám celé konference a naši
školu vzorně reprezentovaly. Za což jim náleží velké
poděkování, stejně tak paní učitelce Slavíčkové,
která naše žáky učí vytvářet krásné prezentace.
Soutěž ve sběru baterií
V celoroční soutěži ve sběru vybitých baterií v loňském školním roce zvítězila
třída 4. A, nynější 5. A, a získala tak poukaz na výběr odměn v hodnotě 2000 bodů.
Mezi jednotlivci zvítězil Tomáš Vyoral ze stejné třídy. Vítězové byli vyhlášeni
a odměny obdrželi na závěrečném vyhlašování
nejlepších žáků naší školy. Celkově naše škola
odevzdala v uplynulém školním roce 220 kg baterií.
Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně
životního prostředí
V rámci programu Recyklohraní, který již osm let
prohlubuje znalosti našich školáků v oblasti
recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem
elektronických hraček a drobných elektrozařízení i
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nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivním dopadu
programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně
vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci
díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit
objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace
vycházejí ze studií (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), neziskové společnosti
ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
V červnu naše škola obdržela od společnosti ASEKOL Certifikát
k „Environmentálnímu vyúčtování za rok 2015“. Z něj vyplývá, že žáci naší školy
v roce 2015 zajistili k recyklaci sběrem 624 kg elektrozařízení. Tím jsme uspořili
10,55 MWh elektřiny, 629,57 litrů ropy (rovná se spotřebě stejného množství
potřebného k ujetí 9259 km v běžném osobním automobilu), 43,76 m³ vody
(odpovídá 588 sprchováním) a 0,31 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 2,13 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 8,91
tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří
spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to nezanedbatelná čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský
dík.
„Soutěž s panem Popelou“ (A.S.A.)
V uplynulém školním roce jsme se zapojili již do 15. ročníku soutěže škol ve sběru
druhotných surovin, kterou pořádá společnost A.S.A. Odevzdali jsme 29 380 kg
papíru, což je 84,43 kg na jednoho žáka. V rámci Jihomoravského kraje jsme se
umístili na krásném 6. místě, což znamená postup o 4 příčky nahoru v porovnání
s předcházejícím ročníkem, kdy jsme skončili na 10. místě za odevzdaných
20 910 kg a průměrem téměř 61 kg na žáka. Ještě důležitější je ale skutečnost, že
se nám podařilo k recyklaci odevzdat o 8 470 kg papíru více. Všem, kteří mají na
tomto zlepšení podíl, moc děkujeme.
Mgr. Hana Pešáková
EKO – Projekty, aktivity a soutěže školního roku 2016/2017
Ekoškola – mezinárodní projekt
Menu pro změnu – patříme mezi 40 Ekoškol, které získaly právo účasti v novém
mezinárodním projektu, jehož tématem je „Zodpovědná spotřeba jídla“
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Světová škola – projekt, jehož cílem je zařazování globálních témat do výuky
i života školy; žáci se budou pod vedením učitelů aktivně zabývat světovým děním
a sledovat aktuální vývoj ve světě.
Ukliďme svět – Clean up the World – opakovaně se aktivně účastníme této
mezinárodní kampaně zaměřené na úklid černých skládek, ulic, parků..;
organizátorem je Český svaz ochránců přírody a má
motto: „… naše místo … naše planeta … naše
odpovědnost“.
Recyklohraní – soutěž ve sběru baterií a elektrozařízení
Soutěž s panem Popelou – sběr starého papíru
Věnuj mobil – sběr nefunkčních a nepotřebných mobilů
Ekolamp – sběr zářivek, výbojek, LED žárovek
Sbírej toner.cz – ekologicko-charitativní projekt, získané
finance jsou určené pro postižené děti z dětského domovu LILA v Otnicích.
Sběrové aktivity v letošním roce
Také v letošním školním roce bude naše
škola pokračovat ve sběrových aktivitách.
Celoročně se bude sbírat papír, víčka od
PET
lahví,
baterie,
vysloužilé
elektrospotřebiče, hliník, mobily, tonery
a zářivky.
Papír – kontejner je celoročně, včetně
víkendů, svátků a prázdnin, přistaven na
dvoře školy.
Baterie – děti nosí do tříd, kde se zapisuje počet odevzdaných baterií a mohou tak
soutěžit v jednotlivcích i v soutěži tříd. Baterie je možné rovněž hodit přímo do
zeleného boxu, který je umístěn na vrátnici školy. Nesbírejte rezavé, poškozené
nebo tekoucí lepkavé baterie.
Elektrozařízení – drobné vhodit do červeného kontejneru pod schody u šaten nebo
v třídícím centru na I. poschodí; větší elektrozařízení (PC, kopírky, faxy, …)
můžete odevzdat přímo na vrátnici naší školy.
Tonery z tiskáren a kopírek – umístit přímo do krabice, která je u vrátnice školy.
Světelné zdroje – sbíráme: lineární zářivky, kompaktní zářivky (= úsporné
žárovky), výbojky, LED žárovky, sběrný box u šaten.
PET víčka – děti sypou přímo do krabic, které jsou v I. poschodí u hlavní nástěnky
a na I. stupni v 1. patře.
Mobily – vhodit do červeného kontejneru nebo odevzdat do kabinetu přírodopisu.
Hliník – žáci průběžně nosí do své třídy, kde se množství zváží.
Vážení rodiče, příbuzní našich žáků a přátelé školy, i Vy se můžete zapojit do
našich sběrových aktivit. Máte-li doma vybité baterie, vysloužilé drobné
elektrospotřebiče či jiné z výše jmenovaných sbíraných věcí a materiálů, věnujte je
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svým dětem, a tedy i naší škole. Zajistíte tak jejich recyklaci, přispějete ke zlepšení
životního prostředí a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn.
Mgr. Hana Pešáková

Ekoškola
Naše škola patří v současnosti k několika českým školám, které se mohou pyšnit
již 3 mezinárodními tituly Ekoškola. Tento školní rok nás čeká v II. pololetí
obhajoba tohoto titulu. V tomto mezinárodním programu je naším cílem postupně
analyzovat provoz školy a navrhovat změny, které by vedly ke snižování dopadů
na životní prostředí. Aktivity jsou koordinovány Ekotýmem, který je tvořen
zástupci žáků ze všech tříd školy, provozními zaměstnanci a několika učiteli. Při
své činnosti se Ekotým zabývá těmito tématy: ekoškola ve výuce, odpady, energie,
voda, prostředí školy, doprava, šetrný spotřebitel, biodiverzita a klimatické změny.
První schůzka nově se tvořícího Ekotýmu bude v pondělí 10. října 2016 v 14:00
hod.
Mgr. Hana Pešáková
Sportovní akce a projekty
Sportovní soutěže
Stejně jako loni se i letos zúčastníme řady sportovních soutěží. Navázat na loňské
úspěchy nebude vůbec jednoduché, neboť se nám podařilo ze dvou republikových
finále v házené dovézt medaile. Nejprve v dubnu házenkáři 8. – 9. tř. přivezli
stříbro z prestižní Sportovní ligy ZŠ o PMŠT z Plzně. V květnu pak na ně úspěšně
navázalo družstvo žáků 5. – 7. tř., které vybojovalo bronz v Novinářském kalamáři.
Dařilo se nám i v dalších soutěžích, kde jsme postoupili do okresních finále
a předvedli výborné výkony. Připomeňme si postup v minifotbalu, florbalistů
a atletického družstva mladších žáků. I letos se se svými soupeři utkáme ve
florbalu, házené, fotbalu, atletice a volejbalu. A určitě jim nedáme svou kůži
zadarmo, budeme bojovat jako lvi a v duchu fair play.
Sazka olympijský víceboj
Již počtvrté startuje se začátkem nového školního roku také nový ročník projektu
Českého olympijského výboru pod názvem Sazka olympijský víceboj. Po stříbrné
medaili v 1. ročníku a zlaté ve 2. ročníku, se nám i loni podařilo vybojovat opět
zlatou medaili. Tato medaile se získává za množství aktivně zapojených žáků do
osmi disciplín víceboje. Věřím, že se nám i letos podaří na tyto výsledky dále
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navázat a žáci si v závěru školního roku domů také odnesou své sportovní
vysvědčení. Již nyní se naši sportovci dali naplno do boje a v rámci hodin tělesné
výchovy plní první disciplíny víceboje.
Minifotbal SLZŠ ve Šlapanicích
Ve středu 21. září jsme se zúčastnili letošní první sportovní soutěže. Na šlapanické
umělé trávě se konalo za účasti čtyř týmů okrskové kolo v minifotbalu. Nejprve
jsme remizovali s pozdějším vítězem ZŠ Šlapanice 1:1, následně prohráli se ZŠ
Těšany 0:2 a v posledním, na
góly bohatém utkání, porazili ZŠ
Měnín 6:4. Celkově nám patřilo
3. místo, vítězem a postupujícím
do dalších bojů se stalo domácí
družstvo Šlapanic. Gratulujeme!
Naše barvy hájili: Urbánek,
Linhart,
Krošík,
Novotný,
Popela, Michl, Esterka, Toužín,
Šťastný a Cikánek. Děkujeme za
reprezentaci školy.
Mgr. Hana Pešáková
Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016 / 2017
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů
přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se
stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních
školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Základní informace naleznete v tabulce:
Termín
do 30. září 2016
do 31. října 2016
do 30. listopadu 2016
od 2. do 15. ledna 2017
od 2. ledna do 15. února 2017

Aktivita
Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního
roku stanoví termín pro konání jednotných
zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.
Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s
talentovou zkouškou.
Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů
vzdělání s talentovou zkouškou.
Talentové zkoušky do oboru vzdělání s
talentovou zkouškou mimo Gymnázium se
sportovní přípravou.
Talentové zkoušky do oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou.
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do 20. ledna 2017
od 15. do 31. ledna 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky
s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.
Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů
vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do
oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou.

do 1. března 2017

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli
střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v
oborech vzdělání s maturitní zkouškou
v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v
oborech vzdělání s výučním listem a
závěrečnou zkouškou v prvním kole
přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů
jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání,
včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c
odst. 1 školského zákona).

18. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů
jednotné zkoušky pro obory šestiletých a
osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c
odst. 1 školského zákona).

19. dubna 2017

20. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů
jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání,
včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c
odst. 1 školského zákona.
2. řádný termín centrálně zadávaných testů
jednotné zkoušky pro obory šestiletých a
osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c
odst. 1 školského zákona)

11. května 2017

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny
obory vzdělání.

12. května 2017

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny
obory vzdělání.
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Tučně vytištěné informace se týkají studentů naší školy- vycházejících
z 9. ročníků, popř. z 5. ročníků.
V platnosti zůstávají:
• vydávají se pouze dvě přihlášky ke studiu na SŠ
• výsledky o přijetí na SŠ obvykle naleznete na webových stránkách školy, popř.
přímo vyvěšené na SŠ, písemně obeznámeni jsou pouze nepřijatí uchazeči,
nejdříve však 22. 4. 2017
• zápisový lístek, který obdržíte na ZŠ, je nutné odevzdat do 10 dnů na příslušnou
SŠ ode dne oznámení o přijetí
• zápisový lístek vydává ZŠ pouze jeden (uchazeč může vzít zpátky zápisový lístek
z jedné SŠ pro uplatnění na druhé SŠ škole, když jeho odvolání bylo úspěšné)
Novinky 2016/2017:
• povinná jednotná zkouška (z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její
aplikace) v oborech ukončených maturitní zkouškou (Cermat)
• Testy jsou vyhodnoceny centrálně a pak zaslány SŠ
• Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %
a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou nejméně 40 %,
• Mgr. Lucie Pohludková
Informace metodika prevence
V letošním školním roce vešel v platnost nový Metodický pokyn ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci
a řešení šikany ve školách a školských
zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016).
Důvodem jeho vydání byly zejména
události uplynulého období, kdy se objevily
případy šikany učitelů a šikana jako taková
se stala středem zájmu médií.
Smutnou skutečností je, že s určitou
formou šikanování se setkává každý dětský
kolektiv, a škola, která tvrdí, že se jim nic
takového nestalo, většinou neříká pravdu.
Důležité ovšem je, jak se dokážeme s tímto
druhem problémů vypořádat. Naše škola
má vypracované postupy, jak jednat
v případě podezření na nezdravé vztahy
mezi žáky. Tyto postupy (Minimální
preventivní program, Krizový plán apod.)
jsou v současné chvíli aktualizovány, aby

- 10 -

odpovídaly novému metodickému pokynu, a budou zveřejněny na webových
stránkách školy, kde se s nimi můžete seznámit. Velmi stručně lze shrnout postup
řešení do následujících kroků:
1) Předání informací metodičce prevence nebo výchovné poradkyni a vedení
školy
2) Odhad stadia problému (Řešení 1. a 2. stadia šikany je v kompetenci školy,
3) další stadia bychom řešili ve spolupráci s externími odborníky.)
4) Vyšetření případu (Zahrnuje výslechy svědků, agresorů atd.)
5) Informování rodičů obětí i agresorů
6) Potrestání viníků
7) Informování třídního kolektivu o vyřešení problému
8) Nastavení ozdravných mechanismů (např. pravidla třídy, třídnické hodiny,
preventivní program apod.)
Ve všech zachycených případech se nemusí jednat přímo o šikanu. Jedním
z rozlišovacích prvků je
Hospodaření Nadačního fondu k 30.9.2016
schopnost
oběti
tzv.
Počáteční stav k 1.1.2016:
škádlení
nebo
agresi
Stav hotovosti:
34 747,00 Kč
opětovat, bránit se mu,
Stav běžného účtu ČSOB:
31 640,21 Kč
zastavit ho. Ve chvíli, kdy
Celkem finanční prostředky:
66 387,21 Kč
se žák neumí nebo nemůže
Příjmy:
bránit, cítí se bezmocný, a
Dary:
6 600,00 Kč
přesto chování agresora
Příspěvek rodičů na šk. pomůcky
117 477,00 Kč
pokračuje,
může
toto
Příspěvek MěÚ Újezd u Brna
37 000,00 Kč
chování
přerůst
v
závažnější
Úroky:
11,71 Kč
problém.
Příjmy celkem:
161 088,71 Kč
Naše škola je schopna
Výdaje:
Potřeby pro výtvarný kroužek
11 884,00 Kč zajistit bezpečnost dětí ve
Školní pomůcky
117 477,00 Kč školním prostředí, ale není
Předplatné
348,00 Kč úplně jednoduché zařídit,
Školní potřeby
456,00 Kč aby se „ tzv. kamarádil
Ceny do soutěže
1 225,00 Kč každý s každým“. Proto
žákům
neustále
Odměny žákům
5 576,00 Kč našim
vysvětlujeme,
že
důležitý
je
Sportovní potřeby
3 841,00 Kč
vzájemný
Jízdné na soutěže
8 312,00 Kč především
Bankovní poplatky
465,00 Kč respekt. Uvítáme, pokud
Výdaje celkem:
149 584,00 Kč nám v této snaze budete
nápomocni. Děkujeme.
Závěrečný stav k 30.09.2016:
Stav hotovosti:
Stav běžného účtu ČSOB:
Celkem finanční prostředky:

10 637,00 Kč
67 254,92 Kč
77 891,92 Kč

Mgr. Stanislava Žáčková,
metodik prevence

Fotografie v tomto zpravodaji dokreslují adaptační pobyt našich šesťáků na Jezírku.
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