Vážení rodiče,
letošní školní rok byl zahájen 4. září za přítomnosti starosty města Újezd u Brna
ThDr. Jana Hradila, ThD.
Naše škola v průběhu prvního pololetí pokračuje v realizaci Výzvy č. 22 z OP VK.
V září proběhly úvodní třídní schůzky prvních tříd.
Nadační fond naší školy prošel zásadní rekonstrukcí správní rady, více v příspěvku
ve zpravodaji.
Zaměstnanci školy ve školním roce 2017/2018
Ředitelka
PaedDr. Jaroslava Olšanská
Zástupkyně ředitelky
Mgr. Stanislava Žáčková
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. Eva Kolková
6. A Mgr. Lucie Navrátilová
1. B Mgr. Iva Nedomová
6. B Mgr. Michaela Ševčíková
2. A Mgr. Michaela Bednářová
7. A Mgr. Lucie Pohludková
2. B Mgr. Ivana Hladilová
7. B Mgr. Martin Životský
3. A Mgr. Martina Kulichová
8. A PaedDr. Miloš Lehuta
3. B Mgr. Eva Španihelová
8. B Mgr. Hana Pešáková
4. A Mgr. Irena Jandlová
9. A Mgr. Petra Kořínková
4. B Mgr. Jana Jachymiáková
9. B Mgr. Martin Klímová
5. A Mgr. Jarmila Němcová
5. B Mgr. Markéta Muselíková
Netřídní učitelé
Mgr. Margarita Bátovská
Mgr. Petra Babičková
PhDr. Jana Hradilová
Mgr. Pavel Polách
Ing. Petra Slavíčková
Mgr. Jiří Španihel
Školní psycholog
Mgr. Eva Vášová (Smejkalová), od 16. 10. Mgr. Dominika Žitníková
Školní družina
Simona Pospíšilová
Mgr. Jiří Španihel
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Asistenti pedagoga
Vladimíra Doležalová
Jana Rožnovská DiS.
Vyučující náboženství
Mgr. Petr Hošek
Mgr. Jana Hladká
Hospodářka
Marie Petláková
Školník
Tomáš Harvánek
Uklízečky
Jana Mácová
Jana Pospíšilová
Iveta Mičíková
Olga Svěráková

Mgr. Ludmila Jenišová
Bc. Magda Svobodová
Mgr. Ludmila Jenišová
Mgr. Iva Nedomová

Vedoucí kuchyně
Kuchařky

Marie Holubová
Marie Králová
Dagmar Ďurišová
Lenka Klosová
Eliška Floriánová
Andrea Jašková

Volitelné předměty ve školním roce 2017/2018
6. ročník
7. ročník
Ekologický seminář
Seminář českého jazyka
Přírodopisné praktikum
Domácnost
8. ročník
9. ročník
Globální výchova
Informatika povinně volitelná
Konverzace v angl. jazyce
Seminář matematiky
Estetický seminář
Pedagogické rady
Třídní schůzky
28. 8. 2017
8:00
18. 9. 2017
16:00 1. A a 1. B
6. 11. 2017
14:00
6. 11. 2017 16:00
22. 1. 2018
14:00
15. 1. 2018 16:00
9. 4. 2018
14:00
9. 4. 2018 16:00
25. 6. 2018
14:00
11. 6. 2018 16:00
Zápis žáků do 1. ročníku
6. 4. 2018 v době od 13:00 do 18:00
Informace pro rodiče k volbě povolání
6. 11. 2017
od 17:30
15. 1. 2018
od 17:30
Úřední hodiny:
ředitelka školy
pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
zástupkyně ředitelky
pondělí středa 13:00 – 15:00
výchovný poradce
pondělí 14:00 – 15:00
metodik prevence
středa 13:00 – 15:00
v jiné dny dle předem domluveného termínu
kancelář školy
pondělí
8:00 – 15:30,
středa
8:00 – 15:30
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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. Španihel)
po – pá
6:45 – 7:40
po – pá 11:40 –17:00
V letošním školním roce
navštěvuje naši školu 366
žáků, kteří chodí do 18 tříd.
Z nich má v současné době
trvalé bydliště mimo Újezd
u Brna celkem 77 žáků
z celkem 14 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
Vede
Čas
Den
Angličtina II. A
Mgr. Jana Jachymiaková
12:45 – 13:30
středa
Angličtina II. B
Mgr. Jana Jachymiaková
12:45 – 13:30
čtvrtek
Dramatický
Mgr. Eva Kolková
13:00 – 13:50
čtvrtek
Florbal I. st,
Mgr. Dalibor Gold
13:30 – 14:15
pátek
Florbal II. st.
Mgr. Dalibor Gold
14:15 – 15:00
pátek
Turistický
Mgr. Eva Kolková
14:00 – 15:30
pátek
Výtvarný
Mgr. Petra Babičková
13:50 – 14:50
středa
Český jazyk
PhDr. Jana Hradilová
7:00 – 7:45
čtvrtek
Informace o ostatních kroužcích, jejichž činnost bude zahájena po vydání tohoto
zpravodaje, najdete na webových stránkách školy – http://zs.ujezdubrna.info
v sekci pro žáky.
Informace výchovného poradce
Pro školní rok 2017/2018 jsou naplánovány pro žáky 9. ročníku následující
aktivity:
 10. 9. Veletrh odborného školství v rámci Mezinárodního strojírenského
veletrhu
 6. 11. v 17 : 30 1. informativní schůzka VP, burza SŠ
 15. 11. Návštěva Úřadu práce Brno- venkov (9. A)
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16. 11. Návštěva Úřadu práce Brno- venkov (9. B)
15. 1. v 17 : 30 2. informativní schůzka VP (přijímací řízení)

Veškeré informace o přijímacím řízení na SŠ získávají žáci průběžně v hodinách
pracovních činností (v 1. pololetí- volba povolání), dále je možné vše sledovat na
webových stránkách MŠMT (www.msmt.cz) a CERMATU (www.cermat.cz).
V současné době stále neaktualizováno.
Nejdůležitější informace k přijímacímu řízení 2017/ 2018
• 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 %,
• vydávají se pouze dvě
přihlášky ke studiu na SŠ
(obě přihlášky žákům
vystavíme)
• výsledky o přijetí na SŠ
obvykle naleznete na
webových
stránkách
školy,
popř.
přímo
vyvěšené na SŠ, písemně
obeznámeni jsou pouze
nepřijatí uchazeči
• 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, když jeho odvolání bylo úspěšné.)
Přesné termíny přijímacích zkoušek pro rok 2017/2018 budou žákům
i rodičům včas sděleny.
Mgr. Lucie Pohludková, VP
Jezírko
Žáci šestých ročníků se ve dnech 11. – 14. září a 18. – 21. září 2017 zúčastnili
výukového pobytového programu na Jezírku v Brně - Soběšicích. Po celou dobu
jsme zkoumali a poznávali les formou různých aktivit a her pod vedením lektorů
pro VI. A Honzy a Ivy a pro VI. B Romana a Jany.
Děti byly z akce nadšené:
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• Na Jezírku se mi moc líbilo. Každý den jsme měli nějaký zajímavý program o
lese a okolí.(Lukáš Ritter)
• Měli jsme výborné obědy a skvělý program. Vyšlo nám i počasí, a tak jsme se po
čtyřech dnech vraceli s usměvavými tvářemi domů. (Markéta Jurečková)
• Super byla stezka odvahy „Noční les“, kterou si pro nás připravily paní učitelky.
(Radek Svoboda)
• Líbil se mi program a prostředí Jezírka (Julie Zapletalová)
• Na pobytu se mi líbilo všechno. Jídlo bylo výborné. (Gabča Sadílková)
Sportovní soutěže
Stejně jako loni, se i letos zúčastníme řady sportovních soutěží. Budeme se snažit
navázat na loňské úspěchy, ale nebude to vůbec jednoduché. Loni se nám podařilo
dvakrát postoupit na republiková finále v házené. Nejprve nás v dubnu úspěšně
reprezentovali házenkáři 8. – 9. tříd, kteří přivezli stříbro z prestižní Sportovní ligy
ZŠ o PMŠT ze Žďáru nad Sázavou a Nového Veselí. Po roce se opět stali
vicemistry a obhájili 2. místo z Plzně, což se zatím nikomu jinému nepodařilo.
Výborně tak reprezentovali nejen naši školu, ale i Jihomoravský kraj. V květnu pak
jejich mladší spolužáci (2003 – 2005) přivezli z Karviné 5. místo v Novinářském
kalamáři. Pozadu nezůstali ani nejmenší házenkáři ve Školní lize miniházené, kdy
obě kategorie, tzn. 1. – 3. třída i 4. – 5. třída, vyhrály. Dařilo se nám i v dalších
soutěžích, kde jsme postoupili do okresních finále a předvedli výborné výkony.
Připomeňme si postup v halovém fotbalu, vybíjené a atletického družstva mladších
žáků v Poháru rozhlasu. I letos se tradičně se svými soupeři utkáme ve florbalu,
házené, fotbalu, atletice a vybíjené. A jako vždy jim nedáme svou kůži zadarmo
a budeme bojovat v duchu fair play.
Sazka olympijský víceboj
Již popáté startuje se začátkem nového školního roku také nový ročník projektu
Českého olympijského výboru pod názvem Sazka olympijský víceboj. Věřím, že se
nám i letos podaří navázat na výsledky z předcházejících ročníků a aktivně
zapojíme všechny naše žáky do disciplín víceboje. V závěru školního roku si pak
žáci domů opět odnesou svá sportovní vysvědčení. Již nyní se naši sportovci dali
naplno do boje a v rámci hodin tělesné výchovy plní první disciplíny víceboje.
Mgr. Hana Pešáková
Nadační fond
Nadační fond při ZŠ ÚJEZD u Brna prošel v posledním období poměrně velkou
rekonstrukcí, co se týče členů Nadačního fondu.
Protože se změnily zákonné podmínky existence těchto organizací, bylo třeba
zvolit nové členy správní rady a Nadační fond transformovat do nové podoby. Tato
transformace byla administrativně obtížná, a tak jsme museli požádat zřizovatele –
městský úřad – o pomoc. Dostali jsme k dispozici advokátní kancelář a po
dlouhých peripetiích (úřední šiml pracoval neúnavně) se po roce dopisování
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s Krajským soudem Brno podařilo zapsat Nadační fond do Veřejného rejstříku
Krajského soudu v Brně.
Novými členy jsou: Mgr. Jarmila Němcová – předsedkyně, členové správní rady:
PhDr. Jana Hradilová, Mgr. Stanislava Žáčková, Magda Cikánková, Ilona
Sychová, Jan Humpolík, Ilona Dvorníková, Renata Nachtneblová, Karel Hradský,
revizor: Marie Petláková.
V letošním školním roce bychom chtěli z peněz Nadačního fondu, na který
přispívají nemalou měrou právě rodiče našich žáků a Městský úřad v Újezdě
u Brna, vybavit čítárnu pro „čtenářské dílny“ v předmětu český jazyk a literatura.
Jednalo by se o materiální vybavení nábytkem, dataprojektorem, kobercem
a sedacími vaky nebo polštáři.
Věříme, že nová správní rada bude úspěšně pokračovat ve své činnosti a že se nám
podaří za pomoci rodičů a ostatních přispěvatelů obohatit Nadační fond, abychom
mohli Vašim dětem dopřát vše, na co škole chybí v rozpočtu peníze.
Za Nadační fond Jana Hradilová
Vážení rodiče a milí spoluobčané,
jsem vychovatelka ve ŠD a chtěla bych Vás stručně seznámit s chodem družiny,
kterou vaše děti navštěvují.
V letošním roce je zapsáno 58 dětí. Jsou rozděleny do dvou oddělení. Činnost
probíhá podle celoročního plánu ŠD s ohledem na roční období, školní akce či
významné události. Hlavním úkolem je využit volnočasové aktivity k rozvoji dětí
v oblasti výtvarné, pracovní, hudební,
sociální a zveřejňovat práce dětí na
internetových stránkách školy.
V loňském roce jsme spolupracovali
s Domovem u Františka. Zaměstnanci
domova
uspořádali
soutěžní
odpoledne pro děti ŠD. Žáci vyrobili
vánoční přání pro klienty domova. Při
předávání jsme dohromady zpívali
koledy.
Od nového školního roku je družina
rozšířena o prostory v budově na
školním dvoře.
V září
k nám
nastoupil nový vychovatel Mgr. Jiří
Španihel a společně pracujeme na
tom, aby se děti k sobě chovaly
přátelsky a osvojily si pravidla
pobytu v družině.
Simona Pospíšilová, vychovatelka
Fotografie v tomto zpravodaji dokreslují adaptační pobyt našich šesťáků na Jezírku a činnost družiny..
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