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1.0 Základní charakteristika školy 
  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

      Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Brno 

 

1.2 Zřizovatel školy: 

      Statutární město Brno, Městská část Brno – Bystrc 

 

1.3 Ředitel školy: 

      Mgr. Zdeněk Černošek 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: 

      Úplná základní škola s 1. a 2. stupněm; školní družina 

  

1.5 Kontakty: 

telefon:  546220173 

              546211322 

e-mail:   zsvejrostova@vejrostova.cz  

http:      www.vejrostova.cz 
 

1.6 Úplná / neúplná škola  

 Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 19 5 475 25,21 - 

2. stupeň 
9 4 235 25,67 - 

Celkem 
28 9 710 25,36 800 

   

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

Datum zřízení:                  17. 10. 2005 

Předseda a členové ŠR:   

zástupci zřizovatele:   RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. (předseda) 

                                   Miroslav Klimeš 

zástupci rodičů:                  Darja Froňková 

                                       Mgr. Pavel Krumnikl 

zástupci učitelů:                 Mgr. Olga Novotná 

                                      Mgr. Petr Slonek  
      

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání 

5/2013, 2. vydání 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 

 

Alternativní programy:  

Začít spolu 2533720025-25-137 1.A; 1.B;2.A; 3.A; 4.A; 5.A 

Jiné specializace, zaměření: škola zaměřena na informatiku, cizí jazyky a sport (ŠVP)  
 

1.9 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 12 337 12 390 

                                                                                                                                                                                                                                                         

http://www.vejrostova.cz/
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2.0 Údaje o pracovnících školy 
 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

   fyzický / přepočtený  % 

Celkový počet pedagogických pracovníků (učitelé) 39/38,19 100/97,93 

z toho odborně kvalifikovaných  39 100 

 

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy - počet: 2 
  

2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy - počet: 1 
  

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy – počet: 1 

 

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 9 

  

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 6 

36-50 let 1 15 

51 a více 2 14 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 3 36 

Rodičovská dovolená 0 2 

 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Změny v RVP 3 

Cizí jazyky 11 

Umění, estetika 3 

Speciální pedagogika, SVPU 20 

Informatika, PC, SIPVZ 37 

Společenské vědy 3 

Legislativa, řízení, ekonomie 4 

Sport, TV, turistika 4 

Výchovné poradenství, prevence soc. patologických jevů 31 

Přírodní vědy 7 

Český jazyk a literatura – čtenářská gramotnost 10 

Zdravotnictví, BOZP, PO 39 

Management, personalistika 6 
  

Celkem 178 

 

 

2.4 Školní asistenti: 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 2,3/5 
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 109 107 2 0 0 

2. 105 101 3 0 0 

3. 90 82 8 0 0 

4. 90 82 8 0 0 

5. 81 63 18 0 0 

Celkem za I. stupeň 475 435 39 0 0 

6. 81 33 47 0 0 

7. 60 27 28 1 1 

8. 45 16 25 1 1 

9. 49 14 31 2 0 

Celkem za II. stupeň 235 90 131 4 2 

Celkem za školu 710 525 170 4 2 

 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2. 4 0,56 

3. 5 0,70 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  118 

Průměr na jednoho žáka: 0,17 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: nemáme mimořádně nadaného žáka 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4leté studium 6leté studium 8leté studium   

Počty přijatých žáků 

 

11 5 8 30 8 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 49 79,03 

7. ročník / 5. ročník 5/8 8,07/12,90 

Celkem 62 100 

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ:  

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 10 

Důvody: změna bydliště 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  15 

Důvody: změna bydliště, výběr dle profilace školy 
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4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 
 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí:  
1. Předmět kontroly: Dodržování vybraných ustanovení školského zákona a 

souvisejících právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a 

školských služeb. 

 Termín kontroly na místě: 3. 11. 2015 – 5. 11. 2015 

       2.   Předmět kontroly: prošetření stížnosti zaměřené na podmínky a průběh přijímání 

dětí k základnímu vzdělávání. 

            Termín kontroly na místě: 7. 4. 2016 

       3.  Předmět kontroly: komisionální přezkoušení z německého jazyka § 52 odst. 4 

z důvodu pochybnosti zákonných zástupců o správnosti hodnocení. 

           Termín kontroly na místě: 19. 7. 2016 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:  

    ad 1) Nebylo zjištěno porušení ustanovení zákona 

          ad 2) Stížnost nedůvodná či neprokazatelná. V bodě Školský obvod spádové školy 

stížnost důvodná – chyba při zadání dvou ulic obvodu spádové školy na webové 

stránky ZŠ Vejrostova. Chyba odstraněna. 

          ad 3) Nebylo zjištěno porušení ustanovení právního předpisu.  

     

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

 Kontrola SIBP nad stavem BOZP (ČMOS PŠ) 

       

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

     Ve většině nezjištěny žádné závady. 

Zjištěné závady:  - lékárničky obsahovaly seznamy vybavení bez potvrzení poskytovatele 

pracovně lékařských služeb. Napraveno 

- chybí část krytů osvětlovacích těles na chodbě. Náprava souvisí 

s plánovanou postupnou obměnou všech zářivkových světel za 

energeticky úsporná osvětlení. 

 

 

5.0 Výkon státní správy 
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 
 

5.1 Rozhodnutí ředitele: 

Druh rozhodnutí Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky  19 - 

Dodatečné odložení povinné školní docházky - - 

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy 124 - 

Rozhodnutí o přestupu 1 - 
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6.0 Podpora školy ze strukturálních fondů  
 

6.1 
Název projektu a registrační číslo 

projektu  
 Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách 

    CZ. 1.07 ú1.1.00/46.0015 

Délka trvání projektu  1. 9. 2014 – 30. 6. 2015 

Doba udržitelnosti: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2017  

Operační program  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

- 

 

Statutárního města Brna, IČO 44992785 

Celková výše dotace  Bez finančního příspěvku 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské smlouvy, datum  
30. 4. 2014 

Stručný popis projektu  Podpora žáků, kterým hrozí studijní neúspěch nebo předčasný odchod ze 

vzdělávání, jak na prvním, tak i na druhém stupni ZŠ. 

 

6.2 
Název projektu a registrační číslo 

projektu  
Rozvíjíme jazyky 

CZ.1.07/1.1.00/56,1752 

Délka trvání projektu  1. 9. 2015 – 31. 12. 2015 

Operační program  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

ZŠ Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace 

IČO : 48513091 

Celková výše dotace  447 128,00 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské smlouvy, datum  
11. 05. 2015 

Stručný popis projektu  Projekt zaměřen na podporu kutikulární reformy a výuku cizích jazyků a 

v cizích jazycích ve školách a školských zařízení 
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7.0 Další údaje o škole  
Kroužky při ZŠ: 

Zaměření kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky* -  AJ 4 67 

Náboženství 4 18 

Přírodní vědy 2 26 

Společenské vědy - - 

Sport, TV, turistika 11 214 

Technické vědy 1 13 

Umělecké obory 9 126 

Jiné (rybářský, včelařský) 2 12 

* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

 

 

Žákovská knihovna 
 

     Žákovská knihovna disponuje 5630 knihami k volnému půjčování, z nichž je 624 trvale 

zapůjčeno do odborných kabinetů. Během tohoto školního roku bylo půjčeno 1018 knih. 

V rámci projektu EU bylo zakoupeno 24 sad knih pro společnou četbu jak na 1., tak i na  

2. stupni. Celkem se knihovna rozrostla o 739 knih. 

 

Žákovský parlament 

 

     Scházel se i v tomto roce pravidelně každý měsíc pod vedením Mgr. K. Ulrychové. 

Členové parlamentu (žáci 3. – 9. tříd) řešili otázky vybavení školy, problémy vyplývající 

z výuky, vyjadřovali se ke školnímu řádu, jídelníčku ve školní jídelně. Ve škole byla zřízena 

schránka, kam žáci mohou dávat dotazy ohledně veškerého dění ve škole. Zástupci 

parlamentu nejasnosti řeší s ředitelem školy. 
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8.0 Zhodnocení a závěr: 
 

VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VÝSLEDKY: 

 

 Ve školním roce 2015/2016 jsme ve všech ročnících učili devátým rokem podle 

školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní vzdělávání.  

 

 Na I. stupni je rodiči i žáky stále vyhledávaný alternativní program Začít spolu. Pro 

velký zájem rodičů byly v prvním ročníku otevřeny dvě třídy s tímto programem. Naší 

snahou je tento zájem udržet, což se nám daří. Kompetence, metodické vedení a řízení 

tohoto programu ve třídách Začít spolu byly předány kvalifikované učitelce. 

 

 V  roce 2015/2016 jsme otevřeli čtyři první třídy. Z kapacitních důvodů jsme nuceni 

spojovat třídy s nižším počtem žáků – v roce 2015/2016 jsme spojili čtyři 5. třídy do 

tří 6. tříd. Ve školním roce 2016/2017 umístíme do školní budovy pouze tři první třídy 

a jednu třídu po jednání ÚMČ Brno-Bystrc otevřeme v prostorách budovy sousedního 

gymnázia. Přislíbená přístavba nového pavilónu se šesti učebnami je v současné době 

ve fázi projektového zpracování. Bez urychleného řešení nebudeme moci v roce 

2017/2018 přijmout zapsané žáky do více jak dvou prvních tříd. 

 

 Podle individuálního vzdělávacího plánu bylo vzděláváno 19 žáků. Všem žákům byla 

věnována patřičná péče a pozornost. Ve třídách pracovalo pět asistentů pedagoga. 

 

 

 Ve vytváření rovných podmínek a příležitostí ve vzdělávání je již tradičně přínosem 

práce školního poradenského pracoviště. Členy jsou školní psycholog, speciální 

pedagogové, výchovná poradkyně a metodici prevence. Pracoviště zajišťuje 

metodickou pomoc a součinnost s ostatními poradenskými pracovišti (PPP, SVP, 

SPC). 

 

 Již tradičním přínosem v práci s dětmi (sžívání s dětí v nových kolektivech), bylo 

pokračování v realizaci adaptačních pobytů žáků 6. tříd. Budeme v nich pokračovat i 

v příštích letech. Neocenitelnou roli v těchto adaptačních pobytech sehrává práce 

psycholožky. 

 

 Ve výuce se také tradičně zaměřujeme na týmovou práci žáků, na jejich hlasité a 

srozumitelné vyjadřování, na efektivní sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. 

Této oblasti je potřeba věnovat se i nadále. 

 

 Škola pokračovala ve vytváření podmínek pro volejbal. Při jeho výuce spolupracujeme 

se sportovními oddíly DDM Brno a Loko-Ingstav Brno. Škola má pro toto sportovní 

zaměření vytvořeny velmi dobré podmínky. Přesto nám žáků v tomto sportu ubývá 

z důvodu rozvoje nových sportovních odvětví. Stále chybí kvalitní trenéři, kteří by 

dokázali žáky získat a udržet, a kteří by se jim mohli věnovat v soutěžním období i o 

sobotách či nedělích. Jako trenéři se hlásí bývalí naši absolventi volejbalových tříd, 

bohužel většina bez potřebné trenérské kvalifikace. 

 

 Tradice – zapojení žáků 9. tříd koncem školního roku do dlouhodobého projektu 

v rámci naplňování ŠVP (prezentace závěrečných prací z vybraných témat) – nebyla 

přerušena ani v tomto roce. Žáci si sami vybírali témata dle svého zájmu. Byli 

hodnoceni nejen za obsahovou a formální stránku prezentace, ale i za celkové 
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vystupování. V mnoha případech se jednalo o velmi kvalitní prezentace jak po stránce 

obsahové, tak i téměř profesionálního přednesu. 

 

 V rámci rozvoje cizích jazyků se zúčastnili žáci naší školy v prosinci 2015 jazykového 

pobytu do Velké Británie (Worthing). Následný jazykový pobyt na stejném místě 

proběhl i o prázdninách (konec srpna 2016). V těchto žáky motivujících jazykových 

pobytech budeme i nadále pokračovat.  

 

 Nedaří se navázat spolupráci s některou ze škol ve Francii v rámci rozvoje 

francouzštiny, ani s německými či rakouskými sousedy. Proto alespoň využíváme 

poznávacích zájezdů do těchto zemí. Žáci tak mají možnost vyzkoušet si jazyk přímo 

v ulicích měst.  

 

 V návaznosti na dobrou zkušenost s rodilými mluvčími z předešlého roku, i letos jsme 

využili možnosti „native speaker“ ve výuce díky jazykové škole SIDAC. Rádi bychom 

v obdobném trendu pokračovali i nadále.  

 

 Na škole nadále probíhaly kroužky s výukou Cambridge English, příprava žáků na 

mezinárodní zkoušky z anglického jazyka.  

 

 Vedení školy zabezpečovalo potřeby školy související s výchovou a vzděláváním a 

vyhovělo individuálnímu zájmu jednotlivých pedagogů v naplňování plánu  DVPP.  

Dařilo se nám i v tomto roce vybavovat školu interaktivní a komunikační technikou.  

 

 Ve školním roce 2015/2016  se naše škola zapojila do testování žáků 5. ročníku. Cílem 

tohoto testování bylo poskytnout informaci o tom, nakolik žáci plní požadavky 

minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Testování proběhlo v květnu 

z Českého jazyka, Matematiky, Anglického jazyka, Člověk a jeho svět pod hlavičkou 

Společnosti pro kvalitu školy, o. s. Výsledky testování mají mít především signální 

funkci – mají se pokoušet upozornit na možné odchylky reálného stavu dovedností 

žáků od očekávané úrovně. Můžeme však z těchto testů vycházet při dalším 

vzdělávání žáků.    

             

 Jako každoročně jsme sledovali a vyhodnocovali výsledky vzdělávání žáků pomocí 

čtvrtletních a pololetních prací z ČJ a M. K porovnávání a ověřování znalostí i 

v jiných předmětech nám sloužilo zapojování se do mimoškolních soutěží a olympiád. 

I přes dílčí úspěchy, jak na I., tak i na II. stupni, máme v této oblasti rezervy.   

 

 Vzdělávání jsme poskytovali v souladu se zásadami a cíli stanovenými školským 

zákonem a zohledňovali jsme vzdělávací potřeby žáků, podporovali jejich zdravý 

vývoj a vytvářeli vhodné předpoklady pro předcházení sociálně patologickým jevům. 

Vhodně jsme rozvíjeli osobnosti žáků a prostřednictvím především čtenářské, 

cizojazyčné a matematické gramotnosti rozvíjeli klíčové kompetence. 

 

 Jako v uplynulých letech jsou žáci pedagogy motivováni a vedeni k aktivnímu 

vzdělávání, avšak velký počet žáků nemá vnitřní potřebu úspěšného školního výkonu. 

S tím souvisí mnohdy větší výkyvy v jejich vědomostech. S rozdílnými vědomostmi 

souvisí i individuální vztah žáků k jednotlivým předmětům. Proto musíme stále hledat 

novou motivaci (DVPP, konzultace s pedagogy i jiných škol,…), abychom při výuce 

zaujali co největší počet žáků. Ne vždy se daří navázat v tomto směru komunikaci 

s některými rodiči problémových žáků. Mnohdy selhává i spolupráce s rodiči díky 

jejich nezájmu. 
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BUDOVA ŠKOLY A PŘILEHLÉ POZEMKY: 

 

 Jako každoročně jsme realizovali nákup potřebného nábytku a výměnu starých tabulí 

pro třídy a výpočetní techniku. Potřebné vybavování všech místností bude pokračovat 

i v následujících letech. 

  

 Problémy máme s kapacitou tříd. Pokud se nezastaví příliv nových žáků na naši školu, 

což se v dohledné době neočekává, již nyní nastal problém umístit všechny žáky 

v budově školy. Pro rok 2016/2017 otevíráme jednu třídu na sousedním gymnáziu. 

Bez urychlení přístavby (výzva byla posunuta až na počátek roku 2017), budeme moci 

pro školní rok 2017/2018 otevřít pro žáky prvního ročníku pouze dvě třídy.  Z těchto 

důvodů trváme na urychlení přístavby šestitřídního učebnového pavilonu, který je 

v současné době ve fázi dokončování projektu. 

 

 Investiční prostředky jsme využili k přestavbě a modernizaci stávající školní knihovny 

ve studovnu. Vybavení projekční technikou přesouváme na rok 2016/2017. 

 

 V odpoledních hodinách jsou třídy, tělocvičny a další prostory školy využívány školní 

družinou i pro mimoškolní činnosti.  

 

 I tento rok bylo z finančních prostředků školy uskutečněno několik drobných oprav a 

úprav sloužících k bezpečnějšímu pohybu dětí v areálu školy a jejich hygieně.  Tomu 

je třeba věnovat pozornost i nadále, aby nedošlo ke zbytečným úrazům žáků.  

 

 Úřad městské části Brno – Bystrc i nadále zajišťoval financování oprav sportovního 

areálu a mzdu jeho správce. Byly uskutečněny drobné opravy a nákup sportovního 

vybavení. Pro školní rok 2016/2017 chytáme revitalizaci povrchu tenisového hřiště. 

Areál slouží jak škole, tak i široké veřejnosti. Přetrvává problém kolem získání 

finančních prostředků na výstavbu víceúčelového beach hřiště.  

 

 V roce 2016 nám  JM kraj schválil žádost o finanční prostředky na opravu již velmi 

poškozené atletické dráhy. Její oprava (výměna) proběhla v červenci. Dráha byla od 

srpna opět zpřístupněna sportující veřejnosti. 

 

 V areálu školy jsme nechali postaviti workoutové hřiště bohatě využívané jak 

v hodinách Tv, tak veřejností. 

 

 Celkově můžeme konstatovat, že vybavení školy, sportovního areálu a přilehlých 

pozemků školy je na dobré úrovni. I nadále usilujeme o to, aby se naše škola zařadila 

mezi bezbariérové objekty. Výstavba výtahu, který tímto způsobem zpřístupní naši 

školu, bude zrealizována v rámci přístavby šestitřídního pavilonu.  

 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY: 
 

 Pedagogický sbor měl ve školním roce 2015/2016 51 kvalifikovaných pedagogických 

pracovníků (39 učitelů a 12 vychovatelů).  
 

 Ve škole i tento rok pracovala školní psycholožka, výchovná poradkyně, dva metodici 

prevence sociálně patologických jevů, koordinátorka a metodička ŠVP, dvě speciální 

pedagožky. Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou výše 

jmenovaní.  
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 Všichni pedagogičtí pracovníci (PP) splnili roční plán dalšího vzdělávání (DVPP). 
 

 Počet nepedagogických pracovníků (celkem 9) se nezměnil. 

 

 Všichni PP školy jsou již kvalifikovaní a mohou naplňovat současné i budoucí potřeby 

školy včetně specializovaných pedagogických činností.  

 

PODMÍNKY BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ: 

 

 Škola přijala opatření týkající se materiálního vybavení a bezpečnosti školních prostor. 

Máme jasně stanovena pravidla bezpečného jednání a chování ve škole i při 

mimoškolních aktivitách. Žáci a zaměstnanci jsou s nimi seznámeni a rozumí jim. 

Tato pravidla byla uplatňována v roce 2015/2016 a zaměstnanci se jimi řídili.  

 

 Součástí bezpečnostních opatření je pravidelná služba u hlavního vchodu (vrátná), a 

kamerový systém.  

 

 Do budoucna je potřeba uskutečnit revizi a výměnu svítidel na chodbách a v některých 

učebnách. 

 

VEDENÍ A ŘÍZENÍ ŠKOLY: 

 

 Pravidelné porady vedení školy i všech PP školy byly pro vedení školy a ostatní 

pracovníky podnětné, přesto je potřeba pracovat na zlepšení komunikace v celém 

pedagogickém sboru. 

 

 Podstatné informace týkající se chodu školy byly v rámci celé školy a mezi dalšími 

subjekty předávány efektivně. 

 

 Spolupráce se školskou radou, na níž se podíleli zástupci učitelů, byla přínosem i 

v tomto roce. 

 

 Vedení školy podporovalo aktivní rozvoj a další vzdělávání zaměstnanců (DVPP aj.) 

v souladu s potřebami školy. 

 

 V hodnocení a odměňování zaměstnanců se postupovalo v rámci vytvořených 

pravidel. 

 

 V červenci odešla do důchodu zástupkyně ředitele pro druhý stupeň. Na její místo byla 

jmenována kvalitní pedagožka stávajícího pedagogického sboru. 

 

PARTNERSTVÍ ŠKOLY A EXTERNÍ VZTAHY: 

 

 Byly využívány různé příležitosti propagace školy na veřejnosti (internetové stránky, 

zprávy o akcích školy v regionálním tisku, dny otevřených dveří, akce pořádané 

školou pro veřejnost,…) Rezervy školy jsou ve vyhledávání možnosti navazování 

kontaktů a spolupráce s novými partnery. Naší snahou je získání strategického 

partnera, který by investoval do výstavby venkovního víceúčelového beach hřiště.  

 

 V rámci prevence i při řešení různých situací jsme v tomto školním roce využili 

kontaktů s pedagogicko-psychologickou poradnou, policií, OSPOD aj. odbornými 

institucemi. 
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 Škola vyzývala rodiče k angažovanosti v životě školy prostřednictvím svých zástupců 

ve školské radě či na třídnických schůzkách. V některých případech se nedaří je 

přesvědčit, aby více pomáhali svým dětem při učení, v domácí přípravě, případně 

v řešení závadového chování jejich dítěte. U některých rodičů selhává kontrola a 

důslednost při přípravě dětí na školní vyučování. 

 

 Spolupráce se zřizovatelem, ÚMČ Brno – Bystrc, je na dobré úrovni. Zřizovatel má 

zájem a podporuje další rozvoji školy. 
 

 

  Závěrem zhodnocení školního roku 2015/2016 děkuji panu starostovi, Radě městské 

části Brno - Bystrc a dalším zástupcům ÚMČ Brno – Bystrc za dobrou spolupráci a 

ochotu při řešení problémů týkajících se nutných oprav budovy školy a sportovního 

areálu. Dále děkuji členům školské rady tvořené zástupci obce, rodičů a učitelů za 

dobrou spolupráci po celý školní rok. 

   Díky patří všem provozním zaměstnancům za udržování chodu školy.  

   Uznání si zasluhují všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se podíleli na naplňování 

výchovného procesu a vzdělávacích cílů. Bez jejich kvalitní a trpělivé práce by naše 

škola nedosahovala tak dobrých výsledků! Výbornou práci odváděli členové školního 

poradenského pracoviště pod vedením školní psycholožky. Za příkladné vedení svých 

kolektivů a dobrou spolupráci s ředitelem školy patří dík také zástupkyním prvního a 

druhého stupně a vedoucí vychovatelce školní družiny a školní psycholožce.  

 

                                                                              Mgr. Zdeněk Černošek, ředitel školy 
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9.0 Poradenské služby v základní škole 
 

9.1 Údaje o odborných pracovnících  
 

9.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 *1/1 VŠ 

školní metodik prevence 2 2/2 VŠ 

* DPS Studium pro výchovné poradce (PdFMU) 

 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog   0,6 1/1 VŠ 

školní speciální pedagog      0,2 1/1 VŠ – speciální pedagog 

 

9.1.2 Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let – a více/z toho důchodci 

výchovný poradce 0 1 0 

školní metodik prevence 0 2 0 

školní psycholog 1 0 0 

školní speciální pedagog 0 0 2 

 

 

9.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků: 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

výchovný poradce: semináře 

školní metodik prevence: semináře  

školní psycholog: semináře 

školní speciální pedagog: semináře 
 

9.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

 

9.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): - 

 

9.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): - 

 

 

9.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

VPU 2., 3., 4., 5., 6., 7. 12 

VPCH 1., 2., 5., 6., 7.  7 

mentální postižení - - 

Celkem  19 

 

9.4 Skupinová integrace 

Typ postižení  Ročník  Počet žáků  

- - - 

Celkem - - 
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO 

PROGRAMU 

za školní rok 2015/2016 
 

Škola:  Základní škola Brno, Vejrostova 1    

Školní metodici prevence: Mgr. Olga Novotná, Mgr. Petr Slonek  

Počet žáků celkem: k 30. 6. 2016    710 (I. stupeň: 475 žáků, II. stupeň:  235 žáků) 

 

Podmínky školy:   

Škola má dobré podmínky pro uskutečňování minimálního preventivního programu. Program 

se opírá o proškolené metodiky prevence, činnost výchovné poradkyně, školní psycholožky, o 

projekt ŘVV (projekt Řešení vrstevnických vztahů).  

 

 

 

V rámci prevence rizikového chování se nám daří zejména:  

 

- realizace vlastních celoškolních projektů specifické primární prevence zaměřené na šikanu a 

další rizikové chování, 

 

- podpora iniciativy žáků, aby se nebáli o případných problémech hovořit, 

 

- vzájemná pomoc spolužáků při řešení nestandardních situací (projekt Řešení vrstevnických 

vztahů, žákovský parlament), 

 

- prevence v návaznosti na sportovní aktivity, 

 

- vysoká popularita volejbalu, floorbalu, fotbalu, workoutu, pole dance, moderního tance atd. 

 

I. stupeň: 

 

 Můj kamarád -  dlouhodobý projekt, který žáky školy provází po celý školní 

rok. Žáci tříd druhého stupně, zejména ti nejstarší z 8. a 9. ročníku, připravují a realizují 

pro své mladší spolužáky na 1. stupni různé akce, hry, soutěže, vzdělávací hodiny. Děti si 

tak vytvářejí vztah porozumění a toleranci k ostatním. 

 

 Zdravý životní styl - žáci se seznámili s vhodnými způsoby trávení volného času. 

 

 Výchova k lidským právům - seznámení s lidskými i dětskými právy. 

 

  Projekt - Jak zlepšit vztahy ve třídě – zaměřuje se na budování pozitivního klimatu třídy, 

asertivní chování, etickou výchovu – žáci se učili spolu správně komunikovat a 
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spolupracovat, seznámili se s tím, co to šikana i kyberšikana je, které chování lze za šikanu 

považovat, jak se jí bránit, sami si vytvářeli charty proti šikanování a snažili se vcítit do role 

oběti i útočníka – projekt je vypracován tak, že obsahy jednotlivých ročníků na sebe navzájem 

navazují. 

 

 Projekt prevence rizikového chování – projekt zpracovaný metodikou Začít spolu do 

center aktivit: 3. ročník – kouření, 4. ročník – alkohol, 5. ročník – drogy, v 1. a 2. třídách 

projekt Normální je nekouřit podle Metodiky drogové prevence pro MŠ a 1. stupeň ZŠ 

Dagmar Novákové. 

 

 Kryštůfek - celoškolní projekt dopravní výchovy 

 

II. stupeň: 

 

  Vrstevnické vztahy - Den s projektem vrstevnických vztahů pro třetí třídy – děti, které 

jsou zapojené do organizace, poskytují podporu svým vrstevníkům, připravují pod vedením 

pedagogů program pro třetí ročníky. Zde se děti ze třetích tříd mohou seznámit s programem, 

kdo z jejich školy je členem a v čem jim může pomoci. 

 

 Adaptační pobyt pro 6. třídy (začátek 1. pololetí) – úspěšná strategie pro vzájemné 

poznávání a budování nových kolektivů a jejich třídního učitele. 

 

 Výchova k lidským právům   

 

 Projekt prevence rizikového chování – témata: Vztahy a soudržnost, Šikana – Oběť a 

agresor pro žáky 6. a 7. ročníku, Závislosti (tvrdé i lehké drogy a další psychické 

závislosti. 

 

 Bezpečně na internetu 

 

 

 

Co se nám nedaří: 

 

V některých případech spolupráce s rodiči při hledání společného konsensu s přihlédnutím na 

ideální výchovný záměr. 

 

 

                                                                                         Mgr. Olga Novotná, Mgr. Petr Slonek 
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Zpráva o činnosti výchovné poradkyně za rok 2015/16 

Výchovná poradkyně (dále VP) spolupracovala v rámci školy mimo vedení školy 

s pracovníky Školního poradenského pracoviště, především se školní psycholožkou 

(Mgr. Taťána Novotná), speciálními pedagožkami (Mgr. Jana Coufalová – 1. stupeň, 

Mgr. et Mgr. Irena Machainová – 2. stupeň) a metodiky prevence (Mgr. Olga Novotná – 

1. stupeň a Mgr. Petr Slonek – 2. stupeň). 

Školní poradenské pracoviště se scházelo jedenkrát měsíčně, případně dle potřeby. 

 

Oblast práce se žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy 

 

 VP společně se speciálními pedagožkami během roku konzultovala výchovné a 

vzdělávací problémy některých žáků, především žáků s doporučením k zařazení do 

speciálního vzdělávání (integrace) a žáků s doporučením asistenta pedagoga, 

s pracovnicemi PPP Brno, pracoviště Kohoutova (Mgr. Klára Filípková, Mgr. 

Šárka Nováková). 12. 11. 2015 proběhlo společné dopolední setkání s pracovnicemi 

PPP a pracovníky Školního poradenského pracoviště v budově školy, během 

školního roku pak proběhla další kratší setkání, která byla většinou v kompetenci 

speciálních pedagogů a ostatních vyučujících. PPP Brno je hlavním poradenským 

pracovištěm, se kterým naše škole spolupracuje; dále jsme již několikátým rokem 

spolupracovali s PPP Voroněžská, jejíž pracovnice naši školu rovněž opakovaně 

navštívily. 

 12. 11. 2015 se VP zúčastnila odpoledního metodického setkání výchovných 

poradců v PPP Brno, pracoviště Kohoutova, a obdobné setkání se uskutečnilo 10. 

5. 2016 v prostorách ÚP Brno na Polní ulici. Při obou setkáních promluvil ředitel 

PPP Brno, Mgr. L. Mikulášek, pracovnice ÚP Brno Mgr. Navrátilová a další 

pracovníci PPP Brno. Zvláště druhé setkání bylo zaměřeno na seznámení se 

změnami, které přicházejí do škol od 1. 9. 2016 (v rámci inkluzivního vzdělávání). 

 VP celoročně vedla a aktualizovala přehled žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami; především žáků zdravotně a sociálně znevýhodněných a zdravotně 

postižených.  

 Podílela se na zajištění integrací žáků (žáci se zdravotním postižením) a 

poskytovala přehledy příslušným úřadům. Celkem bylo k 1. 9. 2015 integrováno 

šestnáct žáků, pro něž byl vypracován individuální vzdělávací plán. V průběhu 

školního roku se tento stav měnil (nová doporučení k integraci). K 30. 6. 2015 bylo 

na naší škole vzděláváno devatenáct integrovaných žáků (12 x vývojová porucha 

učení, 7 x vývojová porucha chování). V pěti třídách pracovali v průběhu roku 

asistenti pedagoga: 

1. D – od 1. 9. 2015,  

2. B – od 1. 11. 2015,  

5. B – od 1. 9. 2015 pro dva žáky,  

6. C – od 1. 9. 2015,  

7. B – od 1. 9. 2015.  

 

Ve všech případech se jednalo o asistenty pro žáky s vývojovou poruchou chování. 
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 Výchovné a vzdělávací problémy a rodinné problémy třinácti žáků a žákyň (resp. 

dvanácti rodin) řešila VP ve spolupráci s OSPOD ÚMČ Brno-Bystrc, resp. ÚMČ 

Brno-střed, MÚ Prostějov a MÚ Kroměříž.  Jednalo se především o vysoký počet 

zameškaných hodin (omluvených i neomluvených) a nedostatečný dohled na žáka 

ze strany zákonných zástupců. V souvislosti se zameškanými neomluvenými 

hodinami dvou žáků 2. stupně (sourozenců) bylo odesláno oznámení na Policii ČR 

a zameškané neomluvené hodiny jednoho žáka jsme oznámili na Přestupkovou 

komici ÚMČ Brno - Nový Lískovec. 

 Čtrnáctkrát se sešla výchovná komise, dvakrát se zúčastnili pracovníci OSPOD, 

jedenkrát se zákonný zástupce nedostavil. Jednalo se především o agresivní chování, 

neplnění školních povinností, slabý prospěch a vysoký počet zameškaných hodin, 

nedostatečný dohled na žáka ze strany zákonných zástupců 

 

Preventivní programy 

 

 VP spolupracovala na preventivním programu Prevence rizikového chování, 

který proběhl na 2. stupni formou projektového dne 28. ledna 2016. 

 Práce podporovatelů v rámci projektu ŘVV (Řešení vrstevnických vztahů) 

pokračovala v rámci žákovského parlamentu, v letošním roce se jí věnovala školní 

psycholožka. Cílem těchto setkání bylo rozvíjení kompetencí podporovatelů 

v oblasti komunikace. 

 

Kariérové poradenství 

 

 V 9. ročníku vyučovala VP předmět Volba povolání (1 x za měsíc 2 hodiny – 

v rámci předmětu Svět práce).  

 Obě deváté třidy (9. A a 9. B) navštívily 14. 10. 2015 Informační a poradenské 

středisko pro volbu povolání Úřadu práce Brno-město.  

 V průběhu roku VP zorganizovala prezentaci pěti brněnských SŠ  - proběhlo v 

rámci výuky Volby povolání (dle nabídky SŠ). 

 Během celého školního roku podávala VP žákům i jejich rodičům informace o 

přijímacím řízení na SŠ. V září zpracovala informační leták, v lednu připravila 

zápisové lístky, 1. 2. 2016 uspořádala informativní schůzku pro rodiče žáků 9. 

tříd, kde podala informace o pravidlech pro přijímání žáků na SŠ. Po proběhlém 

přijímacím řízení vyhodnotila jeho výsledky. 

 Ve středu 29. 6. 2015 zorganizovala v tělocvičně školy závěrečné rozloučení se 

žáky 9. tříd, na kterém vystoupili žáci 1. stupně i 2. Stupně. 

 

Údaje o přijímacím řízení na střední školy 

 

     Žáci mohli podávat do 1. kola přijímacího řízení max. 2 přihlášky, do dalších kol pak 

libovolný počet přihlášek. Většina žáků tuto možnost využila. Doručení přihlášky (přihlášek) 

na SŠ je již několik let povinností žáka nebo jeho zákonného zástupce. Z tohoto důvodu bylo 
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možno evidovat pouze počty potvrzených přihlášek, avšak ne počty skutečně odevzdaných 

přihlášek. 

     Vzhledem k možnosti podávání dalších přihlášek může dojít ve výsledcích ke změnám. 

     Žáci navíc nemají povinnost předkládat škole vyrozumění o přijetí na SŠ.   

     V přehledech vycházíme z informací, které nám žáci poskytli ústně na konci června 2016. 

Z uvedených důvodů nemusí být tyto výsledky definitivní. 

  

Výsledky přijímacího řízení 

     49 žáků ukončilo povinnou školní docházku v 9. ročníku, všichni pokračují ve vzdělávání 

na SŠ nebo SOU.  

     Na víceletá gymnázia dále odchází 5 žáků 7. ročníku a 8 žáků 5. ročníku.  

     Jedna žákyně ukončila povinnou školní docházku v 8. ročníku. 

 

 

Souhrnný přehled přijatých žáků 

 

9. ročník – 49 žáků 

7. ročník – 5 žáků 

5. ročník – 8 žáků 
 

 

 

gymnázia odb. stř. vzděl. 

s mat. zkouš. 

bez praktické 

přípravy  

odb. stř. 

vzděl. s mat. 

zkouš. 

s praktickou 

přípravou 

učební obory 

s výučním 

listem  

učební obory 

bez výučního 

listu 
8 leté 6 leté 4 leté 

počty 

přijatých 

žáků 

8 

(5. roč.) 

5 

(7. roč.) 

11 

(9. roč.) 

30 

(9. roč.) 

3 

(9. roč.) 

5 

(9. roč.) 

 

0 

(9. roč.) 

 

 

 

9. ročník 

 

Přijímacího řízení se zúčastnilo všech 49 žáků 9. ročníku.  

 

 celkem 

žáků 

gymnázia odb. stř. vzdělání 

s mat. zkouškou bez 

praktické přípravy 

(SOŠ) 

odb. střední vzdělání   

s mat. zkouškou   

s praktickou přípravou 

(SOU) 

učební obory 

s výučním 

listem 

(SOU) 

učební obory 

bez výučního 

listu 

9. A 24 3 15 2 4 0 

9. B 25 8 15 1 1 0 

celkem 49 11 30 3 5 0 

% z počtu 

žáků v ročn. 

100 % 22,45 % 61,22 % 6,12 % 10,21 % 0 % 
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Víceletá gymnázia 

 

Na gymnázia bylo přijato 5 žáků 7. ročníku a 8 žáků 5. ročníku. 

 
 

7. ročník – šestileté studium 

(celkem 59 žáků v ročníku) 
5. ročník – osmileté studium 

(celkem 81 žáků v ročníku) 

7. A 2 5. A 5 

7. B 3 5. B 0 

  5. C 3 

Celkem 5  8 

% z počtu žáků v 

ročníku 

8,47 %  9,88 % 

 

 

Tabulkové údaje  

 

3.7 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4-leté studium 6-leté studium 8- leté studium   

Počty přijatých žáků 

 

11 5 8 

 

30 8 

 

3.8 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 49  79,03 % 

7. /5. ročník 5/8  8,07 % / 12,90 %  

Celkem 62 100 % 

 

Pozn.: V tabulce není uvedena žákyně, která ukončila v 8. ročníku povinnou školní docházku, 

ale nedokončila základní vzdělání. 

 

                                                                                            Mgr. Lenka Broklová, výchovná poradkyně 
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Závěrečná zpráva o činnosti školního psychologa pro 

školní rok 2015/2016 
 

 
     Školní psycholožka se v průběhu školního roku 2015/2016 zúčastnila nebo realizovala tyto 

aktivity: 

 

 Adaptační pobyt pro žáky šestých tříd (září). 

 Spolupráce s výchovnou poradkyní a školními speciálními pedagožkami na tvorbě 

IVP pro integrované žáky (září). 

 Kariérové poradenství pro zájemce z 9. ročníku (listopad). 

 Celoplošný screening poruch učení u žáků druhých tříd (leden-únor). 

 Konzultace při zápisu do 1. tříd. 

 Psychodiagnostika tříd. 

 Vyšetřování nebo spolupodílení se na odhalování rizikového chování u dětí. 

 Práce se třídami zaměřená na řešení aktuálního problému ve třídě nebo jen na podporu 

koheze skupiny. 

 Vedení Školního poradenského pracoviště. 

 Individuální konzultace pro děti a jejich rodiče: 

 konzultace ohledně výchovných a osobních problémů, 

 konzultace ohledně problematiky učení a školního ne/prospěchu, 

 krizová intervence, 

 pravidelná dlouhodobější poradensko-terapeutická činnost u vybraných 

zájemců. 

 Spolupráce s výchovnou poradkyní, účast na výchovných komisích. 

 Spolupráce se speciálními pedagožkami, metodiky prevence, s asistenty pedagoga. 

 Spolupráce s některými organizacemi, institucemi, jednotlivci (OSPOD, PPP, SPC, 

SVP, psychologové, psychiatři, neurologové, praktičtí lékaři). 

 Pravidelná účast na metodických setkáních školních psychologů v PPP Kohoutova 

v Brně. 

 

 9. A 9. B   

Kariérové poradenství 11 žáků 11 žáků   

 2. A 2. B 2. C 2. D 

Depistáže ve 2. 

ročníku 
18 žáků 17 žáků 18 žáků 16 žáků 

 6. A 6. B 6. C  

Adaptační pobyt 25 žáků 27 žáků 23 žáků  

 Diagnostika Prevence, vztahy ve třídě. 

Práce se třídami 22 tříd 120 vstupů do tříd 

 Jednorázové; děti Pravidelné; děti Jednorázové; rodiče 

Individuální sezení 201 dětí 11 dětí 114 rodičů 

 

Data byla získána z pravidelných výkazů pro MŠMT. 

 

                                                                          Mgr. et Mgr. Táňa Novotná, školní psycholožka 
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Závěrečná zpráva o činnosti Školního poradenského 

pracoviště pro školní rok 2015/2016 
 

     

     Školní poradenské pracoviště je tvořeno následujícími zaměstnanci ZŠ Brno, Vejrostova 1: 

školní psycholožka, výchovná poradkyně, speciální pedagožka pro 1. stupeň, speciální 

pedagožka pro 2. stupeň, školní metodička prevence pro 1. stupeň a školní metodik prevence 

pro 2. stupeň. Členové školního poradenského pracoviště se scházejí dle aktuální potřeby, ale 

nejméně jednou měsíčně. Vedoucí školního poradenského pracoviště je školní psycholožka, 

jež předává výstupy z porad tohoto útvaru vedení školy na pravidelných týdenních poradách. 

Setkání členů poradenského pracoviště se zpravidla účastní i ředitel školy. Vedoucí 

pracovníci školy se však obrací na jednotlivé členy pracoviště i individuálně dle 

charakteristiky jejich zakázky.  

 

Pracoviště se jako tým podílelo na řešení následujících případů, realizovalo tyto aktivity: 

 

 Krizová intervence u žáků. 

 Prošetřování ohlášených i neohlášených podezření na šikanu. 

 Řešení problematických vztahů v kolektivech tříd. 

 Řešení krádeží na půdě školy. 

 Řešení neprospěchu a školního neúspěchu.  

 Řešení záškoláctví. 

 Podezření na týrání dítěte. 

 Podpora sociálně znevýhodněných žáků.  

 Jednání s rodiči, s učiteli. 

 Realizace paralelní výuky českého jazyka – specificky zaměřených hodin pro děti 

s dyslektickými obtížemi.  

 Realizace preventivních programů, projektových dnů. 

 Zpracovávání IVP a podpůrných pedagogických plánů. 

 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 Zajišťování adaptačních pobytů pro žáky 6. ročníku. 

 Zajištění odborných přednášek a besed na témata z oblasti prevence. 

 Příprava zaměstnanců školy na nastávající legislativní změny a podpora inkluzivních 

strategií.  

 Metodická podpora vyučujícím. 
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Zaevidovaná frekvence výskytu sociálně patologických jevů ve škole: 

  

Soc. patologické jevy 1. tř. 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. 6. tř. 7. tř. 8. tř. 9. tř. 

Kouření          

Vyloučení jednotlivce z 

kolektivu 
    1   1  

Psychická šikana    1 1 2    

Fyzická šikana    1 3     

Záškoláctví do 10 hodin 1     1 1 2  

Záškoláctví nad 10 hodin      1 1  2 

Kyberšikana          

 

 

  

 

Školní poradenské pracoviště spolupracovalo během roku s následujícími institucemi: 
 

 PPP Brno, Kohoutova, 

 PPP Voroněžská, 

 Odbor sociální péče o dítě, 

 Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno- Bílý dům, 

 Dětští obvodní lékaři, 

 SPC Sekaninova, 

 SPC Veslařská, 

 SVP Veslařská, 

 Policie ČR, 

 Kliničtí psychologové, psychiatři, neurologové, 

 Městský soud. 

 

                                                                          Mgr. et Mgr. Táňa Novotná, školní psycholožka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



23 

 

Netradiční zahájení školního roku 20015/2016 v ZŠ Vejrostova 
     Ještě v polovině srpna to vypadalo na tradiční zahájení a průběh prvního dne nového 

školního roku. Vše změnil telefonát vedoucí Oddělení protokolu ministryně školství paní 

Renaty Osičkové, že k nám 1. 9. přijede na krátkou návštěvu ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy paní Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Stalo se tak díky iniciativě a osobnímu 

pozvání pana starosty Bystrce JUDr. Tomáše Kratochvíla.  

Po přivítání ředitelem školy a starostou Bystrce před budovou školy směřovaly její první 

kroky za žáky 9. tříd, aby s nimi strávila necelou půlhodinu a odpovídala na jejich otázky. 

Poté v užším kruhu předala Mgr. Olze Novotné Čestné uznání za celoživotní přínos pro české 

školství. Už samotné převzetí ocenění z rukou ministryně je velkou poctou a paní učitelka si 

je zaslouží. Paní ministryně si udělala čas i na pozdravení pedagogického sboru ve sborovně 

školy. Při neformálním rozhovoru s Kateřinou Valachovou vyšlo najevo, že je to milá 

energická dáma, která má v oblasti školství svou vizi, ví, co chce, a také ví, jak toho 

dosáhnout.  

     Od paní ministryně jsme obdrželi dar k 30. výročí provozu budovy Základní školy 

Vejrostova – lípu srdčitou (Tilia cordata), kterou jsme s ní, panem starostou a za pomoci 

specialisty – dendrologa Ing. Eduarda Levyho zasadili před naší školou. Touto symbolickou 

tečkou byla ukončena vzácná návštěva.  

     Jako učitelé budeme i nadále sledovat paní ministryní realizované kroky vedoucí 

k pozitivním změnám ve školství a držíme palce! 

                                                                                  Mgr. Zdeněk Černošek, ředitel školy 

   
                          Přivítání ředitelem školy                                         Převzetí Čestného uznání Mgr. O. Novotnou  

       

     
                     Sázení lípy srdčité                                                                    Beseda se žáky 9. tříd 
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I. STUPEŇ 
 

Zapojení žáků do školních sportovních soutěží 
 

SOUTĚŽ 

 

ROČNÍK 

 

 

VÝZNAMNÉ 

  UMÍSTĚNÍ 

 

                  JMÉNO (třída)  

Školní kolo: 

 

   

Korfbal 5. 1. místo 5. B 

  2. místo 5. C 

  3. místo 5. A 

 

 

4. 1. místo 4. D 

  2. místo 4. A 

  3. místo 4. B 

Orientační běh 2. - 5. -  

 

 
Šplh 3. – 5. -  

Obvodní kolo: 

 

   

Vybíjená - dívky 5. 1. místo  

Vybíjená - hoši 5. -  

Korfbal 4. a 5. -  

McDonald´s Cup 1. - 3.; 4. - 5. -  

Městské kolo: 

 

   

Vybíjená - dívky 5. 2. místo  

Šplh  -  

Novoměstský pohár - florbal 4. – 5. -  

Krajské kolo:    

Vybíjená - dívky 5. 1. místo  

    

    

Celorepublikové kolo:    

Vybíjená - dívky 5.   

 

Orientační běh 

    Jako každý rok se i letos v září konal v nedalekém lesíku orientační běh.  Žáci 2. – 5. 

ročníků vybíhali na trať označenou fáborky ve tříčlenných družstvech. Zde plnili jednoduché 

úkoly, nejmladší děti procházely pohádkovým lesem, starší řešily rébusy. Vítězové museli 

nejenom správně odpovědět na připravené otázky, ale i doběhnout do cíle co nejrychleji. 

Společně jsme odcházeli s pocitem příjemně stráveného odpoledne. 

Mgr. Olga Novotná 
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Turnaj v korfbalu 

    V pondělí 25. 1. 2016 proběhl v naší tělocvičně turnaj 4. a 5. ročníků v korfbalu. Každá 

třída vybrala 8 zástupců, kteří se utkali s ostatními na hrací ploše. Síly byly velmi vyrovnané! 

U čtvrťáků měla na výhru velký vliv týmová spolupráce a u páťáků musely rozhodnout až 

nastřílené koše. Nejlepší borci ze všech týmů budou naši školu reprezentovat v oblastním 

kole. Sportu zdar! 

 

Pořadí tříd: 

1. místo 5. B (4. D)  

2. místo 5. C (4. A)  

3. místo 5. A (4. B)  

4. místo          4. C  

                                                                                                              Mgr. Nela Jílková 

                                                                                                

     

  

 

Vybíjená dívky 
 

 
                                                         Vybíjená – dívky, 1. místo v krajském kole 
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ZAPOJENÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍCH VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ 

SOUTĚŽ ROČNÍK VÝZNAMNÉ 

  UMÍSTĚNÍ 

JMÉNO (třída) 

 

Školní kolo:    

Pangea 4. - 5. 1. Vit Pečenka (4. C) 

Recitační soutěž 1. - 5. 1. Natálie Pitrochová (1. B), Lukáš Milek  

(2. D), Alena Juráčková (4. A) 

Lušťovky 1. - 5. 1. místo Natálie Ela Nezvalová 1. D 

  1. místo Daniel Mudrák 3. B 

  1. místo Veronika Esterková  5. C 

MATESO 5.  5. B 

Pythagoriáda 5.   
    

Městské kolo    

Recitační soutěž – městské kolo 1., 2., 4.   

 

Recitační soutěž 2016 

     Jako již tradičně se dne 25. 2. uskutečnila na 1. stupni recitační soutěž. Zúčastnilo se jí 

bezmála 50 žáků z 1. až 5. tříd. Zaznělo zde mnoho básní a všechny ve velmi osobitém 

podání každého z recitátorů. Všem recitátorům velmi děkujeme a vítězům přejeme mnoho 

úspěchů v městském kole, které se bude konat 10. 3. 2016. 

 

0. kategorie (1. třídy)                                            

1. místo: Natálie Pitrochová (1. B) 

2. místo: Ela Nezvalová (1. D) 

3. místo: Amálie Skorná (1. C) 

              Pavlína Kaňová (1. A) 

 I. kategorie (2. a 3. třídy)                                II. kategorie (4. a 5. třídy) 

1. místo: Lukáš Milek (2. D)                            1. místo: Alena Juráčková (4. A) 

2. místo: Dalibor Mika (3. C)                           2. místo: Anuška Tkáčová (5. A) 

3. místo: Vít Bartošek (2. D)                            3. místo: Markéta Synková (5. C) 

                                                                                         Anna Janíčková (4. A)  

  

                                                                                                                Mgr. Silvia Macáková 

Pangea 

     V polovině února se na naší škole konalo školní kolo mezinárodní matematické soutěže 

Pangea. Zúčastnilo se jí 38 vybraných žáků ze 4. a 5. ročníků.  Vít Pečenka (4. C) se umístil 

mezi žáky 4. tříd v Jihomoravském kraji jako sedmý. Postupuje do celostátního kola, které se 

bude konat 6. května v Praze.  

                                                                                                                 Mgr. Silvia Macáková 

 

 

 

Lušťovky 

     S pošmourným listopadovým počasím se o slovo opět hlásí Lušťovky. Tato zábavná a 

napínavá soutěž nenechá vlažným nikoho, kdo rád řeší šifry, rébusy, obrázkové a číselné 

hádanky. Nadšení luštitelé z celého 1. stupně museli mnohdy hledat svůj koutek i u skříňky, 

na bedně s pokladem či psát na židli, neboť učebna doslova praskala ve švech. Jsme rády, že 

je takový zájem a za rok vás opět rády uvidíme. 

Těší se pořadatelky 

                                                                            Mgr. Nela Jílková a Mgr. Kateřina Zábršová 
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Výsledky matematického klokana – kategorie Cvrček – 2. a 3. ročník 

Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

Dan Mudrák 3. B 77 

Adam Němeček 3. C 72 

Ondřej Prokeš 3. A 71 

 

Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

Ondřej Prokeš 3. A 71 

Ondřej Hort 3. A 66 

Linda Kocourková 3. A 64 

 

Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

Dan Mudrák 3. B 77 

David Chládek  3. B 56 

Michal Šindelář 3. B 55 

Laura Řiháková 3. B 55 

 

Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

Adam Němeček 3. C 72 

Dan Bečvář 3. C 66 

Kristýna Tronnerová 3. C 65 

 

Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

Pilný Hugo 3. D 46 

Zuzaňáková Michaela 3. D 39 

Štefanová Kateřina 3. D 38 
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Výsledky matematického klokana - kategorie Klokánek 4. a 5. ročník 

 

 

Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

Filip Dvořák 5. B 96 

Tomáš Dvořák 5. B 79 

Veleriya Bilogolska 5. B 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

Matěj Štefek 4. A 111 

David Horčička 4. C 106 

Václav Krytinář 4. A 102 

Veronika Esterková 5. C 102 

 

Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

Magdalena Kotásková 4. B 86 

Alena Fojtíčková 4. B 81 

Viktorie Válková 4. B 81 

 

Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

David Horčička 4. C 106 

Vítek Pečenka 4. C 93 

Klára Rašková 4. C 91 

 

Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

Matěj Štefek 4. A 111 

Václav Krytinář 4. A 102 

Lukáš Krejčí 4. A 89 

 

Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

Jiří Jílek 4. D 101 

Vendula Lipovská 4. D 78 

Rozálie Fuchsová 4. D 74 

Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

Veronika Esterková 5. C 102 

Barbora Daňková 5. C 92 

Tereza Pučová 5. C 91 
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AKCE ŽÁKŮ A SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY: bez výletů, soustředění, adaptačních pobytů…,  

ROČNÍK SUBJEKT AKCE Počet 

zúčastněných 

první Bystrouška   Výukový program 217 

 Hudební skupina Foret Gump Výchovný koncert ve školní jídelně 109 

 Farnost Bystrc Advent 82 

 Zayferus Ukázka výcviku dravců 109 

  Canisterapie 53 

 Planetárium Ptačí ostrov 109 

 Kino Scala Filmové představení 54 

 ZŠ Pečení perníčků 109 

 ZŠ Beseda o výrovi 82 

 Cyril Podolský Beseda o animaci  109 

 Knihovna J. Mahena Bystrc Oblíbené Večerníčky 29 

 Besední dům Filharmonie Brno – Hurá do ZOO 29 

 Cirkus Legato Hurá do cirkusu 29 

 ZŠ + ŠD Jarmark 109 

 ZŠ Vystoupení k 30. výročí 41 

 ZŠ Vyřezávání dýní 27 

 ZŠ Martinské světélkování 54 

 Dinopark  29 

 Fara Bystrc Program k Adventu 29 

 Obora Prohlídka s výkladem 29 

 Cirkus  29 

 

druhý Bystrouška Výukový program 186 

 Dopravní hřiště Výukový program 216 

 Anthropos Výukový program 27 

 Hudební skupin Foret Gump Výchovný koncert ve školní jídelně 27 

 Hády Výukový program 27 

 Společenské centrum Koncert 105 

 HZS Hasík 210 

 Besední dům Filharmonie Brno 50 

 Dětské muzeum Výstava 26 

 Zayferus Ukázka výcviku dravců 105 

 ZOO Brno Prohlídka s výkladem 26 

 ZŠ + ŠD  Jarmark 105 

 

třetí Dopravní hřiště Komín, PČR-Bauerova – Výukový program 214 

 Divadlo Radost Krakonošské pohádky 95 

 Bystrouška Peří chlupy, šupiny; Bystrc; terénní 

program Holedná 

263 

 Společenské centrum Program o hudebních žánrech 23 

 Zayferus Ukázka výcviku dravců 92 

 Zoo Brno Prohlídka s výkladem 23 

 Besední dům Filharmonie Brno 21 

 ZŠ + ŠD  Jarmark 92 

 Fara Bystrc Program k Adventu 23 

 Hudební skupina Foret Gump Výchovný koncert ve školní jídelně 23 

 Technické muzeum Prohlídka výstavy 23 

 HZS Beseda s prohlídkou 24 

 

čtvrtý Dopravní hřiště Výukový program 91 

 Dětské muzeum  středověk 21 

 Anthropos pravěk 23 

 Anthropos Země na obzoru - objevujeme Ameriku 24 

 Animovaný film beseda ve škole 22 

 Bystrouška  Terénní program 91 
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 Kino Scala Příběh lesa 44 

 Hudební skupina Foret Gump Výchovný koncert 90 

 Záchranáři První pomoc 20 

 Archeolog Brna Přednáška s archeologem o Brně 43 

 Fara Bystrc Cyril a Metoděj na Velké Moravě 67 

 Cyril Podolský Beseda s režisérem C. Podolským 20 

 Zeyferus Draví ptáci. 90 

 Divadlo Polárka Čaroděj ze země Oz 20 

 Divadlo Radost Krakonošské pohádky 23 

 Divadlo Reduta  23 

 Knihovna J. Mahena  20 

 Kociánka Beseda s exkurzí 23 

 

pátý    

 Bystrouška   Terénní program 28 

 Dopravní hřiště Výukový program 82 

 Společenské centrum Koncert 82 

 Planetárium  82 

 Zeyferus Ukázka výcviku dravců 82 

 

 

PROJEKTY 

NÁZEV CÍL PROJEKTU DOBA 

TRVÁNÍ 

ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

Postavme se hladu Globální civilizační problémy 1 den 1. – 5. třídy 

Jablečný den Zdravý životní styl 1 den 1. D 

Zdravá výživa Zásady zdravé životosprávy 5 dní 1. C 

Stromy Listnaté a jehličnaté stromy 5 dní 1. B 

Prevence šikany Jak zlepšit vztahy ve třídě 1 den 1. – 5. třídy 

Prevence návykových látek Ochrana zdraví 1 den 1. – 5. třídy 

Ukliďme Česko Ochrana přírody 1 den 1. – 5. třídy 

Kryštůfek Správné chování chodců a cyklistů 1 den 1. – 5. třídy 

Hra po škole pro MŠ Program pro předškoláky z MŠ 1 den 2. - 5. třídy 

Brněnské pověsti 

Aktivní znalost brněnský pověstí 

propojená s vycházkou centrem Brna 

a jejich prezentací 1 měsíc 3. C 

Závěrečné projekty 

Zpracování a následná prezentace 

témat, která děti zajímají 2 měsíce 3. C 

 

 

 

Můj kamarád 

     Předposlední školní den jsme zakončili dlouhodobý projekt, který žáky 4. A a 9. A naší 

školy provázel po celý školní rok od první (šesté) třídy. Jeho obsahem byla spolupráce žáků 

prvního a druhého stupně.  Každý prvňáček před čtyřmi lety získal svého kamaráda a 

ochránce mezi staršími spolužáky. Žáci druhého stupně, připravovali a realizovali pro své 

mladší spolužáky na 1. stupni různé akce, hry, soutěže, vzdělávací hodiny. Na závěr našeho 

setkávání jsme si všichni zašli na pohár a vzájemně zavzpomínali na mnoho pěkných zážitků, 

které jsme spolu prožili. 

Mgr. Olga Novotná a Mgr. Věra Koudelová 
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                                         Fotografie z projektu Můj kamarád 

 

 

 

 

Školy v přírodě: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

25. 4. – 29. 4. 2016 Tři Studně 2. A, 4. C 42 

23. 5. - 27. 5. 2016 Penzion Athéna, Suchý 3. C, 2. D 42 

23. 5. – 27. 5. 2016 Herálec 4. A, 4. D  37 

23. 5. – 27. 5. 2016 Hálův mlýn 2. B 22 

23. 5. - 27. 5. 2016 Podmitrov 2. C, 5. C  41 
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Škola v přírodě 4. A – Herálec, hotel Žákova hora 

aneb 

Cesta kolem světa za 5 dní 

     V posledním květnovém týdnu se naše třída vydala na Vysočinu na tolik očekávanou školu 

v přírodě. Kromě pobytu v přírodě byl jedním z hlavních výchovně - vzdělávacích cílů rozvoj 

pozitivních vztahů ve třídě. Na motivy knihy J. Verna jsme spolu s Willy Fogem cestovali 

jednotlivými světadíly, seznamovali se s místními pamětihodnostmi, přírodními podmínkami, 

zvyky a hrami. Každý večer jsme si do cestovního pasu vlepili mapy z navštívených zemí a 

odletěli do dalšího světadílu. 

     Procestovali jsme svět sice zprostředkovaně a s použitím notné dávky fantazie, ale zato 

zábavnou a hravou formou, díky níž jsme si z cesty kolem světa odnesli nezapomenutelné 

zážitky i nové znalosti. 

Mgr. Olga Novotná 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola v přírodě Hálův mlýn 23. 5. – 27. 5. 2016 

 

 

Školní výlety: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

22. 12. 2015 Obora Holedná 1. C 24 

1. 6. 2016 Brněnská přehrada 1. B, C 54 

9. 6. 2016 Dolní Kounice 1. A, B, D 81 

13. 6. 2016 ZOO a Dinopark Vyškov 1. C, 4. B 48 

15. 6. 2016 Znojmo 5. B 26 

24. 6. 2016 Rosice 2. B 23 
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Ze života I. stupně 

 

Hliník 

    Je to již dva roky, co jsme začali sbírat hliník. Žádný obal od čokolády, léků, víček od 

jogurtů nekončil v koši na smetí. Pomáhala i rodina a mnozí rodiče získali i své 

spolupracovníky. S touto myšlenkou jsme loni seznámili i žáky v jiných třídách a někteří se 

přidali. 

      Na sbírání hliníku jsme si už všichni zvykli a sbíráme pořád, uvědomujeme si, že sběrem 

nejen hliníku, víček od PET lahví nebo třeba papíru pomáháme sobě i celé přírodě a máme 

z toho ještě dobrý pocit. 

    Předkládáme vyhodnocení za 1. pololetí školního roku 2015/16. 

5. B ………odevzdala za 214,- Kč 

Nejlepší je Vendula Babáčková, pak Jan Chytrý, Lucie Tonnerová, Filip Dvořák, Markéta 

Kloudová, Andrea Beníšková, Lucie Krédlová, Richard Řezníček, Tomáš Dvořák, Karolína 

Rochová, Pavla Švábenská, Natálie Vágnerová. 

     Na sbírání hliníku si již zvykly i další třídy. Ostatní třídy odevzdaly hliníku celkem za 

197,-Kč. 

Nejlepší třídou je 3. B, pak 2. B, 4. B, 3. C a 5. C, 6. C 

3. B -  nejlepší je Marie Mlečková, pak Tomáš Farnečka, Adéla Jílková, David Chládek a 

Julie Kovaříková 

2. B -  nejlepší je Nikola Ondráčková, pak celá třída, protože hliník odevzdávali společně 

4. A -  nejlepší jsou všichni, protože hliník odevzdávali společně 

3. C -  nejlepší je Kateřina Milerská, pak Hermína Sedláková a Natálie Langerová 

5. C - nejlepší je Gabriela Uhrová 

6. C - nejlepší jsou všichni, protože hliník odevzdávali společně 

Částky, které jsme za hliník získali ve sběrných surovinách, budou použity na odměny 

nejlepším. Přidají se k nám i další třídy? 

                                                                      za třídu 5. B Markéta Kloudová a Filip Dvořák 

Sportovní den    

Poslední pondělí ve školním roce jsme pro žáky 1. stupně uspořádaly tradiční sportovní den. 

Jelikož nám ale pršelo, rozhodly jsme se rozestavět jednotlivé disciplíny po chodbách naší 

školy a taktéž do obou tělocvičen. Ochotní páťáci si vzali na starost jednotlivé úkoly a 

vyzkoušeli si, jaké je to vysvětlovat, předvádět, případně dělat záchranu mladším spolužákům. 

Ti mladší si zase prolézali své opičí dráhy, kouleli medicimbalem, shazovali plechovky 

míčkem, či běhali se svázanýma nohama se sousedem… Sladké odměny a diplomy si právem 

zasloužili všichni účastníci. 

                                                                             Mgr. Nela Jílková a Mgr. Romana Ondříková 
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Jarní jarmark 

Dne 14. 3. 2016 proběhl na naší škole jarní jarmark při příležitosti třicátého výročí 

založení školy. Žáci  prvního stupně připravili nejrůznějšími technikami velikonoční 

dekorace, keramické výrobky, drobné dárky i něco dobrého k občerstvení. S pomocí starších 

spolužáků vše nabízeli ke koupi rodičům.  Každý si tak mohl odnést domů svůj „kousek jara“.  

 

       Mgr. Barbora Jílková 

 

 

             
 

 

Ukázka dravců na ZŠ Vejrostova společností Zayferus 

     Zayferus je obecně prospěšná společnost na ochranu dravých ptáků. Jsou dobře 

fungujícím týmem lidí, kteří jsou ochotni ve dne, v noci udělat maximum pro ochranu 

dravých ptáků! 

     Veškeré finance na svůj provoz získávají svojí vlastní činností - přednáškami na školách a 

gymnáziích, ukázkami dravců v Lednickém parku pro širokou veřejnost…  

      

http://www.zayferus.cz/ukazky-dravcu/7-ukazky-dravcu-pro-skoly/
http://www.zayferus.cz/ukazky-dravcu/7-ukazky-dravcu-pro-skoly/
http://www.zayferus.cz/ukazky-dravcu/9-ukazky-dravcu-v-lednickem-parku/


35 

 

                             TŘÍDY ZAČÍT SPOLU   
 

     V letošním školním roce probíhala výuka v programu Začít spolu v pěti třídách prvního 

stupně. Dařilo se nám zejména naplňovat základní metody a formy práce Začít spolu, jako je 

kooperativní a skupinové učení v centrech aktivit, jako novinku jsme v letošním školním roce 

zařadili práci s hodnotícími a sebehodnotícími knížkami. Realizovali jsme projekty, učivo 

integrovali do tematických bloků, snažili se dětem dávat možnost uplatnit své individuální 

možnosti a předpoklady a umožňovat dětem zažívat při vzdělávání úspěch. Samozřejmostí 

v naší práci je setkávání s rodiči na neformálních setkáváních, besídkách, táborácích a dalších 

společných akcích.  

     Učitelky Začít spolu se pravidelně setkávaly v metodickém sdružení, kde jsme pracovali 

s mezinárodními ISSA standardy učitele a standardy vzdělávacího programu Začít spolu 

splňující požadavky na kvalitu vzdělávání v zemích EU, které jsou v souladu s trendy českého 

školství, s myšlenkami RVP a slouží jako nástroj pro to, aby děti, které vzděláváme, byly 

připravené na život. Cílem Standardů je v maximální možné míře podpořit učitele ve 

zvyšování jeho pedagogických kompetencí, nikoli kontrola či hledání chyb. 

     Standardy jsou pomůckou pro získání jasné a měřitelné zpětné vazby a zároveň 

nástrojem pro plánování, realizaci a vyhodnocování vzdělávacích postupů v práci 

konkrétní školy a konkrétního učitele ve vztahu k hodnotám a charakteristikám typickým pro 

demokratické vzdělávání. 

     Smyslem Standardů je motivovat učitele, kteří usilují o zlepšení svých pedagogických 

postupů, k dalším možnostem profesního rozvoje. 

 

Mgr. Olga Novotná 

 

Hodnocení a sebehodnocení v Začít spolu 

     Jelikož je sebehodnocení nedílnou součástí vzdělávání v programu Začít spolu, vyzkoušeli 

jsme k jeho realizaci Hodnotící a sebehodnotící knížku. Sebehodnocení chápeme jako 

hodnocení svěřené žákovi, jehož prostřednictvím žák sám porovnává svůj výkon vzhledem ke 

stanovenému cíli, učí se přebírat zodpovědnost za výsledky svého učení. Společně s učiteli 

ovlivňuje své další učení a rozvoj.  

     Jelikož se aplikace knížky v systému komplexního hodnocení osvědčila a pomáhala žákům 

řídit své vlastní učení, rozhodli jsme se používat ji ve všech starších ročnících v programu 

Začít spolu. 

                           Mgr. Olga Novotná 
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Lektorská činnost na ZŠ Vejrostova 

    Na jaře 2016 se na ZŠ Vejrostova uskutečnila vzdělávací akce SBS ČR, o.p.s. „Začít spolu 

v kostce aneb jak začít se Začít spolu na ZŠ“. Pod vedením lektorky ZaS Mgr. Olgy Novotné 

se účastníci blíže seznámili s Vzdělávacím programem Začít spolu, s jeho základními principy 

a východisky, s průběhem dne v Začít spolu, navštívili třídu, která v tomto programu 

dlouhodobě pracuje, a inspirovali se praktickými nápady do vlastní výchovně vzdělávací 

práce. Seminář byl hojně navštíven účastníky ze všech koutů republiky, kteří velmi pozitivně 

hodnotili nejen vlastní workshop, ale i práci s dětmi a dětí v našich třídách ZaS.  

     V květnu proběhl v Brně jedinečný mezinárodní festival o vzdělávání, první ročník akce 

Eduspace byl jediným podobným festivalem v Česku - tři dny plné setkávání s novými 

přístupy ve vzdělávání, naslouchání inspirativním osobnostem, zkoušení netradičních forem 

učení, sdílení kulturních zážitků i užívání atmosféry Brna – města kultury a vzdělávání. 

Přednášky, workshopy, panelové diskuze a další aktivity, kterých jsme se zúčastnili nejen 

jako účastníci, ale i jako lektoři. Workshop „Systém komplexního rozvíjejícího hodnocení 

žáků na 1. stupni ZŠ“ vedla spolu s Janou Kratochvílovou (Katedra pedagogiky PdF MU), 

Mgr. Karlou Černou (ZŠ a MŠ Řeznovice) i Mgr. Olga Novotná (ZŠ Vejrostova). Cílem bylo 

uvést učitele do systému hodnocení žáků, upozornit na různé typy a formy hodnocení a ukázat 

jejich použití v praxi, aby se hodnocení stalo nejen prostředkem, ale také cílem učení žáků a 

podporovalo rozvoj jejich osobnosti.  

Na přípravě festivalu se podíleli zástupci univerzit, vysokých škol, veřejné správy, 

odborníci z neziskových organizací, ale také lidé z praxe – učitelé, ředitelé škol, zahraniční 

partneři, zřizovatelé, žáci a studenti.  

 

Mgr. Olga Novotná 

 

Demokratické principy ZaS 

     Mnoho činností programu je postaveno na demokratických principech, žáci se spolupodílí 

na svém vlastním vzdělávání, mají možnost podílet se na rozhodování o záležitostech své 

třídy např. při stanovování pravidel vzájemného soužití a chování ve třídě formulovaných do 

podoby tzv. "Třídní úmluvy". Děti se zapojují také do volby tématu, o kterém se budou učit či 

plánování dílčích úkolů do center aktivit. Na základě jejich návrhů upravuje učitel aktivity 

tak, aby žáky vedly k osvojení potřebných vědomostí a dovedností. Připravené aktivity, které 

vycházejí z návrhů dětí, jsou pro žáky velkou vnitřní motivací. Nedílnou součástí těchto 

aktivit jsou závěrečné projekty a samospráva žáků. 

Ve školním roce 2014/2015 se závěrečné projekty velmi povedly, děti ze třídy 4. A se 

rozhodly pokračovat i letos v této práci, která je baví, ale zároveň při ní každý žák prokáže 

znalosti části učiva. Žáci se zaměřili se na oblast, která je zajímá a do které mohou vnést i 

svůj pohled. Mezi zvolenými tématy se objevily W. A. Mozart, medvědi, lázeňské město 

Luhačovice a mnohé zaujaly chemické pokusy. Na rozdíl od minulého roku se velmi zvýšila 

nejenom grafická úroveň projektů, vlastní prezentace, ale i míra samostatnosti při vlastní 

přípravě projektu.  

 

                                                                                                Mgr. Olga Novotná 
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Úspěch v celorepublikové soutěži 

     Na základě výzvy bystrckého obecního úřadu, jsme se zapojily do celorepublikové soutěže 

Svazu měst a obcí ČR ŠKOL(K)A JINAK 2016 s projektem, který si vymyslely a 

zrealizovaly děti ze třídy 4. A. V kategorii škol jsme se umístili na 3. místě. 

     Všechno začalo volbami, které jsme realizovali v rámci výuky o demokratickém zřízení v 

České republice. Žáci si vytvořili své strany, vymysleli volební program, připravili volební 

letáky, plakáty a snažili se přesvědčit ostatní, že právě jejich program je pro naši třídu ten 

nejlepší. Součástí volebních programů bylo pořízení třídního zvířátka, knihovny, vznik 

kroužků, které děti samy vedou.  

     Nápad, který vám chceme představit, vznikl naprosto bez vedení pedagogů, jako naplnění 

předvolebních slibů. Rodičům ušetří peníze, děti motivuje ke čtení. Jmenuje se Naše 

knihovna. „Funguje to takhle: nějaký můj spolužák nebo spolužačka nabídne k půjčení knihu, 

zapíšeme knihu do seznamu a nabídneme ji ostatním. Ti si knihu můžou půjčit. Každý, kdo si 

chce knihu půjčit, musí nějakou jinou svou knihu nabídnout. Všichni se do Naší knihovny 

bezvadně zapojili. Máme z ní velmi dobrý pocit, protože v současné době funguje úplně 

bezchybně a všechny nás těší (hlavně naši paní učitelku), že jsme sami na takovou věc přišli a 

že hodně čteme.“ 

               Barbora Turečková, Evelína Vintrová (žákyně 4. A), Mgr. Olga Novotná 

                                                                                                                                                       

  

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyřezávání dýní v 1. B (Začít spolu) 

     V pondělí 19. října 2015 odpoledne se pustily děti společně s rodiči i prarodiči do 

vyřezávání dýní. Neboť bylo mnoho pomocníků, za chvíli již přinášely na vyhrazené místo 

v učebně vydlabané, vyřezané dýně, ozdobené přírodninami. Poté děti představily svůj výtvor 

ostatním. Maminky připravily něco malého k zakousnutí, tak se všichni občerstvili a zároveň 

si popovídali. Své výrobky si žáci odnesli pro radost domů. 

                                                                                                                Mgr. Helena Wolfová 
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Radujeme se v 1. B 

     Všichni žáci 1. B se připravili na třídní recitační soutěž a zapojili se i do přidělování bodů 

spolužákům. Nejvíce získala Natálka Pitrochová, proto si přichystala do školního kola báseň 

Františka Hrubína Paleček a jeho kamarádi. S obavami Natálka nastoupila před porotu a 

soutěžila s ostatními spolužáky z prvních tříd. Získala první místo a postoupila do městského 

kola. Máme radost, ať se jí i nadále daří. 

Mgr. Helena Wolfová 

      

Martinské světélkování v 1. B (Začít spolu) 

     Ve středu 11. listopadu 2015 se v 17 hodin po setmění sešly děti v doprovodu rodičů před 

školou. Celé okolí se rozzářilo světýlky, lampionky a lucerničkami, které si děti přinesly. 

Čekala je cesta vyznačená lampičkami a mnoho stanovišť s úkoly, připravenými staršími 

spolužáky ze třídy 4. A. Nejprve si děti vyslechly příběh, poté se odvážně vrhly na plnění 

úkolů. I potmě vše zvládaly bezpečně, měly v blízkosti své nejmilejší rodiče. 

Mgr. Helena Wolfová 

 

 

Vánoční besídka pro rodiče 4. A 

     Mezi akce, které pravidelně pořádáme pro rodiče, patří vánoční besídky. Zastavení 

v uspěchané předvánoční době pozitivně hodnotí nejen rodiče a ostatní blízcí, ale velmi se na 

ně těší hlavně děti. V letošním školním roce jsme si pro rodiče připravili hru Dívčí válka, 

úsměvnou adaptaci známé české pověsti, se kterou jsme se seznámili ve vlastivědě. 

Celé představení se velmi povedlo zejména díky mimořádným hereckým výkonům dětí. 

                                                                                                                       Mgr. Olga Novotná 

                                         Vánoční besídka pro rodiče 
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Závěr školního roku ve 2. A a 4. A  

          Je podvečer teplého skoro letního dne. Ke škole se trousí postavičky dětí s rodiči. Je to 

nezvyklé, obyčejně děti chodí do školy v jinou dobu. Co se děje?  

     To se dnes děti z 2. A a 4. A chystají na velké dobrodružství – nocování ve škole. Moc se 

na to těší! Před usnutím je čeká ještě spousta zábavy a dobrodružství. Starší si připravili pro 

mladší vědomostní soutěž po škole. Mladší pro starší plnění různých úkolů za odměnu. Další 

hry, zpívánky i tancování. Nakonec dobrodružná cesta odvahy v areálu školy. 

     Potom už úprava třídy na spaní, umýt, vyčistit zoubky a zalehnout. Ke klidnému usnutí 

ještě dobrodružná pohádka z DVD. Moc pěkně se nám spalo. 

     Je moc zajímavé se probouzet ve školní třídě. Čeká nás dobrá snídaně i svačinka – 

maminky nám nabalily spoustu dobrot, hlavně různých buchtiček. To jsme si smlsli. A potom 

už hurá do školy. Dnes jsme to opravdu neměli daleko! 

Mgr. Hana Hangoni 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      … o týden později 
 

     Tento podvečer se sešly děti i rodiče 2. A u skautské klubovny Vrbovec. Proč? Protože 

dnes mají táborák na oslavu konce dalšího společného školního roku. 

     Tatínci s dětmi připravili dřevo a zapálili oheň. Děti předvedly připravený program 

(písničky, scénku, pohádku). Moc se všem líbil a děti odměnili zaslouženým potleskem. 

     No a potom už se opékaly špekáčky, jedly dobrůtky, děti si hrály a rodiče povídaly. Byl to 

moc hezký večer! 

                                                                                                                     Mgr. Hana Hangoni 
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MČR v gymnastice dětí 

V neděli 5. 6. 2016 se uskutečnilo v Zubří Mistrovství České republiky v Estetické skupinové 

gymnastice dětí. Klub SK MG Mantila Brno reprezentovaly mj. žákyně ZŠ Vejrostova – 

Laura ŘIHÁKOVÁ (3. B), Tereza TENOROVÁ (4. B), Rozálie FUCHSOVÁ (4. D) – které 

v konkurenci vybojovaly zlatou medaili a titul Mistryně ČR v kategorii 8 – 10 let. Dokázaly 

tím obhájit zlatou medaili z loňského roku. Tato skupina malých gymnastek si v průběhu 

sezóny udržela neporazitelnost také v seriálu závodů ESG CUP 2016.  
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II. STUPEŇ 
 

Zapojení žáků do školních sportovních soutěží 

 

SOUTĚŽ 

 

ROČNÍK 

 

 

Významné umístění, JMÉNO, tř. 

Školní kolo:   

Silový čtyřboj - 9 ž. 6. - 9. 1. místo T. Ngo, 8. A 

Šplh – 40 ž. 6. - 9. 1. místo ml. R. Mlečka, 6. A 

1. místo M. Procházková, 6. A 

1. místo st. L. Hoffinger, 9. B 

1. místo B. Veselá, 9. A 

   

Obvodní kolo:   

Stolní tenis – 4 ž.   

BŽL skup. A, B   

Silový čtyřboj – 8 ž. 6. – 9.  

Šplh – 10 ž. 6. – 9. 2. místo ml. žáci družstvo 

2. místo jednotlivci R. Mlečka, 6. A 

2. místo mladší žákyně družstvo 

1. místo jednotlivci B. Veselá, 9. A 

Pohár rozhlasu 17 ž. 6. a 7.  

Pohár rozhlasu 24 ž. 8. a 9. 1. místo vrh koulí D. Spěváková, 9. A 

  2. místo běh na 1500 m 

   

Městské kolo (okresní):   

Florbal - 11 ž. 7. - 9. 1. místo 

Házená – 10 ž. 7. - 9. 1. místo 

Halový pětiboj 6.  

Memoriál Fr. Odehnala - 20 ž. 7. - 9.  

Šplh - 7 ž. 6. a 9. 1. místo mladší žáci družstvo 

2. místo jednotlivci R. Mlečka, 6. A 

BŽL – 8 žákyň 7. – 9. 4. místo 

Volejbal 3+3 - 13 ž. 7. 1. místo 

3. místo 

Finále volejbalové ligy 21 ž. 7. a 9. dívky 1. místo 

hoši 3. místo 

Pohár rozhlasu – 8 ž. 6. a 7.  

Krajské kolo - soutěže:   

Florbal - 11 žáků 7 -  9.  

Házená -  12 žákyň 7. a 9. 3. místo 

Finále volejbalové ligy – 

9 žákyň 

8. a 9.  

Volejbal 3+3, 9 ž. 7. 1. místo 

 

Pohár rozhlasu – atletické závody – mladší žáci a žákyně 

Termín konání:  2. 5. 2016 – obvodní kolo – ZŠ Laštůvkova 

Disciplíny: 60m, 600/1000m, hod míčkem, skok daleký, skok vysoký, štafety 4x60m 

Mladší žáci: Radim Mlečka, Luděk Čumpelík, Lukáš Malina (6. A), Sebastian Pekárek, Lukáš 

Sedláček, Vojtěch Musil, Filip Janek (7. A), Marek Pazio (7. B) 

Umístění družstva:  4. místo – bodově postup do okresního finále – Palacký vrch 

Umístění jednotlivci:  

Luděk Čumpelík – 3. místo – skok daleký – 4,61 

Radim Mlečka – 3. místo – skok vysoký – 1,52 
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Luděk Čumpelík – 2. místo – hod míčkem – 58,61 

Mladší žákyně: Kateřina Paczková (6. A), Kateřina Miholová, Lucie Haklová, Dominika 

Ruská, Eliška Teplá, Eva Dřevojanová, Natálie Brůžová, Adéla Tronečková, Tereza Šubrtová 

(7. A), Andrea Ležatková (7.  B) 

Umístění družstva:  5. místo 

Umístění jednotlivci: 

 Kateřina Miholová – 2. místo – 60m – 8,8 

 

Okresní finále – Palacký vrch 

Termín konání:  9. 5. 2016   

Postoupili jen mladší žáci, kteří se celkově umístili na okresním finále na 5. místě. 

Umístění jednotlivci: 

Radim Mlečka – 2. místo – skok vysoký – 1,52 

Luděk Čumpelík – 3. místo – skok daleký – 4,80 

Luděk Čumpelík – 3. místo – hod míčkem – 55,46 

                                                                                                               Mgr. Daniela Kozáková 

 

 

Závody ve šplhu 2016 

Školní kolo 27. 1. 2016: 

Mladší žáci:     Mladší žákyně: 

1. Radim Mlečka, 6. A (2,5´´)   1. Martina Procházková, 6. A (4,5´´) 

2. Luděk Čumpelík, 6. A (3,1´´)  2. Jilmová Zuzana, 6. A (5,1´´) 

3. Filip Janek, 7. A ( 4,1´´)   3. Kateřina Miholová, 7. A (5,5´´) 

Starší žáci:     Starší žákyně: 

1. Lukáš Hoffinger, 9. B (3,5´´)   1. Barbora Veselá, 9. A (4,2´´) 

2. Vojtěch Holub, 8. B (4,2´´)   2. Anna Fulnečková, 9. A (7,8´´) 

3. Zdeněk Sláma, 9. A (4,7´´) 

Obvodní kolo 10. 3. 2016 na ZŠ Vejrostova: 

Mladší žáci družstvo (Radim Mlečka, Lukáš Malina, Luděk Čumpelík) 2. místo, postup do 

městského finále, 

jednotlivci 2. místo (Radim Mlečka), postup do MF. 

Mladší žákyně družstvo (Martina Procházková, Zuzana Jilmová, Kateřina Miholová) 2. místo, 

postup do MF, 

starší žákyně jednotlivci 1. místo (Barbora Veselá), postup do MF. 

 

Městské finále 22. 3. 2016 na ZŠ Vedlejší, Brno: 

Mladší žáci družstvo (Radim Mlečka, Luděk Čumpelík, Lukáš Malina) 1. místo,  

jednotlivci 2. místo Mlečka (2,5´´), 4. místo Čumpelík (3,1´´), 8. místo Malina (3,4´´). 

Mladší žákyně družstvo (Martina Procházková, Zuzana Jilmová, Sabina Pehalová) 5. místo,  

jednotlivci 11. místo Procházková (4,5´´), 14. místo Jilmová (4,7´´), 15. místo Pehalová 

(4,8´´), 

starší žákyně jednotlivci 4. místo Veselá, 9. A (3,9´´). 

                                                                                                                  Mgr. Dana Kozáková 
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             Vítězné družstvo zleva stojící: Luděk Čumpelík, Radim Mlečka, Lukáš Malina 
 

Silový čtyřboj 

     Sešel se rok s rokem a my tu máme opět školní kolo této velmi náročné soutěže. Letos se 

školního kola zúčastnilo rekordních 9 žáků: Jakub Juránek, Toan Ngo a Matyáš Pokorný z  

8. A, Samuel Jetlíbek z 8. B, Lukáš Hoffinger z 9. B, Tomáš Humpolík z 9. A, Dušan Honek 

ze 7. A a poprvé i dva zástupci 6. ročníku, a to Jaroslav Fulneček a Martin Hlavoň z 6. C. Jen 

pro připomenutí, soutěží se ve čtyřech disciplínách: šplhu na laně 4,5 m bez přírazu (jen 

pomocí rukou), shyby na hrazdě, trojskok snožmo a sedy-lehy. Všichni soutěžící podali 

kvalitní výkony a letošním školním šampionem se stal Toan Ngo, který získal celkem 199 

bodů! O tom, jak je tato soutěž náročná, svědčí i to, že základní disciplínu, tedy šplh na laně 

bez přírazu, zvládli právě jen tito čtyři z celého druhého stupně naší školy!!! Všem borcům 

patří naše uznání a vítězi samozřejmě gratulace.  

                                                                                                                       Mgr. Jiří Mikulášek 
 

Jméno    šplh na laně trojskok shyby sedy - lehy body celkem pořadí 

 čas body cm body počet body počet body 

T. Ngo 6,2 58 690 43 11 39 26 59 199 1 

J. Juránek 7,1 49 670 39 7 25 20 45 158 6 

L. Hoffinger 8,6 36 870 79 8 28 16 36 179 5 

S. Jetlíbek 7,9 41 660 37 15 53 25 56 187 4 

H. Humpolík 6,9 51 790 63 10 35 20 45 194 3 

M. Pokorný 5,9 61 690 43 10 35 25 56 195 2 

D. Honek 0 0 540 24 6 21 16 36 81 9 

J. Fulneček 11,8 2 500 20 8 28 23 52 102 7 

M. Hlavoň 0 0 510 21 8 28 18 41 90 8 

 

                         
                            J.  Fulneček, 6. C                                                                      R. Mlečka, 6. A 
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        Zapojení žáků do školních vědomostních soutěží 

SOUTĚŽ ROČNÍK VÝZNAMNÉ UMÍSTĚNÍ, JMÉNO, TŘ. 

   

Školní kolo:   

Přírodovědný klokan – 3 ž. 8. a 9. 1. místo E. Kratochvílová, 9. A 

Dějepisná olympiáda - 15 ž. 8. a 9. 1. místo J. Freynová, 8. B 

Olympiáda z Čj – 13 ž. 6., 8., 9. 1. místo D. Kratochvílová, 9. B 

Zeměpisná olympiáda - 9 ž. 6. a 9. 1. místo J. Fulneček, 6. C 

1. místo E. Kratochvílová, 9. A 

Biologická olympiáda - 25 ž. 6. - 9. 1. místo J. Fulneček, 6. C 

1. místo M. Pučová, 8. A 

Babylon – Rozumíme si, 8 ž. 6. a 7. 1. místo N. Kytnerová, 7. B 

Pythagoriáda – 41 ž. 6. – 8.  1. místo M. Hort, 6. A 

1. místo M. Brolíková, 8. A 

           a D. Lička, 8. B 

Dějepisná olympiáda – 1 ž. 8. D. Lička, 8. B 

Olympiáda v Čj 9. D. Kratochvílová, 9. B (9/56) 

Konverzační soutěž v A – 1 ž. 8. D. Adam, 8. B 

Zeměpisná olympiáda - 1 ž.        6. J. Fulneček, 6. C 

Babylon - Rozumíme si 7. Kytnerová, 7. B 

 

Školní kolo soutěže Babylon – Rozumíme si 

Ahoj, vítej ve čtenářském klání. Před sebou máš několik ukázek z internetu, se kterými budeš 

pracovat. Nejprve si texty přečteš a poté v nich budeš vyhledávat informace, odpovídat na 

otázky, vybírat z možností a snad se dozvíš i něco nového. Nezapomeň si hlídat čas, na 

všechny úkoly máš 55 minut. Hodně štěstí při luštění! 

Tak zní úvodní slova ke školnímu kolu soutěže Babylon – Rozumíme si, soutěže ve čtenářské 

gramotnosti. Klání žáků 6. a 7. tříd proběhlo v pondělí 15. 2. 2016 a zúčastnilo se ho 8 žáků. 

Na prvních čtyřech místech se umístily: 

1. Nikola Kytnerová, 7. B, 49 b. 

2. Adéla Krytinářová, 7. B, 47 b. 

3. Zuzana Themlová, 7. B, 44 b. 

4. Pavlína Vašková, 6. C, 43 b. 

Je škoda, že možnosti změřit si své síly využili pouze žáci 6. C a 7. B. 

Nejlepší řešitelé postoupili do městského kola. 

                                                                                                                   Mgr. Lenka Broklová 

Pythagoriáda 

Dne 5. 4. 2016 se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Ze 6. ročníku se 

zúčastnilo 16 žáků. Nejlepších výsledků dosáhli: 

1. Martin Hort, 6. A 

2. Nikolas  Logginidis a Lukáš Skřivánek ze 6. B 

3. Jolana  Letevová, 6. A, Lukáš Štípek a Matěj Švanda ze 6. B 

Dne 6. 4. 2016 proběhlo školní kolo této soutěže pro žáky 7. ročníků, zúčastnilo se 13 

žáků.  I když všichni řešili úkoly s velkým pracovním nasazením, nebyla vyhlášena 

jednotlivá místa, neboť žáci nedosáhli požadovaného bodového ohodnocení. 

Problémové příklady však byly vhodnou přípravou k přijímacím zkouškám na střední 

školy. Vzhledem k tomu, že matematika většinou nepatří mezi oblíbené předměty, 

byla účast velmi dobrá a žáci si zaslouží naše uznání! 

                                                                                          Mgr. Marcela Velecká     
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Dne 6. 4. proběhlo školní kolo matematické Pythagoriády také v 8. třídách. Zadané příklady 

řešilo celkem 12 žáků. Nejlepších výsledků dosáhli: 

1. Michaela Brolíková (8. A) a Daniel Lička (8. B) 

2. Jana Freynová (8. B) 

3. Alexandr Krupař (8. B) 

Blahopřeji vítězům a děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili.   

Mgr. Helena Balcarová 

                               

Zeměpisná olympiáda 

Dne 19. 1. 2016 se konala zeměpisná olympiáda žáků šestých a devátých tříd. Zúčastnilo se jí 

9 žáků.  

 

V kategorii šestých tříd:   

1. místo – Jaroslav Fulneček, 6. C (53 bodů) 

2. místo – Nikola Drábková, 6. A (49 bodů) 

3. místo – Daniel Vana, 6. C (41 bodů)                                                                                                                                           

 

V kategorii devátých tříd: 

1. místo – Eva Kratochvílová, 9. A (42 bodů) 

2.  místo – Lucie Ivaňuchová, 9. A (39 bodů) 

Dále se zúčastnili tito žáci: D. Vana, K. Slabá, T. Burianová, A. Kříž. 

Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast! 

 

                                                                                                        Mgr. Kateřina Ulrychová    

 

Biologická olympiáda 

školní kolo proběhlo 3. 2. 2016  

 

Kategorie D - 6. a 7. ročník: 

1. Jaroslav Fulneček, 6. C 

2. Vojtěch Musil, 7. A 

3. - 4. Martin Hort, 6. A 

3. - 4. Tomáš Daněk, 7. A  

 

Kategorie C - 8. a 9. ročník: 

1. Magdalena Pučová, 8. A 

2. Sára Sliwková, 8. A 

3. - 5. Lenka Tomková, 9. B 

3. - 5. Klára Vančurová, 8. B 

3. - 5. Eva Kratochvílová, 9. A 

 

                                                                                                                Mgr. Daniela Kozáková 

 

 

Školní kolo Olympiády v českém jazyce 

     V úterý 8. 12. 2015 se na naší škole uskutečnilo školní kolo 42. ročníku Olympiády 

v českém jazyce, a to 1. kategorie, pro 8. – 9. ročník. 

     Tématem mluvnické části byla práce se seznamem pokrmů na jídelním lístku, slohová část 

představovala napsání úvahy na téma Nežijeme proto, abychom jedli, ale… 

Školního kola se zúčastnilo 10 žáků všech tříd příslušných ročníků.  
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Výsledky: 

1. Daniela Kratochvílová, 9. B  17 b. (8 b. mluvnická část, 9 b. slohová část) 

2. Eliška Bartáková, 9. B   15 b. (8 b. + 7 b.) 

3. Eva Kratochvílová, 9. A      14 b. (7 b. + 7 b.) 

4. Lucie Ivaňuchová, 9. A   13 b. (5 b. + 8 b.) 

5. Nikola Klvačová, 8. B   12 b. (5 b. + 7 b.) 

Další soutěžící (v abecedním řazení):  Veronika Červená, 8. A, Jana Freynová, 8. B, Adam 

Hemerka, 8. A, Klára Vančurová, 8. B, Zuzana Ziadehová, 8. A. 

Daniela Kratochvílová postupuje do městského (okresního) kola, které se uskuteční 8. 2. 

2016. Blahopřejeme! 

                                                                                                           Mgr. Lenka Broklová 

  

 

Dějepisná olympiáda 

     Dějepisné olympiády letos s velmi zajímavým tématem Lucemburkové se účastnilo 15 

žáků z osmých a devátých tříd. 

1.         Jana Freynová                8. B 75 bodů 

2.         Dan Lička                       8. B   74 bodů 

3.         Klára Vančurová           8. B    71 bodů 

4. - 5.   Eva Kratochvílová          9. A     69 bodů 

        Alexandr Krupař             8. B     69 bodů    

6.         Martin Novotný              9. B     65 bodů 

7.         Daniela Kratochvílová    9. B     62 bodů 

8.         Tereza Teplá                   8. A     60 bodů 

Dále se účastnili tito žáci: z  8. A Sára Sliwková a Míša Brolíková,z 8. B Míša Procházková, 

z 9. A Anička Fulnečková a Zdeněk Sláma, z 9. B Eliška Bartáková a Lukáš Hofinger. 

Všem patří poděkování za účast.   

                                                                                                       Mgr. Jiří Mikulášek     

 

Okresní kola Dějepisné olympiády a Olympiády v českém jazyce 

     19. ledna 2016 se konalo okresní kolo Dějepisné olympiády pro žáky 8. – 9. tříd. Za naši 

školu se účastnil Daniel Lička z 8. B, který v konkurenci 57 soutěžících z města Brna obsadil 

20. místo. 

    8. února 2016 se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce pro žáky 8. – 9. tříd. Naši 

školu reprezentovala vítězka školního kola Daniela Kratochvílová z 9. B. Okresního kola se 

zúčastnilo 56 soutěžících. Daniela obsadila spolu s dalšími soutěžícími 9. místo a za ní 

skončilo dalších 33 soutěžících. 

     Obou okresních kol se účastnili vítězové a nejúspěšnější účastníci školních kol, a to jak ze 

základních škol, tak i gymnázií. 

                                                                                                                    Mgr. Lenka Broklová 

Zapojení žáků do školních uměleckých soutěží 

SOUTĚŽ ROČNÍK VÝZNAMNÉ UMÍSTĚNÍ, JMÉNO, TŘ. 

Školní kolo:   

Výtvarná soutěž 6. - 8. 1. místo M. Barešová, 7. A 

              T. Šubrtová, 7. A 

Fotosoutěž – žáci 6 tříd 6. - 9 1. místo A. Kalabzová, 9. B  

              E. Horáková, 9. B 
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Výtvarná soutěž 

     V březnu se uskutečnila výtvarná soutěž k 30. výročí založení naší školy. 

1. místo získala práce žákyň Martiny Barešové a Terezy Šubrtové ze 7. A, 

2. místo obsadily žákyně Kateřina Miholová a Nikola Nezvalová ze 7. A společně se 

žákyněmi Veronikou Popkovou a Martinou Procházkovou z 6. A 

3. místo se svou prací obsadil Adam Spurný z 6. B. 

     Všem zúčastněným děkujeme, výhercům blahopřejeme. 

                                                                                                                Mgr. Jarmila Zedníková 

 

 

Fotosoutěž Naše škola 2016 

     Soutěž určená žákům 2. stupně podpořila letošní oslavy 30. výročí a přitáhla značnou 

pozornost žáků i vyučujících. Vyhlášení proběhlo v květnu a vybrané práce byly vystaveny ve 

vitríně u sborovny. Žáci navázali na učivo informatiky, světa práce a výtvarné výchovy. 

Fotografie pořizovali mobilním telefonem a také případnou editaci většinou prováděli 

aplikacemi pro toto zařízení. Posuzována byla mimo jiné tato hlediska: originalita, 

kompozice, detail, atmosféra prostředí, figurální téma, hra světla a stínu. 

     Vzhledem k množství příspěvků bylo velice těžké provést výběr těch nejlepších. 

Každopádně děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli svým pohledem na místo, kde 

společně trávíme spousty času. Právě jiný náhled na známé prostory přinesl mnoho 

překvapivých a krásných obrazů. 

Vyhodnocení: 

1. místo: Erika Horáková a Adéla Kalabzová, 9. B 

2. místo: Eliška Teplá, Kateřina Miholová a Tereza Šubrtová, 7. A 

3. místo:  Michaela Mališová, 9. A 

Čestná uznání:  

Martina Barešová, 7. A., Anna Harnachová, 7. B, Lukáš Hoffinger, 9. B, Michal Kurečka, 7. 

B, Alexandr Krupař a Daniel Lička, 8. B, Aneta Melicharová, 7. A, Nikola Nezvalová, 7. A, 

Richard Přikryl, 8. B, Magdalena Pučová, 8. B, Dominika Ruská, 7. A, David Sellner, 9. B,  

Václav Tatíček, 9. A, Jakub Těžký, 9. B, Lenka Tomková, 9. B, Petr Vencour, 9. B,  

Barbora Veselá, 9. B 

                                                                                  Mgr. Petr Slonek 

Vítězné práce                                                                                    

                    
                         A. Klabzová, 9. B                                                                   E. Horáková, 9. B 
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AKCE ŽÁKŮ A SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY 

ROČNÍK SUBJEKT AKCE POČET 

zúčastněných 

6. Knihovna JM návštěva, seznámení s knihovnou 24 

6. Turistické informační centrum exkurze Po stopách brněnských pověstí 28 

8. a 9. Ing. M. Ošlejšková beseda Zdravé stravovací návyky 87 

8. Ekocentrum exkurze na Stránskou skálu 20 

8. a 9.  Rakouský institut program Evropský den jazyků 15 

9. JUDr. Živěla přednáška Právní odpovědnost 49 

8. LF MU  beseda Zdravé stárnutí 39 

9. ČČK 1. pomoc - školení, nácvik 48 

8. a 9. Nesehnutí beseda Genderové stereotypy  

v reklamě 

112 

9.  ÚP beseda Volba povolání 47 

8. a 9. Agentura Forrest Gump Koncert Beatles 97 

6. Společenské centrum Bystrc výstava Brno 22 

8. FN Bohunice beseda Ne cigaretám 19 

6. - 8. Společenské centrum Bystrc Koncert Umění hudby 122 

6. a 9. Janáčkovo divadlo balet, opera 63 

6. - 9. Street Dance sportovní aktivita 181 

6. Sport Life sportovní aktivita 23 

6.   vycházka – památky Brna 21 

9. BVV Veletrh středních škol 21 

 6. – 9. Aquapark Kohoutovice plavání 79 

8. MZM - Palác šlechtičen beseda Vánoce ve světě 16 

6. Divadlo Bolka Polívky koncert Vánoce s Poutníky 69 

6. SPO   preventivní program Hasík – 3x 76 

6., 7., 9. Burantheater anglické divadlo 153 

6. - 9. Planeta Země zeměpisný pořad o Africe 162 

8.  OC Olympia bruslení 18 

9. JumPark Brno cvičení na trampolínách 20 

9. HC Kometa hokejové utkání extraligy dorostu 21 

6. – 7. Atelier Podolský beseda Animovaný film 125 

8. a 9. Atelier Podolský beseda Filmové žánry 79 

6. Kluziště Žabovřesky bruslení 21 

8. Klub Leitnerova beseda Osvětim 18 

9. Vila Stiassni prohlídka, beseda 23 

6.  MP Education beseda Čas proměn 39 

6. KJM - Bystrc beseda 67 

8. Divadlo Polárka divadlo 18 

8. CK Zájezdy beseda - VkZ 38 

7. - 9. SOU tradičních řemesel prezentace oborů, praktické ukázky 114 

6. Divadlo Reduta divadlo Brněnské pověst 51 

6. Moravské muzeum výstava 29 

5. - 8. Um. agentura A. Bastlová dramatický program Česká balada 215 

8. Špilberk výstava 18 

8. Jeden svět film, dílna 40 

6. – 9. Zeyferus letové ukázky dravců 208 

6. HZS, požární stanice Přehrada exkurze 35 

9. Špilberk výstava 13 

8. a 9. Rakouský institut program Dny s němčinou 15 

9. SK Kometa Unijní den - představení SK Brna 17 

6. Divadlo Radost divadlo 23 

8. a 9. Kino Scala Film Cyril a Metoděj 38 
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Sport Life 2015 se žáky  6. A 

     V pátek 6. 11. 2015 navštívila třída 6. A Veletrh sportovních potřeb a volnočasových 

aktivit Sport Life. Pro žáky 6. – 9. tříd byl připraven program Sport Life pro mládež. Naši 

sportovci si vybrali účast na Olympiádě. Po slavnostním zahájení v pavilonu B, kde žáky 

uvítali sportovci Dominik Hašek, Roman Šebrle, Kateřina Neumannová a Hana Kynychová, 

se celá třída rozdělila do pěti skupin a odebrala se se svými garanty na stanoviště jednotlivých 

disciplín. Soutěžilo se v pěti disciplínách – střelba na branku, fotbalové aktivity, lezecká 

stěna, fitness, workout. Každé disciplíny se mohli zúčastnit tři žáci ze třídy. Kromě nás se 

Olympiády zúčastnili žáci z deseti dalších škol. I při velké konkurenci se některým trojicím 

dařilo!  Ve workoutu získali Luděk Čumpelík, Lukáš Malina a Radim Mlečka 2. místo, ve 

střelbě na branku Veronika Popková, Kateřina Bělohlávková a David Tretina 3. místo. Ale i 

když žáci 6. A v celkovém hodnocení nevyhráli, užili si všichni krásný den plný sportu se 

slavnými sportovci, se svými kamarády a spolužáky. A to je přece to hlavní! Dobrá nálada, 

kamarádství a radost z pohybu!  

                                                                                                               Mgr. Daniela Kozáková 

Prezentace SOŠ tradičních řemesel 

     18. 2. 2016 měli žáci 9. ročníků možnost se seznámit s  některými obory SOU tradičních 

řemesel, fakultní školy Univerzity Karlovy.  

Tentokrát nešlo pouze o teorii! Žáci si mohli prakticky vyzkoušet některé dovednosti 

truhlářské a řezbářské, některé zaujalo vrtání či řezání elektrickými nástroji, dívky si nechaly 

odborně upravit vlasy nebo nalakovat nehty. Obdiv sklidily především výrobky uměleckých 

kovářů a řezbářů. 

Učitelé, odborní mistři i jejich studenti byli ochotni přijet ještě jednou a celou akci zopakovat 

pro žáky 8. a 7. ročníků! My děkujeme za nevšední zážitek a je možné, že tato prezentace 

některému z našich žáků pomůže při rozhodování o volbě povolání. 

                                                                                                           Mgr. Marcela Dokoupilová 

 

 
                                                               Ukázka práce oboru Kosmetička 

 

Festival Jeden svět  

     Již tradičně se zúčastnila třída 8. B akce Jeden svět v bohunickém CVČ. Letos už jsme 

měli objednané vážnější téma pro vyšší ročníky – aktuální situaci ohledně uprchlické krize v 

Evropě. Film Amal, o syrské rodině v Německu, nám ukázal nový pohled na tuto závažnou 

problematiku. Následná otevřená diskuse odhalila, že žáci mají o této problematice přehled, 

zajímá je a dokázali s přesvědčivostí vyjádřit své názory.  

                                                                         Mgr. et Mgr. I. Machainová, třídní učitelka 8. B  
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                                                    Z akce Jeden svět - žáci 8. B 

Cyril Podolský na ZŠ Vejrostova 

     V listopadu jsem dostala zajímavou nabídku, pozvat na naši školu tvůrce večerníčků 

Krysáci, Králíci z klobouku, Pat a Mat. Formou besed pro jednotlivé ročníky se žáci prvních 

až devátých tříd dozvěděli podrobnosti a zajímavosti o filmové animaci. V průběhu tří dnů, 

kdy se pan Cyril Podolský věnoval svým posluchačům, jsme ocenili jeho příjemné 

vystupování. Přesvědčili jsme se, že i když šlo o známou osobnost, zaujala nás jeho 

skromnost, upřímnost, srdečnost, dochvilnost a preciznost. Současně se malí i velcí žáci a 

žákyně dozvěděli o tom, že osm dílů večerníčku se tvoří několik let a tým musí být složen 

z odborníků, kteří jsou ochotni věnovat tvorbě často i své volné chvíle.  

 

     Žáci třídy 6. B napsali: „Překvapilo nás, že režisér při natáčení filmu za den naběhá až 5 

km, protože posouvá jednotlivé části loutky. Nevěděli jsme, že natáčení animovaného filmu 

trvá tak dlouho. Zajímavé bylo, jak se loutka vyrábí a z kolika pohyblivých částí se skládá!“ 

                                                                                                              Mgr. Věra Koudelová 

 

 

                                                                                            
                        Režisér pan Cyril Podolský při besedě se žáky 1. stupně 

 



51 

 

Spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně a jinými subjekty v rámci praxe studentů 

VYUČOVACÍ 

PŘEDMĚT 

POČET STUDENTŮ FAKULTA, 

STŘEDNÍ ŠKOLA 

JMÉNO ODPOVĚDNÉHO 

PEDAGOGA 

II. stupeň    

Dějepis 1 PdF MU Mgr. Broklová 

Výchova 

 k občanství 

1 PdF MU Mgr. Kozáková 

Výtvarná výchova 1 PdF MU Mgr. Slonek 

Výchovné poradenství 2 FF MU 

CMG a SOŠPg 

Mgr. Broklová 

Německý jazyk 2 PdF MU Mgr. Machainová 

Tělesná výchova 37 FSpS MU Mgr. Koudelová 

Francouzský jazyk 2 PdF MU Mgr. Slonek 

Tělesná výchova 2 FSpS MU Mgr. Kozáková 

Anglický jazyk 1 PdF MU Mgr. Livingstonová 

 

PROJEKTY 

NÁZEV CÍL PROJEKTU DOBA TRVÁNÍ ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

Bezpečně na internetu  říjen 15 9 tříd 

Sportovní den Zvyšování fyzické zdatnosti,  

zahájení oslav k 30. výročí otevření 

naší školní budovy 

2. 10. 2015 9 tříd 

Výchova k lidským právům Prohlubování znalostí o lidských 

právech, seznamování s jejich 

dodržováním ve světě 

3. 12. 2015 9 tříd 

Prevence sociálně patologických 

jevů 

 

Podpora dobrých vztahů ve třídě, 

prevence šikany, drogových a jiných 

závislostí 

28. 1. 2016 9 tříd 

 

 

                                       Z projektu Výchova k lidským právům žáci 8. B 

 

 

 

 



52 

 

Celoškolní projekty 

NÁZEV CÍL PROJEKTU DOBA 

TRVÁNÍ 

ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

Výchova ke zdravému životnímu 

stylu 

Budovat návyky  celoroční 9 tříd 2. stupně 

 

Zdravý životní styl 

     V loňském roce probíhal na naší škole projekt Zdravá výživa. Do tohoto projektu se 

zapojila i školní kuchyně, a pokud děti v letošním roce chodily na oběd ve škole a jejich 

rodiče jídelníček sledovali, jistě si všimli výrazných změn. Pracovnicím ŠJ, zejména vedoucí 

kuchyně paní Zábršové a vedoucí kuchařce paní Holleyové, děkujeme za ochotu a vstřícnost! 

Vzhledem k závažnosti tématu jsme i v letošním školním roce zařadili akce, které povedou 

děti ke zdravému způsobu života. 

     Jednalo se především o besedy. Se zásadami zdravého stravování jako základu 

spokojeného života byli žáci 8. a 9. ročníků seznámeni maminkou žáka 1. C. V této 

souvislosti děkujeme paní Ing. Ošlejškové za realizaci bezplatných besed! 

     Žákům 8. ročníků ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU zajistila paní učitelka 

Machainová besedu Zdravé stárnutí a v rámci projektu Zdravý kraj besedu Ne cigaretám. 

V lednu se již tradičně podrobněji zabýváme prevencí drogových a jiných závislostí. 

     Výchova ke zdravému životnímu stylu prolíná pokud možno všemi předměty, exkurzemi i 

výlety a jednotlivými oblastmi se podrobně zabývá předmět Výchova ke zdraví. 

                                                                                                    Mgr. Marcela Dokoupilová 

 

Zapojení do projektů 

NÁZEV CÍL PROJEKTU DOBA 

TRVÁNÍ 

ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

Tablety do škol    

Město Brno zvyšuje kvalitu 

vzdělávání na základních školách 

Zvyšování kvality vzdělávání na 

základních školách na území města 

Brna 

celoroční 18 podpořených 

žáků 1. – 9. ročníku 

Postavme se hladu Odhalování příčin hladu a chudoby 

ve světě 

12. 10. – 

16. 10. 15 

9 tř. 2. stupně 

Čtení pomáhá 

 

Podpora čtenářství, dobročinnost celoroční 

 

 

Zdravě a bezpečně 

 

Seznámení s novými sportovními 

odvětvími 

24. – 3. 11. 

2014 

7. A, B, 9. B 

 

Záložka do knihy 

 

Podpora čtenářství, navázání 

přátelství se zahraniční školou říjen 2015 

8 tř. 2. stupně, 1 

odd. ŠD 

Třiďouni vyráží do škol 

 

Podpora třídění odpadu ve škole. 

Celoroční 

1. a 2. stupeň, ŠD 

Zdravý kraj Seznámit se škodlivými účinky 

cigaret  

8. B 

Bezpečné Vánoce Centrum AMAVET - Junior Brno a 

Odbor dopravy MMB 

prosinec -

leden 16 

4. - 7. ročníky 

Ukliďme Česko Zlepšení prostředí, ekologická 

výchova, mapování černých skládek 

11. –  

15. 4. 2016 

6. – 8. ročníky 

147 žáků 

 

Šprechtíme! 

     Dne 20. května se v klubu na „Leitnerce“ v rámci Dnů s němčinou v Brně uskutečnila pro 

žáky soutěž s názvem Autobahnspiel – Procestuj Německo! Na žáky čekaly záludné úkoly, 

které se nacházely na 16 stanovištích označených známými německými městy. Důležité byly 

nejen znalosti, ale i čas plnění úkolů. Z celkového počtu devatenácti měla ZŠ Vejrostova 
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zastoupení čtyř skupin. Během celé soutěže jsme mohli na promítacím plátně vidět průběžné 

pořadí s číslem skupiny. Při závěrečných minutách soutěže byla atmosféra opravdu hektická! 

A pak přišlo vyhlášení prvních tří míst. Žáci naší školy získali 1. a 2. místo! Naši němčináři si 

odnesli pěkné ceny a také pocit absolutního vítězství!  

                                                                                                                     Mgr. I. Machainová 

 

 

                                             Žáci 8. B na akci v Rakouském institutu 

 

Pokračujeme v tradici 

     V letošním roce jsme se opět zapojili do mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje 

školy. 

     Naše děti vytvořily 200 záložek, které jsme tentokrát poslali do Povážské Bystrice. Stejné 

množství záložek jsme obdrželi ze slovenské školy. Věříme, že touto cestou bude navázáno 

nejedno přátelství! 

                                                                                                Mgr. Marcela Dokoupilová 

 

                                                                                                                                                                                                                              
                                                               Ukázky odeslaných záložek 

 

 

Jak jsme zkrášlili Bystrc 

     Dne 14. dubna 2016 se naše třída zúčastnila projektu Ukliďme Česko. Když jsme s 

úklidem začali, nastal první problém. Neměli jsme dostatek pytlů na odpadky. Vyřešili jsme 

to a vzali jsme si staré a již použité. Se spolužáky jsme se rozdělili na tři skupiny. Každá šla 

hledat jinam. Naše skupina holek šla hledat ke skladu supermarketu Billa. Kromě naházených 

různých odpadků jsme našly i vylomenou dopravní značku. Upozornily jsme projíždějící 

policii. Poté jsme zavolaly paní učitelce Kozákové, která měla na starosti jinou skupinu, aby 

nám přišli pomoci. Odpadků jsme nasbírali opravdu hodně! Díky našemu nadšení a 

obětavému zápalu se nám podařilo zvítězit nad ostatními účastníky projektu a vyhrát slíbenou 

odměnu.  

                                                                                                            Zuzana Pavelková, 6. A 



54 

 

 

     V letošním roce bylo úsilí našich žáků i pedagogů podpořeno Bystrckou radnicí, která 

zajistila škole potřebný počet pytlů na odpad i pracovní rukavice. Děkujeme! Nasbíraný 

odpad byl následně z areálu školy odvezen na náklady města Brna. V průběhu akce nás 

potěšily mnohé pozitivní reakce ze strany občanů. Upřímně děti chválili za jejich úsilí a 

fantastické nasazení, se kterým se měly k práci! To je hlavní důvod, proč hodláme tuto již 

tradiční akci zopakovat i v následujících letech. Jsme rádi, že se děti neváhají aktivně podílet 

na vyklizení zaneřáděných míst v naší čtvrti! 

                                                                                                   Mgr. Lucie Tešnarová 

 

   

                                                                                                             

                                                                               
 Z akce Ukliďme Česko                                                                             Žáci 6. A 

 

Štědré děti 

     Dne 13. října proběhl na naší třetí ročník projektu Postavme se hladu. Zatímco před dvěma 

lety jsme se zaměřili na problematiku hladovění a nedostupnosti lékařské péče v Africe a v 

loňském roce na téma epidemie eboly, v letošním roce jsme rozšířili své aktivity o téma, které 

nyní nejvíce hýbe Evropou – uprchlictví. Během tohoto dne se žáci seznámili s aktuální 

situací a prostřednictvím dokumentů, her, četby, výtvarného tvoření či besed si mohli ujasnit, 

z čeho pramení jejich postoje k této otázce a především to, jestli mohou dnešnímu světu být v 

těchto problémech přínosem, i když jsou ještě dětmi. 

     Stejně jako v předchozích letech jsme i letos spojili tuto akci s šířením informací o 

společnosti Lékaři bez hranic, která obdivuhodnou formou ukazuje dnešním lidem, že pro 

každého je příležitost přiložit ruku k dílu. Jsem velmi vděčná žákům naší školy, že se 

zamysleli nad svými vlastními prostředky, které dostávají formou kapesného, a že v průběhu 

projektu přispěli na práci Lékařů bez hranic celkovou částkou 5 317,- Kč. Vzhledem k tomu, 

že naše škola má okolo sedmi set žáků, považuji toto gesto ze strany dětí za velmi pěkné! 

     Na tento projekt reagovali i někteří rodiče, a to vesměs pozitivně. Uvítali, že jsou děti 

školou vedeny k přemýšlení o globálních problémech, o rozumném vynakládání vlastních 

prostředků, a také k praktickým informacím týkajících se problémů, o nichž nemůžeme s 

jistotou říct, že nebudou v budoucnu našimi vlastními. 

                                                                                                    Mgr. Lucie Tešnarová 
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                                 Žáci 1. C  sledují informace k projektu Postavme se hladu 

                      

Školní výlety a exkurze: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

12. 4. 2016 Praha 6. C 23 

25. 4. 2016 Praha 6. B 28 

27. 4. 2016 Praha 8. A 18 

1. – 6. 5. 16 Březová – lanové centrum 8. B 18 

11. 5. 2016 Praha 9. B 23 

17. - 19. 5 16 Štramberk 9. A 19 

24. – 26. 16 RS Prudká 7. A 20 

2. 6. 2016 Boskovice             8. B 21 

3. 6. 2016 Veverská Bítýška             6. C 20 

6. – 8. 6. 2016 Březová, lanové centrum 8. A 14 

10. 6. 2016 Brno - památky 7. A, B 56 

14. – 17. 6. 2016 Jeseníky, Klepačov 9. B 21 

15. – 16. 6. 2016 Nové Město na Moravě, Tři Studně 6. A 23 

20. – 22. 6. 2016 Buchlovice 7. B 23 

 

  

 

Exkurze do Boskovic 

     Dne 2. 6. 2016 podnikli žáci 8. B třídy poznávací zájezd do Boskovic. Židovským městem 

nás provedla paní průvodkyně, jejíž poutavý výklad všechny velmi zaujal. Před obědem jsme 

stihli ještě vystoupat na radniční věž, odkud jsme měli celé městečko jako na dlani. 

Odpoledne už nás čekali na zámku. Mladá průvodkyně si skvěle poradila s všetečnými dotazy 

zvídavých žáků. Ze zámku jsme zamířili do kopce ke hradu, kde jsme si udělali foto třídy. Po 

sdělení, že dalším bodem programu je návštěva cukrárny, se chůze zpátky do města rovnala 

přímo běhu. Cestou na vlakové nádraží jsme se ještě zastavili na židovském hřbitově. Ve 

vlaku už bylo slyšet jen spokojené hlasy dětí z opravdu vydařeného dne.  

                                                                                                    Mgr. Irena Machainová 

                                                                                                                   třídní učitelka 8. B 
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Žáci 8. B na židovském hřbitově zleva: A. Krupař, A. Zouharová, D. Lička 

Exkurze do Prahy 

     Dne 27. 4. se žáci třídy 8. A zúčastnili exkurze do Prahy. 

     Exkurze začala na Václavském náměstí, potom jsme jeli na Pražský hrad, kde jsme si 

prohlédli Chrám sv. Víta, Zlatou uličku, Karlův most, Staroměstské náměstí a Prašnou bránu. 

Dětem se výlet moc líbil a získaly cenné informace o Praze. 

                                                                                                 Mgr. Kateřina Ulrychová 

 

 

 
                                                                      8. A – exkurze do Prahy 

 

Adaptační pobyty: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

31. – 6. 9. 15 Horní Bradlo – Sečská přehrada 6. A, B 52 

8. – 11. 9. 15 Sloup 6. C 23 

 

 

 

Sportovní soustředění a lyžařské kurzy: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

31. 8. – 6. 9. 15 Horní Bradlo - Sečská přehrada 7. - 9. roč. vybraní 

žáci 35 

7. 2. - 12. 2. 16 Beskydy, Velké Karlovice 7. A, B 32 
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Hurá na Seč!! 

     Žáci, učitelé a trenéři ZŠ Vejrostova tradičně začínali nový školní rok volejbalovým 

soustředěním v Horním Bradle ve sportovním středisku Tesla. Všichni jsme se těšili na ranní 

probuzení, vůni lesa, tóny kytary a hlavně na společně prožité chvíle. 

     Třídy 6. A a 6. B zvládly pod vedením školní psycholožky Mgr. Táni Novotné adaptační 

pobyt, který podporuje vztahy v nově vzniklých třídních kolektivech.  

     Počasí nám dopřálo každodenní pobyt v přírodě, veselé koupání i nadšené sportování.  

Volejbalisté uzavřeli soustředění turnajem, který přinesl do tiché lesní krajiny nadšení ze hry.   

Všech 90 účastníků zvládlo sportovní olympiádu a tři vítězná družstva získala pobyt 

v moderním wellness centru. 

     Trojí setkání u táborového ohně se zpíváním, opékáním buřtů a rozloučením nejstarších 

žákyň udělalo za letošním soustředěním tečku. Domů jsme si všichni přivezli dobrou náladu a 

elán do nového školního roku i do nové sportovní sezóny! 

                                                                                                                Mgr. Věra Koudelová 
                                                                                    

            
                                                         Z volejbalových tréninků 

 

Lyžařský kurz  

     Letos se jako každoročně konal v Beskydech, v hotelu Galík ve Velkých Karlovicích, 

lyžařský kurz.  Počasí se vydařilo, sněhu bylo jako v pohádce a přibylo nám mnoho 

zapálených lyžařů a snowborďáků! 

                                                                                          Mgr. Kateřina Ulrychová 

 
Paní učitelko, chtěla bych Vám moc poděkovat za lyžařský výcvik. Ráďa přijel nadšený! Stál na 
sjezdovkách úplně poprvé a moc ho to bavilo. Ještě jednou děkuji a přeji hezký den. 
                                                                                                                                                      Doláková (matka) 
                                                                                                                                                      Radek Dolák, 7. B                        
                                                                                                              

                                           

  
                                   Lyžařský výcvikový zájezd 2016 hotel Galík, Velké Karlovice, Beskydy. 
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Zahraniční studijní pobyty a poznávací zájezdy: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

29. 11. – 5. 12. 2016 Velká Británie – Worthing (s výukou) vybraní žáci 

 7. – 9. ročník 
20 

22. 6. 2016 Drážďany vybraní žáci 

6. – 9. ročník 
16 

20. - 28. 8. 2016 Velká Británie – Worthing (s výukou) vybraní žáci 

      6. – 9. ročník 21 

 

 

Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt  

     Naše škola se zapojila do Výzvy 56, konkrétně šlo o projekt s názvem Rozvíjíme jazyky. 

V době od 29. 11. – 5. 12. 2015 se skupina 20 žáků účastnila cesty do Velké Británie. 

Konkrétním místem pobytu byl Worthing, město na jihu Anglie, kde byla zajištěna výuka a 

ubytování. Jazykový kurz probíhal v St George´s School of English, Revenue Chambers 

Building, 58C Chapel Road, Worthing, West Sussex BN11 1BG. Žáci byli rozděleni do 4 

skupin na základě rozřazovacího testu. Pracovalo se ve skupinách, dvojicích i samostatně. 

Hlavní důraz byl kladen na rozvoj komunikačních dovedností. Diskutovalo se na témata 

škola, cestování, volný čas, rodina a přátelé, zvyky. Žáci získali větší jistotu v mluvené 

angličtině, upevnili si již ze školy získané komunikační dovednosti a vyzkoušeli si jaké to je 

pohybovat se v cizojazyčném prostředí. Poslední den pobytu děti obdržely certifikát o 

úspěšném absolvování jazykového kurzu.  

     Součástí pobytu byla dvoudenní návštěva Londýna, žáci viděli památky a místa, která znali 

teoreticky z učebnice: Tower Bridge, Tower of London, HMS Belfast, divadlo Globe, 

Monument, St. Paul´s Cathedral, Trafalgar Square, Westminster Abbey, Houses of 

Parliament, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester Square. Jazykový pobyt dále 

zahrnoval návštěvu těchto přímořských měst: Brighton (Royal Pavilion, zábavní molo Palace 

Pier, prohlídka města) a Portsmouth (námořní muzeum připomínající bitvu u Trafalgaru a 

prohlídka bitevní lodi HMS Victory).  
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Zájezd do Dráždan 

Dne 22. června se zájemci o německé památky vypravili na jednodenní poznávací zájezd do 

Drážďan. Toto město, nazývané Florencie na Labi, nás uchvátilo svou obnovenou stavební 

krásou, prohlédli jsme si všechny památky ve středu města a zbyl i čas na drobné nákupy. 

Ovšem největší úspěch slavilo Muzeum hygieny, které nabídlo souhrn exponátů zobrazujících 

vše o lidském těle. 

                                                                                                                Mgr. Irena Machainová 

 

 
                          Zleva: L. Hoffinger, Š. Kůřil, L. Ivaňuchová, E. Kratochvílová, J. Nejezchleb, M. Froňk 

 

Studijní pobyt v jižní Británii 

     Ve dnech 20. - 28. 8. 2016 jsme uskutečnili zahraniční výjezd do britského Worthingu. 

Během týdenního pobytu v tomto přímořském městečku měli naši žáci příležitost navštěvovat 

místní školu St. George´s school a o dopoledních tak procvičit a vylepšit své znalosti 

angličtiny. Každé odpoledne jsme pak měli příležitost navštívit některou z blízkých turisticky 

zajímavých lokalit, a tak se seznámit blíže s historickými památkami i přírodními krásami 

jižního pobřeží Anglie i hlavního města Londýna. Ještě důkladnější seznámení s každodenním 

životem nám  poskytlo ubytování v hostitelských rodinách, v nichž jsme se dočkali velmi 

srdečného přijetí. Po celou dobu našeho zahraničního pobytu vládlo poklidné letní počasí a 

všudypřítomný křik mořských racků nám neustále připomínal blízkost moře. Domů jsme se 

šťastně vrátili s mušličkami po kapsách plní dojmů a především nových jazykových 

zkušeností. Děti se teď nebojí svou angličtinu aktivně používat, a o to nám šlo především. 

 

                                                                                                                   Mgr. Lucie Tešnarová 
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Ze života školy 
Kvádrový den 

     Ve středu 23. března 2016 zorganizoval na naší škole žákovský parlament pod vedením 

Petra Vencoura, žáka 9. B, Kvádrový den.  Děti měly přijít ve společenském oblečení. Zájem 

byl veliký a překvapilo nás, kolik dětí přišlo pěkně oblečených.  

     Byl to nápad dětí, protože se shodly, že v poslední době se na slušné oblečení všeobecně 

zapomíná.  

                                                                                                              Mgr. Kateřina Ulrychová 

 

 
                                                      Kvádrový den – společné foto v tělocvičně 

Vánoční den 8. B 

     Program posledního dne ve škole před vánočními prázdninami byl zcela v rukou třídních 

učitelů. Po dohodě se žáky jsme si udělali vánoční pečení. Ráno jsme si společně nakoupili v 

Bille suroviny. Poté jsme se přesunuli do školní kuchyňky, rozdělili jsme se na skupinky a 

vzápětí škola zavoněla námi vytvořenými dobrotami. Z trouby se vyndávaly kokosky, 

muffiny a další skupinka pekla vafle. Děti své výtvory nesly i domů ochutnat rodičům. 

Poslední chvilky roku 2015 ve škole jsme strávili ve své třídě. Kolem zapálené svíčky jsme 

vyslovili svá přání do nového roku, rozdali si sladkosti na stromeček a pak už jsme zamířili 

domů hurá na vánoční prázdniny.  

                                                                                                                Mgr. Irena Machainová 

 
                                                 Žáci 8. B s třídní učitelkou Irenou Machainovou 
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Pomoc v MŠ 

     Naši žáci chodí již tradičně pomáhat do MŠ Zvídálek. 

Letošní skupinu žáků 9. ročníku ve složení Aneta Hluštíková, Helena Chytrá, Patricie 

Jandová, Adéla Kalabzová, Jindřich Nejezchleb, Petr Vencour, Eva Königová, Tomáš 

Koudelka, Eva Mišková, Lenka Slavíková a Barbora Veselá chválí paní ředitelka Ludmila 

Cecavová už od loňska! 

     V září se žáci podíleli na akci Z pohádky do pohádky, někteří byli pozváni i na 

mikulášskou besídku, 1. června pomáhali při organizaci Dne dětí a koncem června na akci 

Festival dětí celého světa. 

     Tímto jim chceme poděkovat za vzornou reprezentaci školy! 

                                                                                                    Mgr. Marcela Dokoupilová, ZŘ 

 

 

              
                            E. Königová, 9. B                                          Zleva: P. Jandová, P. Vencour, E. Königová 

 

 

 
                 Zleva: E Mišková, H. Chytrá, L. Slavíková, P. Jandová, A. Kalabzová, P. Vencour, A Hluštíková 

 

Závěrečné prezentace žáků 9. tříd 

     Tato slavnostní akce byla letos naplánována na 7. a 8. června. Slavnostně oblečeni se sešli 

nejen chlapci a dívky, ale i jejich vyučující. 

     Čtyřčlenné komise ve složení tří učitelů a jednoho zástupce žáků ohodnotily výkon 25x 

jako výborný, 18x jako chvalitebný a 4x jako dobrý. Jeden žák svou povinnost nesplnil a 

jedna žákyně byla omluvena z důvodu nemoci.  

     S úrovní prezentací můžeme být spokojeni, i když někteří viditelně podcenili přípravu a 

tréma je pak zaskočila. Nicméně všem musíme poděkovat za odvahu předstoupit před 

neznámé publikum. Poděkování rovněž patří vyučujícím, kteří vystoupení žáků hodnotili. 

                                                                                                           Mgr. Marcela Dokoupilová 
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Ze žákovských prací 

     Proč má slon dlouhý chobot. Kdysi dávno měli sloni velké kly a malé nosy. Jeden zvídavý 

slon musel pořád všechno zkoumat a všude strkat svůj malý nos. Když jednou zkoumal 

trhlinu ve stromě, tak ho něco za jeho nos popadlo. Trhal sebou a prosil: "Pust mě, pust mě!" 

Ze stromu se ozvalo: "Pustím tě, ale odteď, že jsi tak zvědavý, se budou rodit sloni s velkými 

nosy! Slon souhlasil. A přírodovědci tento velký nos nazvali chobot. 

                                                                                                             Petra Kratochvílová, 6. B 

 

Proč chameleon mění barvu. 

     Jednoho dne se chameleonovi začala ostatní zvířata posmívat, že je ošklivý a jakou má 

škaredou kůži. Chameleonovi to bylo líto, a tak poprosil Boha, aby ho udělal hezčím. Ale Bůh 

mu řekl: „Nemůžu ti splnit tvé přání, můžu ti dát jen schopnost měnit barvy. Pokaždé budeš 

tak barevný, jako je pozadí za tebou. A protože nebudeš vidět, tím pádem se vždy schováš 

ostatním zvířatům a nebudou se ti už posmívat.“ Od té doby umí chameleoni měnit barvy.                                                                                                                                                    

                                                                                                                 Adéla Knoflíčková, 6. B       

 

 

Jak vzniklo vraní oko čtyřlisté.  

     Dvě vrány se na stromě hádaly o lískový oříšek.  Klovaly se do peří tak dlouho, až jedna 

druhé vyklovla oko.  

     Oko spadlo dolů do rostlin, co rostly pod stromem. Spadlo doprostřed jedné čtyřlisté  

rostliny a ta se nazvala vraní oko čtyřlisté.  

     Protože vraní oko bylo vytvořeno ve zlobě a zlosti, je od té doby jedovaté.  

                                                                                                                            Pavel Kintr, 6. B  

 

Jak vznikl mravenec 

     Jednou v dávných dobách žil jeden muž, který byl vysoký a silný. 

Ostatní lidé byli menší a slabší než on. Muž svou výšku využíval špatně. Bil ostatní lidi, 

kradl, stínil ostatním ve výhledu a všem nadával. Bůh si toho všiml a pronesl: " No, to jsem 

ještě neviděl, aby byl jeden člověk tak zlý na ostatní. Já z něj udělám nejmenšího tvora na 

světě! .......třeba mravence." 

     Jak řekl, tak i učinil. 

     Z muže se stal rázem mravenec. Žije až dodnes a vůbec se mu nelíbí, jak se k němu lidé 

chovají.                                                                                                             Lukáš Štípek, 6. B 
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Ples ZŠ Vejrostova 

     Školní rok 2015/2016 je 30. rokem provozu budovy naší základní školy. Doposud největší 

a nejnáročnější akcí k 30. výročí byl školní ples, který se uskutečnil ve Společenském centru 

v pátek 12. února. Celý ples provázeli slovem a scénkami tři hlavní organizátoři Lucie 

Krumniklová, Tereza Friedl a herec Ondřej Kokorský, kteří svým vtipem všechny naladili do 

příjemné pohody. Ples byl zahájen polonézou, kterou pod vedením paní Mgr. Radmily 

Chmelové zatančili žáci a žákyně 8. a 9. tříd. Další hodnotná vystoupení nacvičila se žáky 

paní učitelka Daniela Kozáková. Měli jsme možnost zhlédnout náročné sportovní vystoupení 

žákyň v Pole Dance a vystoupení mladých volejbalistů. Úžasné a náročné číslo předvedla 

skupina mladých stepařů, kteří svými výkony obsazují přední místa v Evropě i ve světě, a 

v jejichž řadách vystupuje náš bývalý žák Matěj Okleštěk. K oživení plesu přispěl i prodej 

obrazů z dílny našich žáků, jehož výtěžek poputuje na konto Lékařů bez hranic. K poslechu a 

tanci hrála hudební skupina Na2fáze. Je nám líto, že z oslovených hostů přijal pozvání pouze 

pan starosta JUDr. Tomáš Kratochvíl, jehož účast jsme všichni ocenili. 

     Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na organizování, výzdobě a průběhu plesu jakkoliv 

podíleli. Děkuji trpělivým zaměstnancům Společenského centra a v neposlední řadě všem 

zúčastněným rodičům. I díky jim se celý ples nesl v pohodové a přátelské atmosféře. 

                                                                                                                  Mgr. Zdeněk Černošek 

 

   

 

Letní olympiáda dětí a mládeže ČR 2017 na ZŠ Vejrostova! 

     Nevěříte? Skutečně se nejedná o olympijské dění v našem sportovním areálu. Byli jsme 

však poctěni tím, že u nás proběhl slavnostní akt podpisu Smlouvy o pořádání Her VIII. Letní 

olympiády dětí a mládeže ČR 2017 mezi Českým olympijským výborem a Jihomoravským 

krajem. Za Český olympijský výbor smlouvu podepsal předseda ČOV Jiří Kejval a za 

Jihomoravský kraj náměstek hejtmana Stanislav Juránek. To vše se odehrálo 27. dubna 

v 10:00 hodin při příležitosti okresního finále ZŠ ve volejbalu žákyň a žáků, který na naší 

škole probíhal. A jak si na tomto turnaji vedli naši žáci? Žákyně vybojovaly 1. místo a 

postoupily do kraje, žáci obsadili pěkné 3. místo! Je vidět, že naše Vejrostka má spoustu 

talentovaných žáků, kteří jí dělají ve světě nejenom brněnského mládežnického sportu dobré 

jméno. 

     Slavnostnímu podpisu byly přítomny slavné osobnosti brněnského sportu let minulých i 

mladí brněnští sportovci s ambicí na účast na olympijských hrách v Riu. Za všechny uvedu 

alespoň olympijskou vítězku v gymnastice z Londýna 1948 paní Věru Růžičkovou a 

olympijského vítěze z Tokia 1964 v dráhové cyklistice a bronzového z MS z let 1965 a 1966 

Jiřího Dalera. 
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Olympiáda dětí a mládeže je největší sportovní akcí v České republice pro děti a mládež. 

Proběhne v příštím roce v Brně ve dnech 24. až 29. června a zúčastní se jí téměř 3800 

mladých sportovců ve věku 13 – 16 let. Jsme rádi, že právě naše škola se důstojně zhostila 

organizace slavnostního aktu podpisu této smlouvy.  

                                                                                                                 Mgr. Zdeněk Černošek 

 

                                                           
          S. Juránek a J. Kejval 

                                                                              

  Atletická dráha na ZŠ Vejrostova 

     Již delší dobu nás trápil stav atletické dráhy v našem venkovním sportovním areálu. Na 

některých místech docházelo k jejímu drolení a obnažování podkladní vrstvy. Nedostávalo se 

však prostředků na její náročnou opravu. Díky starostovi naší obce JUDr. Tomáši 

Kratochvílovi, který upozornil na možnost získání finančních prostředků z dotačního 

programu Jihomoravského kraje, a který se i nadále ve věci velmi angažoval, naše škola 

uspěla se žádostí o dotaci a již od 1. srpna slouží nově rekonstruovaná dráha široké sportovní 

veřejnosti a od září bude plně využívána při tělesné výchově našimi žáky. Tímto děkuji za 

dobrou spolupráci všem pracovníkům ÚMČ Bystrc, kteří pomohli i radou ke zdárnému 

završení celé akce. 

     Před námi však i nadále zůstává zprovoznění nevyužitého prostoru ve sportovním areálu. 

Záměrem je vybudování víceúčelového pískového hřiště, které by sloužilo pro beach volejbal, 

beach házenou či fotbal. Doufám, že se nám v blízké budoucnosti podaří ve spolupráci 

s ÚMČ Bystrc získat finanční prostředky i na tuto akci. 

                                                                                                                  Mgr. Zdeněk Černošek 

 

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 A ROZLOUČENÍ SE S 9. TŘÍDAMI 

 

 
Mgr. Věra Koudelová a Mgr. Lenka Broklová se svými třídami 
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Nová žákovská knihovna 

     Žákovskou knihovnu využívají nejenom naši žáci, ale i učitelé, knihovna se využívá i na 

jednání školské rady, porady aj.  Protože již neodpovídala standardu, rozhodli jsme se ji 

vybavit novým nábytkem. Práce proběhly o prázdninách a v současné době si všichni 

užíváme vzniklého pěkného prostředí nové knihovny – studovny. 

 

           
                                             Staré provedení žákovské knihovny 

 

       
                                   

 

       
Nový design současné žákovské knihovny 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 
 

Školní družina měla v tomto roce 12 oddělení. Tato oddělení vedlo 11 vychovatelek 

a 1 vychovatel.  

Poplatky za školní družinu byly použity na nákup nového nábytku, her, sportovních 

potřeb, papírenského zboží a různých odměn za soutěže.  

Vychovatelé letos dětem nabídli převážně výtvarné a rukodělné kroužky, a stejně jako 

vloni nezanedbali ani péči o tělo našich žáků výukou tělovýchovných kroužků a stolního 

tenisu. Velké oblíbenosti se letos opět těšil kroužek „Hravá angličtina“. Díky velké 

zapálenosti dětí, se ještě zdokonalil systém organizace některých celo-družinových akcí, jako 

je např. fotbalový turnaj, při kterém děti nechaly natolik strhnout nadšením, že druhý dne 

nemohly používat hlasivky.  

Letošní školní rok byl pro družinu stejně jako pro zbytek školy výjimečný z důvodu 

oslav 30. výročí provozu školy. Děti s vychovatelkami/lem, ředitelem školy a některými 

rodiči ho oslavily štafetovým během, kdy za každý rok fungování školy oběhly symbolicky 

kolečko na dráze našeho školního sportovního areálu.  

 

Z družinových akcí  

- tradiční výtvarné soutěže a aktivity - školní soutěž „hravá písmenka“, účast na celobrněnské 

soutěži konané každoročně ZŠ El. Přemyslovny „Máme rádi zvířata“, výstava družinových 

výtvorů na téma “V kreslení a rýmování dětem nikdo nezabrání“, 

- hudební soutěže – školní pěvecká soutěž Bystrcký slavík, účast v obvodním a  městském 

kole pěvecké soutěže „SuperStar“,  

- sportovní soutěže - 5. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise, lehkoatletický trojboj – 

školní kolo, obvodní kolo, 8. ročník turnaje ve fotbale, 8. ročník turnaje v dámě,  

- zábavné společné akce – karneval, diskotéka v maskách, Mikulášská besídka v jednotlivých 

odděleních, zábavný program k MDD, taneční soutěž, štafetový běh k třicetinám školy, 

účast na programu pojízdného planetária Morava,  

- z dalších akcí jednotlivých oddělení - výroba vánočních přání a dárků, výroba prezentů 

a přání k svátku matek, vánoční nadělování, narozeninové oslavy, výroba dárků pro budoucí 

prvňáky, luštění křížovek, kvízů, motivační hry v oddělení, znalostní soutěže, velikonoční 

vyrábění, společná četba knih, průběžné turnaje v pexesu, Dobble, piškvorkách a jiných 

společenských hrách. Využili jsme projektory, interaktivní tabule a velkoplošné obrazovky, 

- spolupráce s Knihovnou J. Mahena – pasování na čtenáře, klíčování, účast na besedách 

a pravidelné půjčování knih,  

- spolupráce s CVČ Bystrouška – návštěvy výchovně-vzdělávacích programů,  

- spolupráce s I. stupněm – příprava příměstského tábora,  

- spolupráce s brněnskou Městskou policií a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského 

kraje – Mezinárodní den dětí, 

- zapojení v mezinárodním projektu - záložka do knihy spojuje školy. 
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Úspěchy 

- v obvodním kole atletického trojboje ve sportovním areálu ZŠ Brno, Vejrostova 1, 

vybojovali v mladší kategorii 1. místo Dan Rojka (2. B) a Kateřina Pučová (2. A), 2. místo 

Eda Herzan (2. A) a Vendula Jonášová (2. C), ve starší kategorii se umístila na 2. místě 

Julie Herzanová (4. A).  

- v pěvecké soutěži s názvem „Superstar“ uspěli v obvodním kole Tomáš Adam (2. D) a 

Elen Janíková (2. C), kteří obsadili 3. Místo v mladší kategorii, ve starší kategorii se na 

1. místě umístila Elen Juráčková (3. A), která postoupila do kola městského, kde si 

vyzpívala 3. místo, 

- výtvarná soutěž „Máme rádi zvířata“ - na slavnostní vernisáži na ZŠ Elišky Přemyslovny 

jsme opět hned převzali několik ocenění: 

1. místo v mladší kategorii získala ŠD Lvíčata a ve starší kategorii se na tutéž příčku 

obsadila Vendula Reichmonová s výtvorem „Farma“ 

 

 

Ze života školní družiny 
 

Atletický trojboj 

     Školní kolo atletického trojboje letos proběhlo 5. Května. Opět se soutěžilo v běhu na 50m, 

skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem. Každé oddělení vyslalo dvě dívky a dva chlapce, 

kteří se utkali v klání o nejvšestrannějšího atleta naší družiny. 

Výsledné pořadí  

 mladší kategorie (1. + 2. roč.) 

1. Dan Rojka (2. B)   1. Vendula Jonášová (2. C) 

2. Eda Herzan (2. A)   2. Kateřina Pučová (2. A) 

3. Miroslav Daněk (2. D)  3. Natálie Kozlová (2. C) 

 starší kategorie (3. + 4. roč.) 

1. Marko Debeljak (3. C)  1. Julie Herzanová (4. A) 

2. Matěj Smrž (3. C)    2. Veronika Kouřilová (4. B) 

3. Maxim Steblyanko (4. B)  3. Kristýna Vyžrálková (3. A)  

 

     O týden později se na našem školním hřišti konalo obvodní kolo tohoto závodu. I zde 

reprezentovala svoji školu nejúspěšnější dvojice žáků a žákyň v každé věkové kategorii. 

 

     Z našich malých atletů si nejlépe vedli Dan Rojka (2. B) a Kateřina Pučová (2. A), oba 

získali 1. místo. Stříbrnou medaili si vybojovali Eda Herzan (2. A), Vendula Jonášová (2. 

C) a Julie Herzanová (4. A). 

        Mgr. Jana Buriánková 
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                       Nástup družstev                                                    Vítězové 

       

 

Výtvarná soutěž - Máme rádi zvířata 

     Ve 2. pololetí proběhla v družině výtvarná soutěž pod názvem - Máme rádi zvířata. 

Soutěžilo se převážně o účast ve výtvarném klání pořádaném ZŠ Elišky Přemyslovny a také o 

účast na slavnostní vernisáži. Krásných nápadů a kreseb se sešlo okolo 130. Postoupit však 

mohla jen dvacítka z nich. Umístila se jak kolektivní díla, tak i výkresy jednotlivců. Odměnou 

tentokrát byly obličejové masky určené k dotvoření. A teď už jen s napětím čekáme, zda se 

budou líbit vybrané práce i v městském kole. 

                                                                                 Renata Střížová 

 

         
 

 

Vernisáž na ZŠ Elišky Přemyslovny 

     Na slavnostní vernisáž k výtvarné soutěži „Máme rádi zvířata“ jsme se vypravili i přes 

nepřízeň počasí. Jeli jsme plni očekávání, a poté jsme žasli nad některými vystavenými dílky. 

Jak jsme se brzy na to dozvěděli, do letošního 18. ročníku se zapojilo rekordních 21 škol, a 

porota tak měla za úkol vybrat výherce z 220 zaslaných prací. 

     Dětem z naší družiny se podařilo vybojovat dokonce dvě první místa.  1. místo v mladší 

kategorii získaly děti ze ŠD Lvíčata (1. D) za „ Tygří skály“   a porotu také velmi zaujala 

„Farma“ od Vendulky Reichmanové (3. C), která získala 1. místo ve starší kategorii. 

Opět jsme shlédli velmi podařenou pohádku tentokrát O líném kosovi a po vydatném rautu 

snad už nikdo nebyl smutný, že nevyhrál jeho výtvor. V příštím roce zvířátka vystřídají 

STRAŠIDLA! 

Renata Střížová 
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Pasování na čtenáře 

     V rámci projektu „Poprvé do školy – poprvé do knihovny“ jsme i my zavítali do naší 

bystrcké pobočky knihovny J. Mahena. U vchodu už nás vítal kašpárek, který spolu s 

královnou děti vyzpovídal. Co všechno už ze školy umí a také jestli ví, jak správně se ke 

knihám mají chovat. Král s princeznou všechny slavnostně pasoval na nové čtenáře. Potom už 

nic nebránilo rozhlédnout se a některou z krásných knížek si půjčit domů. 

A tak se sem určitě budeme  i nadále rádi vracet! 

Hana Horáčková 

      

 

Klíčování 

    Ve dnech 26. 5. a 2. 6. 2016 zakončili naši prvňáčci svůj první rok návštěv v knihovně 

Jiřího Mahena na ulici Vondrákova. Naše děti dostaly symbolický klíč ke knihám. Tak 

věříme, že naše návštěvy v knihovně probudily v dětech zájem o knihy a jejich četbu. 

                                                                                                                           Hana Horáčková 

 

Družinový turnaj v dámě 

     Ve čtvrtek 31. března se konal již 8. ročník Turnaje v Dámě. Každé oddělení  bylo 

zastoupeno dvěma hráči. Dvacet čtyři dětí si poměřilo svoje dovednosti a herní um. 

Došlo i na překvapení – nejlepší z prvňáků se prosadil i mezi staršími hráči a zaslouženě 

vyhrál.  Gratulujeme! 

 

Pořadí: 

1. místo – Jára Vetchý 1. B 

2. místo – Martin Dvořák 2. D 

3. místo – Dan Bečvář 3. C 

Zuzana Tuzová 
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8. ročník fotbalového turnaje 

     Za přispění úžasného počasí a možnosti hrát souběžně dvě hry jsme odehráli, zatím 

nejrychleji v naší historii, během pěti dnů 11 zápasů. 

Nejlepší z prvňáků: 7. oddělení – 1. B 

Nejlepší z druháků: 2. oddělení – vítězové mladší kategorie -  2. D 

Nejlepší ze třeťáků: 8. oddělení -  vítězové turnaje - 3. C 

Nejlepší ze čtvrťáků: 6. oddělení – 4. A + D 

Nejhezčí zápas turnaje (herně i dramaticky) mezi 6. a 8. oddělením. 

Velká gratulace vítězům! 

Zuzana Tuzová 

    

Výtvarná soutěž – hravá písmenka 

     I v letošním roce měly děti možnost se zapojit do výtvarné soutěže. Letošní téma „Hravá 

písmenka a číslice“ mohlo mít podtitul – na ZŠ Vejrostova píšeme a počítáme už 30 let. 

Nakonec se však ukázalo jako téma velice těžké. I výtvarně nadaným dětem dalo práci 

vymyslet zajímavý nápad. A co teprve naši prvňáčci, kteří zatím znají jen pár písmenek. I 

přesto byla porota k mladší kategorii shovívavější a vybrala hned 32 výherců. Potěšilo nás 

téměř vyrovnané umístění děvčat a chlapců a to 19 děvčat a 13 chlapců.  Ve starší kategorii k 

18 děvčatům získal ocenění pouze jeden chlapec. Nejpreciznější výtvarné zpracování měly 

děti z oddělení 2. D, čímž obhájily svoje vítězství v minulém roce. A tak se jich budeme 

muset optat, jakpak to asi dělají? Na jaře se totiž těšíme na výtvarné práce celých kolektivů na 

téma „Máme rádi zvířata“. 

Renata Střížová 
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Štafetový běh k 30. výroční naší školy 

     Rozhodli jsme se uspořádat narozeninovou oslavu. Komu? No přece naší škole. Ta slaví 

30 let. A tak byla narozeninová zábava vcelku jasná. Uběhneme třicet koleček na našem 

školním hřišti. Protože je oddělení jen dvanáct, každé oddělení běželo dvakrát, ti starší třikrát. 

Závěrečné kolo pro rok 2015 jsme běželi všichni společně i s naším panem ředitelem. 

Potvrdilo se, že fyzičku máme a tak jedinou chybičkou celého odpoledne bylo už trochu 

chladnější počasí. 

                                                                                                                  Mgr. Jana Buriánková 

    

Mikulášská besídka 

Po roce k nám opět zavítal Mikuláš s čertem a andělem. Přinesl dětem do družiny nové hry a 

stavebnice. Tentokrát si také přivedl svoji taneční skupinu, která dětem zatančila. Nejdříve si 

však velice přísný čert vyřizoval účty se všemi zlobivci. Nikomu nic nedaroval a každý musel 

dlouho zpytovat svoje svědomí a vykoupit se zazpíváním písně. Hodné děti se od Mikuláše 

dočkaly pochvaly a všichni si snad zapamatovali Mikulášovo poselství o malém zázraku, 

který je schopen vykonat každý z nás. 

Renata Střížová 

Tři králové  

     Ve středu 6. ledna na TŘI KRÁLE děvčata z 6. oddělení (housle – Vendy Lipovská, flétna 

– Verča Hadrabová, zpěv – Nelča Tesařová, Vendy Pazderová a Rutka Kratochvílová) krásně 

zahrály a zazpívaly v jednotlivých odděleních ŠD. Holky nezapomněly ani na vedení školy. 

Bc. Radim Procházka 

Předvánoční zábava pro děti z 1. a 2. ročníků – celoškolní hra „Z pohádky do pohádky“ 

     Třináct pohádek a třináct pohádkových úkolů. To je už tradičně jedno z předvánočních 

odpolední v naší ŠD. Tentokrát se poprvé zapojily všechny děti. Ty mladší úkoly plnily, starší 

děti úkoly vysvětlovaly a dávaly razítka. Občas se někde tvořily fronty, to ale na dobré náladě 

to nic neubralo. No a všechny úkoly byly splněny snad poctivě, jen u Popelky se přebrat 

čočku, fazole a hrách stále nepodařilo. Tak snad zase za rok. 

Renata Střížová 

Zimní turnaj ve školním tenise 

     Turnaj se pořádal v době od 13. – 19. 1. 2016. I tentokrát byl o něj velký zájem, hlavně ze 

strany začínajících dětí a proto bylo vytvořeno pět skupin. Hlavním cílem bylo, aby si zahrál 

každý, kdo má zájem, což se povedlo. Celkem se přihlásilo 42 dětí. 
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     Všichni propadli sportovnímu duchu, který každý sport přináší. U některých se projevil 

smutek po prohraném zápase, ale drželi se statečně. Největší radost byla při předávání cen, 

protože oceněn byl každý, kdo se zúčastnil. Hrálo se již tradičně systémem každý s každým a 

následoval tzv. vyřazovací pavouk. 

Konečná pořadí kluci: 

I. třída                                                                          II. třída 

Dokoupil František                                                       1. Daněk Mirek 

Směja Radek                                                                 2. Einholz Radek 

Vetchý Jaromír, Vavřík Matěj, Hon Jakub                   3. Kumr Robert, Bartošek Vítek                        

III. a IV. třída 

1. Oborný Jan 

2. Slavíček Jan 

3. Svoboda Jan, Jindra Jan 

II. třída děvčata 

1. Vojtěchová Aneta 

2. Židovská Barbora 

3. Kytnerová Kristýna 

IV. třída děvčata                  

1. Sousedová Nicol 

2. Lipovská Vendula 

3. Fojtíčková Alena 

Bc. Radim Procházka 

 

Bystrcký slavík 2016 

     Ve středu 27. 1. 2016 proběhl již 18. ročník Bystrckého slavíka. Tato velká pěvecká soutěž 

se v naší školní družině těší velké oblibě. Finálovému kolu předcházel výběr třech nejlépe 

zpívajících děvčat a chlapců přihlášených v jednotlivých odděleních. Tam rozhodovaly o 

jejich dalším postupu většinou samy děti. Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií, 

první z nich tvoří 1. a 2. ročník, tu druhou zastupuje 3. - 5. ročník. 

     Abychom vystoupení našich malých i větších zpěváčků časově zvládli, dodrželi jsme toto 

dělení i ve středečním odpoledni. Barevná výzdoba v prostorách chodeb přivítala jak 

účinkující a diváky, tak i porotu s moderátorkami pořadu. V jeden čas, ale na jiném poschodí 

naší školy jsme tak mohli slyšet hlasy našich finalistů.   
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     Veselou náladu mezi diváky rozproudil příchod poroty u starší kategorie. Moderátorka ji 

přivítala za velkého dětského jásotu: „…je to ne tak ledajaká porota, ale dokonce 

mezinárodní! Máme zde zástupce z Milánské La Scaly, z Broadwaye v New Yorku a 

samozřejmě z Prahy…“ 

     Rolí věhlasné poroty se na výbornou zhostily obě p. vychovatelky a p. vychovatel. Jejich 

práce však nebyla vůbec jednoduchá. Kartičky s čísly 1 – 5 často ukazovaly i shodu v součtu 

bodů, který určoval celkové pořadí. Hodnotit jednotlivá sóla bylo náročné obzvlášť proto, že 

většina dětí zazpívala svoji písničku velmi hezky.   

     Za zmínku stojí i výborní diváci, kteří bedlivě a s napětím sledovali výkony svých 

spolužáků, stejně tak i porotců. Jejich bouřlivý potlesk byl pro všechny účinkující 

zaslouženou odměnou. 

A jak to dopadlo?  

V mladší kategorii se utkalo 24 dětí. 

Pořadí dívek:   

1.  Elen Janíková, 2. C                                        

2.  Veronika Sklenářová, 2. A; Táňa Beszédešová, 2. B 

3.  Eliška Pousková, 2. B; Natálka Pitrochová, 1. B 

 

Pořadí chlapců: 

1.  Tomáš Adam, 2. D 

2.  Ladislav Rojik, 2. D 

3.  František Hurta, 1. D; Lukáš Milek, 2. D 

 

Starší kategorii reprezentovalo 16 dětí. 

 Pořadí dívek: 

1.  Elena Juráčková, 3. A 

2.  Aneta Loukotová, 4. D; Petra Kolářová, 4. C 

3.  Hermína Sedláková, 3. C 

 

Pořadí chlapců : 

1.  Jan Slavíček, 4. A 

2.  Jan Jelínek, 3. A 

3.  Dalibor Mika, 3. C 

                                                                                                                  Mgr. Jana Buriánková 

 
                                                                   Účastníci Bystrckého slavíka 
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„Superstar“ 

     Vítězové našeho „Bystrckého slavíka“ nás úspěšně reprezentovali v obvodním kole. Ze 

čtyř vystoupení máme tři medailová umístění a jeden postup do městského kola. Naši družinu 

v městském kole reprezentovala Elenka Juráčková z 3. A a vyzpívala si třetí krásné místo. 

Výsledky:  mladší kat. – 3. místo: Tomáš Adam  2. D 

                                        3. místo: Elen Janíková  2. C 

                   starší kat. –  1. místo: Elena Juráčková  3. A 

   
                          Elena Juráčková 

 

 

Karneval a diskotéka  

     V polovině února jsme se opět dočkali karnevalového řádění. Už podruhé bylo v režii 

herce z Divadla na Provázku – Ondřeje Kokorského. Ten měl pro děti připravené soutěže, 

tanečky na dětské písničky a spoustu zábavných úkolů. My vychovatelky jsme se zatím 

poohlédly po nejlepších maskách. Byli mezi nimi piráti, čarodějky, žábák, upír, batman, ale i 

zdravotní sestřička. Po vyhlášení nejlepších masek byl čas již jen na tatranku a poslední 

taneček. 

     Další pátek po karnevalu následovala diskotéka pro starší děti z 3. až 5. tříd. Připravili 

jsme pro ně různé soutěže - skupinové i pro jednotlivce, dobroty, občerstvení a odměny. Na 

závěr byli vyhlášeni nejlepší tanečníci a tanečnice. Diskotéka se všem líbila a již teď se těšíme 

na další. 

Mgr. Michaela Ošlejšková 
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Planetárium 

     V pondělí 11. 4. 2016 jsme si pozvali do ŠD pojízdné planetárium Morava. Během 

několika desítek minut vyrostla v tělocvičně školy veliká nafukovací kopule, která hravě 

pohltila padesát dětí. Všichni jsme si pohodlně lehli na záda a nad námi se začal promítat 

velmi zajímavý a poutavý příběh o vesmíru. Malý Zvídálek, hrdina příběhu, a s ním i my 

všichni jsme se dozvěděli mnoho nového o Slunci a planetách naší sluneční soustavy. 

Na závěr jsme si, kromě zajímavých poznatků odnesli do každého oddělení pexeso 

s tematikou vesmíru a několik cvičných pracovních listů na téma „ Astronomie pro děti“. 

Programu se zúčastnilo téměř sto dětí, převážně ze třetích a čtvrtých tříd. Díky jeho 

úspěšnosti bude nabídnut také v příštím školním roce a to i pro oddělení mladších žáků. 

  

Mgr. Jana Buriánková, Ing. Ivana Vyvážilová 

 

9. ročník Taneční soutěže 

      V letošním roce proběhlo taneční klání v prvním květnovém týdnu. V tělocvičně jsme 

shlédli 12 tanečních vystoupení a to od jednotlivců až po vícečlenné skupiny, od nesmělých 

kroků Mazurky až po vystoupení s gymnastickými prvky. Hlasujících diváků bylo přes dvě 

stě a tak první místa měla po padesáti hlasech. Je potěšitelné, že se na stupni vítězů sešli 

nejmladší a nejstarší účastníci soutěže: Sigala v podání 1. D a The Lazy Song od 4. A a 2. A. 

Druhé místo obsadily skvělé hity Fox Say v podání Matěje Hanuše z 2. C a Mám boky jako 

skříň od děvčat z 3. třídy. Na třetí příčce se umístila 2. A. Zvláštní cenu poroty udělil kolektiv 

vychovatelek „Myšičkám“, Daliborovi a Karolíně Mikovým. Ostatní tance už bohužel 

nasbíraly méně hlasů, ale i tak určitě potěšily nejednoho diváka. Pravidlo „Není důležité 

vyhrát, ale zúčastnit se!“ zde platí dvojnásob.  

       Renata Střížová 

   
 

Program a výsledky hlasování                

1.        Demi Lovato  2. A  - 20 hlasů         3. místo                                         

2.        Lou Bega   4. B + 4. C - do 15 hlasů                                              

3.        Myšičky   3. C + 1. A – do 15 hlasů  Cena poroty                     

4.        Toulavá   3. D - do 15 hlasů                                       

5.        Super 5   3. C + 3. A - do 15 hlasů                                       

6.        Shakira   3. B - do 15 hlasů                      

7.        Fox Say   2. C - 30 hlasů            2. místo                                            

8.        Lachtani   1. A - do 15 hlasů                             

9.        Mazurka   1. B - do 15 hlasů                                      

10.      Sigala    1. D - 50 hlasů                1. místo                      

11.      Ewa Farna   3. A + 3. B - 30 hlasů    2. místo                                 

12.      The Lazy Song  4. A + 2. A - 50 hlasů   1. místo 
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Den dětí 

     V pátek 3. 6. 2016 jsme jako oslavu dne dětí uspořádali setkání v areálu školy. Tam jsme 

se seznámili s hasičským autem, výstrojí i jsme si uhasili fingovaný požár školy - sice jen 

maketu, ale skutečnou proudnicí. Psovodi Policie ČR nám předvedli zajištění pachatele za 

pomocí psa. Poté zodpověděli všechny naše všetečné otázky. Děti také zaujalo seznámení a 

ukázky westernového jezdectví… A zmrzlina na závěr přišla k chuti. 

   Zuzana Tuzová 

 
 

Příměstský tábor 

     Od 22. 8. do 26. 8. 2016 se konal již pro naši školu tradiční příměstský tábor, který 

organizuje kolektiv školní družiny. Tohoto táboru se zúčastnilo 49 dětí, které byly rozděleny 

do dvou skupin. Každý den byl pro jednotlivou skupinu  nachystán zajímavý program, který 

probíhal pod vedením vychovatelek a učitelek. Děti byly např. ve středisku Lipka - Jezírka u 

Soběšic kde se dozvěděly něco o ekologii, včelách aj. Další den byly v Bystřici pod 

Pernštejnem v Edenu - tam jsme se dozvěděli, jak lidé žili dříve. Následovala návštěva 

dopravního hřiště, výlet kolem přehrady, výtvarná, pracovní a tělovýchovná činnost ve škole. 

     Všichni, kteří jsme se na přípravě a celkové realizaci tohoto tábora podíleli, jsme se 

snažili, aby program byl zajímavý a děti spokojené. 

                                                                                 Kolektiv vychovatelek a učitelek ZŠ Vejrostova  
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Seznam zaměstnanců ve školním roce 2015/2016 
 

Ředitel školy Mgr. Zdeněk Černošek 
 

Zástupkyně pro 1. stupeň PaedDr. Dagmar Kováčiková 
 

Zástupkyně pro 2. stupeň, 

statutární zástupce 

Mgr. Marcela Dokoupilová 

 

Vedoucí vychovatelka Bc. Lucie Krumniklová 
 

Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Broklová 
 

Školní psycholožka Mgr. et Mgr. Táňa Novotná 
 

Speciální pedagožka Mgr. et Mgr. Irena Machainová 

Mgr. Jana Coufalová 

 Učitelé Mgr. Helena Balcarová 

Mgr. Anna Bartošová 

Mgr. Lenka Broklová 

Mgr. Jana Coufalová 

Mgr. Zuzana Čeledová 

Mgr. Petra Elblová 

Mgr. Radka Halousková  

Mgr. Hana Hangoni 

Mgr. Eva Janáková 

Mgr. Barbora Jílková 

Mgr. Nela Jílková 

Mgr. Jana Komárková 

Mgr. Věra Koudelová 

Mgr. Daniela Kozáková, 

Mgr. Věra Livingstonová 

Mgr. Silva Macáková 

Mgr. Irena Machainová 

Mgr. Jiří Mikulášek 

Mgr. Olga Novotná 

Mgr. Pavla Novotná 

Mgr. Romana Ondříková 

Mgr. Helena Patáková 

Mgr. Pavla Procházková 

Mgr. Dana Pulicarová 

Mgr. Jaroslava Půžová 

Mgr. Petr Slonek 

Hana Šormová 

Mgr. Kateřina Špatná 

Mgr. Lucie Tešnarová 

Mgr. Kateřina Ulrychová 

Mgr. Milada Vaňková 

Mgr. Marcela Velecká 

Mgr. Helena Wolfová 

Mgr. Dana Zámečníková 

Mgr. Jarmila Zedníková  

Mgr. Kateřina Zábršová 

Asistenti pedagoga Mgr. Michaela Ošlejšková 

Mgr. Jitka Racková 
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Jaroslava Slezáková 

Mgr. Milica Tomášková 

Ing.  Iva Vyvážilová 

Mgr. Marie Zemanová 

Mgr. Marie Žalkovská 

Vychovatelky ŠD Mgr. Jana Buriánková 

Petra Ghanem 

Hana Horáčková 

Bc. Lucie Krumniklová 

Mgr. Michaela Ošlejšková 

Ing. Radka Pohanková 

Bc. Radim Procházka 

Renata Střížová 

Dana Syrová 

Zuzana Tuzová 

Ing. Iva Vyvážilová 

Ivana Zouharová 

Správní zaměstnance Zdena Čápková 

Marta Kinclová 

Hana Kučerová 

Iva Kuchtíčková 

Zdeňka Leibnerová 

Břetislav Mička 

Marie Pokorná 

Alena Polčáková 

Iveta Smutná 

Libor Štěpán 

MD, RD Mgr. Magda Crháková 

Mgr. Lucie Ryšánková 

Mgr. Petra Růžičková 

Mgr. Lucie Malachtová 
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Školská rada schválila Výroční zprávu Základní školy Brno, Vejrostova 1 za 

školní rok 2015/2016 na zasedání, které se konalo dne 18. 10. 2016.  

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.                                   ………......................................... 

Miroslav Klimeš                                                         .................................................... 

Mgr. Olga Novotná                                                    ..................................................... 

Mgr. Petr Slonek                                                      ...................................................... 

Darja Froňková                                                         ...................................................... 

Mgr. Pavel Krumnikl                                                …..................................................

                       

 


