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1.0 Základní charakteristika školy 

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

   Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, 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 a jejich kapacity:  

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

 

1.5 Kontakty: 

telefon: 546220173 

546211322 

e-mail: kancelar@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 20 5 519 25,95 - 

2.stupeň 13 4 319 24,54 - 

Celkem 33 9 838 25,24 860 

  

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

 

Datum zřízení: 17. 10. 2005 

Předseda a členové ŠR:  

Předseda  – RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.  

Členové  – zástupce zřizovatele: Ing. Pavel Kříž, Ph.D. 

– zástupci rodičů:  Jaroslav Mlečka 

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 
9/2018 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 cizí jazyky a sport (ŠVP)  
 

1.9 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 13 340 13 390 

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) 50/50 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  50 100 

 

 

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1 

2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 7 

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:  2 

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 12 

 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 15 

36-50 let 1 18 

51 a více 1 13 

Pracující důchodci nepobírající důchod - - 

Pracující důchodci pobírající důchod 1 4 

Celkem 4 50 

Rodičovská dovolená - 7 

 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 90 

Sport, Tv 4 

Přírodní vědy 10 

Sdílení dobré praxe, spolupráce 45 

Inkluzivní vzdělávání 7 

Společenské vědy 5 

Prevence násilí, subkultury 2 

Umění, estetika 1 

Jazyky 10 

Celkem 
174 

 

2.4 Školní asistenti 

Počet celkem (fyzický / přepočtený): 16/9,275 
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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. 109 108 1 0 0 

2. 97 97 0 0 0 

3. 104 101 3 0 0 

4. 101 90 11 0 0 

5. 108 

 
87 20 1 1 

Celkem za I. stupeň 519 483 35 1 1 

6. 99 80 18 1 1 

7. 78 52 26 0 0 

8. 72 48 22 2 0 

9. 70 37 33 0 0 

Celkem za II. stupeň 319 217 98 3 1 

Celkem za školu 838 700 134 4 0 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

II. stupeň 0 0 

III. stupeň 0 0 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 33 

Průměr na jednoho žáka: 0,04 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 2 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4leté studium 6leté studium 8leté studium   

Počty přijatých žáků 11 5 10 41 17*/ 

*/ z toho 10 maturitní obor 
 

Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 70 1/ 80,46 

8. ročník  22/  2,30 

7. ročník / 5. ročník 5/10 5,75/11,49 

Celkem 87 100 
1/ 69 žáků se zúčastnilo přijímacího řízení, 1 žák se z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí přijímacího 

řízení nezúčastnil. 
2/  Jedná se o 2 žáky 8. ročníku, kteří ukončili v 8. ročníku povinnou školní docházku, ale nedokončili základní 

vzdělání. (Ani jeden se přijímacího řízení nezúčastnil.) 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 9 

Důvody: změna bydliště 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 13 

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: neproběhla žádná kontrola ČŠI. 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: - 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:  

ÚMČ Brno – Bystrc 

1. Mimořádná kontrola bez ohlášení pokladní hotovosti a cenin v organizaci 

2. Kontrola DHDM z inventurního soupisu ze dne 24. 1. 2020 

 3. Prověření přijímání a poskytování darů včetně konání veřejných sbírek 24. 1. 2020 – 

kontrolní akce VSK-21-2020; č. j.: 20-02454/AUDT/KOC 

  

KHS Jm kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

 4. Předmětem – Plnění povinnosti stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. (20. 5. 2020), 

sp. zn. S-KHSJM 27399/2020, č.j.: KHSJM 27614/2020/BM/HDM  

 

MMB odbor obrany 

 5. Předmětem kontroly bylo plnění opatření vyplývající z Krizového plánu města Brna – 

zpracování Plánu krizové připravenosti, (13. 7. 2020), s. z. 

OOBR/MMB/0250588/2020, č.j. MMB/0277728/2020 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:  

ad 1. Nebyla zjištěna žádná pochybení. 

ad 2. Nebyla zjištěna žádná pochybení. 

ad 3. Účelově určený dar ZŠ Vejrostova od společnosti Nadace Via byl přijat dříve, než 

došlo potvrzené schválení daru z ÚMČ. Dar byl navrácen Nadaci a celý průběh přijetí 

daru byl zopakován a dán do souladu se zákonem. 

Dar ZŠ Vejrostova organizaci Lékaři bez hranic – bylo vyhověno námitce ředitele školy 

proti kontrolnímu zjištění. Kontrolní zjištění bylo zrušeno. 

ad 4. Škola odpovídá svými parametry a vybavením navýšení kapacity žáků na 930. 

Nedostatky zjištěné v roce 2018 v TV pavilonu byly téhož roku nahlášeny zřizovateli a 

jejich odstranění je zařazeno do SOI. 

ad 5. Nebyla zjištěna žádná pochybení. 
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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  25 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy 119 0 
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6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

6.1 Údaje o odborných pracovnících  

6.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 Studium VP VŠ 

školní metodik prevence 2 Studium MP VŠ 

 

 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  0,5 1/1 VŠ 

školní speciální pedagog 1 0,5 1/1 VŠ 

školní speciální pedagog 2 1,0 1/1 VŠ 

 

6.1.2 Věková struktura 

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

výchovný poradce - 1 - 

školní metodik prevence - 2 - 

školní psycholog - 1 - 

školní speciální pedagog 1 - 1 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

       Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

 

výchovný poradce: metodické semináře 

školní metodik prevence: metodické semináře 

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 

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

Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I, 

II, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003484 

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

 

6.3 Žáci s podpůrnými opatřeními 

 

 1. r. 2. r. 3. r.  4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. celkem 

PO 1 

- dané ZŠ 

- dané PPP 

 

2 

- 

 

- 

2 

 

6 

- 

 

1 

3 

 

- 

9 

 

1 

11 

 

1 

6 

 

3 

9 

 

- 

4 

 

14 

44 

PO 2 

(z toho s IVP) 

0 

- 

8 

(3) 

8 

(3) 

19 

(4) 

10 

(5) 

13 

(2) 

23 

(5) 

16 

(3) 

10 

(1) 

107 

(26) 

PO 3 

(z toho s IVP) 

3 

(2) 

3 

(2) 

1 

(1) 

5 

(4) 

5 

(5) 

2 

(2) 

4 

(4) 

- 

- 

2 

(2) 

25 

(22) 

PO 4 (z toho s IVP) - - - 
1 
(1) 

- - - - - 
1 

(1) 

celkem s PO          191 

 
Na naší škole působilo na konci školní roku 2019/20 celkem 16 asistentek pedagoga na prvním i druhém stupni. 

V jedné třídě byly přítomny dvě asistentky pedagoga zároveň. Působením asistentek pedagoga byla posílena i 

péče ve školní družině, a to u dvou našich žáků.  
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7.0 Další údaje o škole  

7.1 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně 

dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj.  

 

Kroužky při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky 4 - 

Přírodní vědy 3 - 

Sport, TV, turistika 19 - 

Umělecké obory 8 - 

Náboženství 4 - 

Celkem 38 - 

Většinu kroužků ve škole vedou cizí organizace a navštěvují je dětí i z jiných obvodů města Brna. Proto počty 

žáků v těchto kroužcích nezjišťujeme. 

 

 

Žákovská knihovna 2019/2020 

 

Žákovská knihovna disponuje 5129 knihami k volnému půjčování, z nichž je 624 trvale 

zapůjčeno do odborných kabinetů. Během tohoto školního roku bylo půjčeno 698 knih.  

Knihovna se rozrostla o 69 knih.  

Mgr. Petra Elblová 
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8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů  
 

Název projektu a registrační číslo 

projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126  

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně 

Délka trvání projektu  1. 9. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program  OP VVV 

Škola 

a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  49 993 567,52 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  

Nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora zapojených škol za účelem prevence 

školní neúspěšnosti žáků základních škol a zvýšení kvality a 

inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně. 

 
 

 

 

 

Název projektu a registrační číslo 

projektu  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 

 

Délka trvání projektu  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace   35 496 333,60 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  

Nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího projektu MAP 
Brno a dále je rozvinout. Projekt řeší aktualizaci strategického dokumentu 

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem je 
zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické 

gramotnosti na základních školách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. 
Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, 

vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním nadaných 
dětí a žáků a podporou talentu. 
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Název projektu a registrační číslo 

projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně  

Délka trvání projektu  1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 
 

b) jako partner  

Celková výše dotace  100 000 000 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  

Nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit projektů „Rovný 

přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ a „Prevence školní 
neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí na 

zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, 
zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí 

a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání. Projekt dále přinese posílení 
odbornosti pedagogů partnerských škol a posílení inkluzivního přístupu ve 

školách na území Brna. 
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9.0 Zhodnocení a závěr 

 

VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VÝSLEDKY: 

 

➢ Ve školním roce 2019/2020 jsme ve všech ročnících učili dvanáctým rokem podle 

Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní vzdělávání. Nebyl to rok 

jednoduchý. Z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 byly 11. 3. 2020 uzavřeny na 

pokyn Ministerstva zdravotnictví všechny základní školy a musely přejít k výuce na 

dálku – distanční výuce. Dobrovolný návrat do školních lavic za dodržování přísných 

opatření nastoupili od 11. 5. do 5. 6. žáci 9. tříd (nastoupilo 54 žáků, tj. 77 %), 25. 5. 

žáci I. stupně (nastoupilo 266 žáků, tj. 51,15 %), 8. 6. žáci 6. až 8. ročníku (nastoupilo 

126 žáků, tj. 50,8). Žáci, kteří nenastoupili, byli nadále vyučováni distančně.   

 

➢ V rámci programu Začít spolu se téměř nic nezměnilo. Je stále vyhledávaným mezi 

rodiči žáků I. stupně. V letošním roce se nám podařilo díky nově vzniklým šesti 

třídám v nové přístavbě školy otevřít dvě první třídy pracující v tomto programu. 

Důvodem je jednak velký zájem rodičů, jednak dostatečný počet kvalifikovaných 

učitelů pro tuto výuku. Jak je vidět, daří se nám tento zájem udržet. Kompetence, 

metodické vedení a řízení tohoto programu ve třídách Začít spolu byly ponechány 

Mgr. Olze Novotné. V rámci rozvoje kompetencí pedagogů Začít spolu jsme postupně 

zařazovali proces kolegiální podpory s oporou o mezinárodní pedagogické standardy, 

inspirovaný projektem Učíme se spolu, jehož cílem je zkvalitnění vzdělávání žáků s 

ohledem na jejich individuální potřeby prostřednictvím vytvoření podmínek pro 

vzájemné učení a rozvíjení kompetencí pedagogů pro poskytování kolegiální podpory 

v ZŠ. Od září letošního školního roku mají tyto třídy k dispozici výše zmíněné učebny 

v nové přístavbě, kde je tomuto programu podřízeno i vybavení učeben.  

 

➢ Ve školním roce 2019/2020 jsme opět přijali děti do čtyř prvních tříd. Nepodařilo se 

však spojení čtyř pátých tříd do tří šestých tříd. Z toho důvodu vznikl nárůst o jednu 

třídu na druhém stupni. Pokud bude tento nárůst pokračovat i v příštích třech letech, 

vyčerpá škola své možnosti. Poté může regulovat dostatečný počet učeben, 

snižováním počtu přijatých tříd do prvního ročníku.   

 

➢ Podle individuálního vzdělávacího plánu bylo vzděláváno 49 žáků. Všem žákům byla 

věnována patřičná péče a pozornost. Ve třídách pracovalo 16 asistentů pedagoga. 

 

➢ Jako každým rokem velmi dobře pracuje a je přínosem ve vytváření rovných 

podmínek a příležitostí ve vzdělávání školní poradenské pracoviště. Členy jsou školní 

psycholog, dva speciální pedagogové, výchovná poradkyně a metodici prevence. 

Pracoviště zajišťuje metodickou pomoc a součinnost s ostatními poradenskými 

pracovišti (PPP, SVP, SPC). Rádi bychom, aby členové pracoviště měli i kvalitní 

zázemí. To by se mohlo získat renovací „školnického“ bytu. ÚMČ s tímto projektem 

již počítá. 

 

➢ Pokračovaly i adaptační pobyty žáků nově tvořených šestých tříd. Pobyty jsou 

přínosem pro sžívání se dětí v nových kolektivech. Nejdůležitější roli zde sehrává role 

psycholožky a třídního učitele.  

 

➢ Ve výuce se nadále věnujeme týmové práci žáků, jejich hlasitému a srozumitelnému 

vyjadřování, efektivnímu sebehodnocení a vzájemnému hodnocení žáků.  
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➢ Škola i nadále vytváří podmínky pro celou řadu sportů, mezi nimiž dominuje volejbal. 

Pro tyto sporty jsme dobře vybaveni nově rekonstruovanými sportovišti venkovního 

areálu. Pro volejbal využíváme i víceúčelové plážové hřiště. Doufáme, že tento sport 

přitáhne své příznivce. Při výuce volejbalu spolupracujeme se sportovními oddíly 

DDM Brno (dívky) a Loko-Ingstav Brno (chlapci). Do budoucna je potřeba jednat 

s těmito subjekty a vytvořit funkční systém, aby tento sport přilákal mladě hráče. 

Jsme rádi, že máme jako trenéry naše bývalé absolventy volejbalových tříd a trénink 

těch nejmladších zabezpečí zkušení ligoví hráči, kteří by mohli tento sport 

pozdvihnout. 
 

➢ Žáci 9. tříd v rámci naplňování ŠVP se koncem školního roku zapojují do 

dlouhodobého projektu – prezentace závěrečných prací z vybraných témat. Z důvodu 

pandemie koronaviru COVID-19 z této prezentace v letošním roce sešlo. 
 

➢ Uzavření škol a pandemie koronaviru na celém světě měla negativní důsledky i na 

možnost studijních jazykových pobytů, které jsme každoročně organizovali do Velké 

Británie či na Maltu. 
 

➢ Vedení školy do března zabezpečovalo potřeby školy související s výchovou a 

vzděláváním a vyhovělo individuálnímu zájmu jednotlivých pedagogů v naplňování 

plánu DVPP.  
 

➢ Jako každoročně jsme sledovali a vyhodnocovali výsledky vzdělávání žáků pomocí 

čtvrtletních a pololetní práce z ČJ a M. K porovnávání a ověřování znalostí i v jiných 

předmětech nám sloužilo zapojování se do mimoškolních soutěží a olympiád.  
 

➢ 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. 
 

➢ Každoročně se snažíme žáky motivovat a vést k aktivnímu vzdělávání, avšak velký 

počet žáků nemá vnitřní potřebu úspěšného školního výkonu. S tím mnohdy souvisí 

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 kvůli jejich nezájmu. 

V rámci distanční výuky se nám projevily všechny klady a zápory související 

s individuálním vztahem žáků k výuce, ale i komunikace s některými rodiči, na něž 

několikanásobně dolehla nutnost kontroly a u nejmenších dětí i přímá pomoc svým 

dětem s úkoly. 

V mnoha rodinách se projevilo nedostatečné zajištění technikou umožňující distanční 

výuku. Chyběl počítač, případně v některých rodinách muselo zvládnout více školních 

dětí zadané úkoly na jednom počítači.  

Ve výuce jsme kladli důraz na přiměřenost a množství učiva vzhledem k věku dětí a 

k jejich individuálním schopnostem. Vzdělávání na dálku probíhalo synchronně (on-

line) a asynchronně (off-line). 

Při hodnocení za druhé pololetí jsme vycházeli z vyhlášky 2019/2020: 

- z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy měl žák 

povinnost řádně docházet do školy, 

- podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud měl 

pro takové vzdělávání žák podmínky, 

- podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 
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BUDOVA ŠKOLY A PŘILEHLÉ POZEMKY: 

 

➢ Školní rok jsme zahájili jak ve stávající budově, tak v přístavbě nového šestitřídního 

učebnového pavilonu, kam jsme přemístili všechny třídy I. stupně s výukou Začít 

spolu. Na pozvání pana starosty JUDr. Tomáše Kratochvíla se otevření a zahájení 

výuky zúčastnila paní primátorka JUDr. Markéta Vaňková.  

Díky designu a vybaveností budovy byla přístavba vyhodnocena stavbou JmK 2019, 

na což jsme patřičně pyšní. 

 

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

družinou, ale i veřejností k pronájmu pro mimoškolní činnost.  

 

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

sloužících k bezpečnějšímu pohybu dětí v areálu školy a jejich hygieně. Větší část 

oprav finančně zajišťoval ÚMČ Brno – Bystrc: opravy sportovního areálu (výměna 

umělého povrchu víceúčelového hřiště, revitalizace povrchu fotbalového hřiště) a 

mzdu jeho správce, opravy kanalizace, výměnu PVC na chodbách, jídelně a schodišti 

I. stupně. Většina oprav se uskutečnila v době uzavření škol pro žáky, takže nenarušila 

výuku. 

V plánu pro podzimní období je realizace oprav souvisejících s neodtékáním vody po 

dešti z některých částí přístupových chodníků. 

 

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

pozemků školy je na dobré úrovni. Stále však hledáme možnosti, jak vybavení školy 

zlepšit, aby vyhovovalo novým trendům vzdělávání a výchovy jednadvacátého století.  

 

 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY: 

 

➢ Pedagogický sbor měl ve školním roce 2019/2020 63 kvalifikovaných pedagogických 

pracovníků (50 učitelů a 13 vychovatelů).  
 

➢ Ve škole 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.  
 

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

školy včetně specializovaných pedagogických činností.  

 

➢ Kvůli nařízením MZ byla přerušena činnost dalšího vzdělávání. Věříme, že obdobná 

situace již v roce 2020/2021 nenastane. 

  
➢ Počet nepedagogických pracovníků: 12. 

 

➢ Ve škole pracují dva techničtí pracovníci. Vzhledem k množství práce (dvě školní 

budovy, obsluha/dohled dvou kotelen, velký školní areál, venkovní sportovní areál) je 

nutno vybavovat dílnu pracovním nářadím ulehčujícím práci a zvážit i nákup nového 

víceúčelového traktůrku.  

 

➢ V souvislosti s tím, že se prezentujeme jako škola se sportovními třídami s většinovým 

zaměřením na volejbal, je do budoucna nutností mít v řadách pedagogických 

pracovníků i kvalifikované trenéry, kteří sami povedou volejbalová družstva nebo 
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alespoň metodicky podpoří mladé trenéry či organizačně zajistí tréninky, soutěže či 

volejbalová soustředění. 

 

➢ Změna nastane ve vedení školy. K 31. 7. 2020 končím v pracovním poměru jako 

dosavadní ředitel a odcházím do důchodu. Do této chvíle nebyl na mé místo jmenován 

žádný z uchazečů, kteří prošli výběrovým řízením.   

 

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 do uzavření škol, tj. do března 2020 a zaměstnanci se 

jimi řídili.  
 

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

kamerový systém, který byl zprovozněn i v nové budově. V průběhu školního roku 

plánujeme posílit tato bezpečnostní opatření. Přesto dochází v areálu školy 

k vandalismu, který řešíme s Policií ČR. 
 

➢ Postupně se zaměřujeme na revizi a výměnu svítidel na chodbách a učebnách, na 

opravu podlah zvláště na chodbách. Umývárny, šatny, WC a odpadní systém 

tělovýchovného pavilónu byl dán do zápisu KHS již v roce 2018. Potřebná 

rekonstrukce těchto prostorů byla nahlášena ÚMČ. Tyto práce si vyžadují velké 

finanční prostředky, ale doufáme, že alespoň některé budou zařazeny do SOI ÚMČ 

pro rok 2021. 

 

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 i ve vztahu k rodičům. K tomu přispívá i komunikační systém 

Edookit. Podstatné informace týkající se chodu školy byly díky novému systému 

předávány efektivně. Projevilo se to zvláště v době distanční výuky, kdy Edookit byl 

základem pro kontakt s rodiči a žáky. 
 

➢ Školská rada se v tomto školním roce sešla dvakrát. Přestože jsme byli v 

pravidelném kontaktu se zástupci rodičů, domnívám se, že se setkání mohlo uskutečnit 

i v zimních měsících, kdy škola čelila vykonstruovaným pomluvám.  

 

➢ Vedení školy podporovalo aktivní rozvoj a další vzdělávání zaměstnanců v souladu 

s potřebami školy. 

 

➢ V hodnocení a odměňování zaměstnanců se postupovalo v rámci vytvořených 

pravidel.  

 
 

PARTNERSTVÍ ŠKOLY A EXTERNÍ VZTAHY: 

 

➢ I přes problémy s pandemií a uzavřením školy 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). 

V budoucím období se škola může věnovat vyhledávání dalších možnosti navazování 

kontaktů a spolupráce s novými partnery.  
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➢ V rámci prevence i při řešení různých situací jsme v tomto školním roce využili 

kontaktů s pedagogicko-psychologickými poradnami, Policií ČR, OSPOD aj. 

odbornými institucemi. 
 

➢ Jako každoročně škola vyzývala prostřednictvím svých zástupců ve školské radě či na 

třídnických schůzkách rodiče k angažovanosti v životě školy. Bohužel přetrvává, že v 

některých případech se nedaří přesvědčit rodiče, aby více kontrolovali své děti při 

učení, v domácí přípravě, případně pomáhali škole při řešení závadového chování 

svých dítěte. U některých rodičů selhává kontrola a důslednost při přípravě dětí na 

školní vyučování. 
 

➢ Spolupráce se zřizovatelem, ÚMČ Brno – Bystrc, ve smyslu financování rozsáhlých 

oprav ve škole a sportovním areálu bylo i v tomto roce na dobré úrovni. Za uplynulý 

rok vidím rezervu v přímé komunikaci s vedením školy. Škola vždy dobře 

reprezentovala sebe i městskou část, proto vidím jako potřebu a nutnost, aby se mezi 

vedení úřadu a vedení školy vrátila jak odborná, tak i neformální komunikace. Tak 

tomu bylo v uplynulých letech zvykem.   
 

 

Při hodnocení školního roku 2019/2020 mohu konstatovat, že i přes nepříjemná období 

kterými jsme si prošli a která vyvrcholila pandemií koronaviru a uzavřením škol, ZŠ 

Vejrostova se i nadále rozvíjí. Otevření stavby nového učebnového pavilonu pro výuku, 

její vyhlášení stavbou JmK 2019, modernizace sportovního areálu pro mládež i širokou 

veřejnost nebo velké či drobné opravy přispěly k tomu, abychom se i nadále hlásili ke 

školám moderního typu. To vše ve spojení s pracovitými kvalifikovanými zaměstnanci 

jsme i letos dosahovali dobrých výsledků, a tím úspěšně reprezentovali sebe i naši 

městskou část.  

Uznání a poděkování si tedy zasluhují všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se v tomto 

roce podíleli na naplňování výchovného procesu a vzdělávacích cílů. Kvalitu našich 

pedagogů prověřila distanční výuka, která probíhala od 11. 3. až do závěru roku. Bez 

jejich odborné a trpělivé práce by naše škola, zvláště v tomto školním roce, 

nedosahovala tak dobrých výsledků! Za vedení svých kolektivů, dobrou organizaci a 

pokyny směřující jak k pedagogům, tak i rodičům v době koronavirové pandemie a 

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

stupně. Poděkování patří i vedoucí vychovatelce školní družiny a vychovatelkám, školní 

psycholožce, jakož i speciálním pedagožkám. Výbornou práci vždy odváděli členové 

školního poradenského pracoviště pod vedením školní psycholožky. Díky patří všem 

nepedagogickým pracovníkům, bez nichž si nedokážu představit bezproblémový chod 

školy.  

To vše by bez finanční podpory ÚMČ Brno – Bystrc vkládané do zlepšování vnitřních a 

venkovních prostorů školy bylo podstatně složitější. Proto poděkování patří všem 

z ÚMČ, kteří se na přidělování finančních prostředků a velkých opravách v areálu školy 

podíleli. V konečném výčtu děkuji členům školské rady, zvláště pak zástupcům rodičů a 

učitelů za dobrou spolupráci po celý školní rok. Nesmím zapomenout ani na 

spolupracující rodiče, kteří nám přes svá zaměstnání pomáhali se vzděláváním svých 

dětí v době distanční výuky. 

Věřím, že i v následujícím roce si škola pod vedením mého nástupce povede neméně 

dobře. Spoléhám na zlepšení komunikace s vedením obce, podporu a spolupráci s rodiči 

našich žáků, jakož i ostatní veřejnosti, která nám fandí.  

Na závěr děkuji zaměstnancům školy, minulým i současným, za vše, čím můj život 

obohatili, ať už jako učitele nebo jako jejího ředitele, a přeji všem zdraví, klid a pohodu 

při vzdělávání dalších generací hodných žáků chtivých po vědomostech. 

                                        

 

Mgr. Zdeněk Černošek, ředitel školy 
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HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

Školní metodici prevence: Mgr. Olga Novotná 

Mgr. Petr Slonek   
Podmínky školy:  

Škola má dobré podmínky pro uskutečňování minimálního preventivního programu. Program 

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

speciálních pedagogů. 
 

V rámci prevence rizikového chování se nám daří zejména:  

Organizace a realizace celoškolních projektů na téma prevence rizikového chování zejména 

šikany. Spolupráce mezi třídami starších a mladších žáků, kdy prvňáček získá svého velkého 

kamaráda, který mu může být pomocníkem, poradcem i ochráncem v naší velké škole. 

V rámci budování vzájemných vztahů mezi žáky projektu Začít spolu jsme pořádali vzájemné 

projekty na základě teze, že pokud spolu pracují děti rozdílného věku, vytvoří se kreativnější, 

uvolněnější a zejména bezpečné prostředí vhodné k experimentování a učení novým 

dovednostem, které snáze odolává podnětům negativního chování. 

 

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. 

• Projekt – Jak zlepšit vztahy ve třídě – zaměřuje se na budování pozitivního klimatu 

třídy, asertivní chování, etickou výchovu – žáci se učili spolu správně komunikovat a 

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. 

 

Nepodařilo se nám realizovat všechny naplánované akce z důvodu koronavirové krize. Po 

návratu dětí do škol jsme pracovali zejména na opětovném zařazení dětí do kolektivu. 

Vnímali jsme jako důležité, aby učitelé věděli, kdy mohou očekávat propady v chování a 

prožívání svém i žáků v průběhu dalšího roku, a mohli na ně adekvátně reagovat, a do jisté 

míry jim předcházet, proto jsme postupovali zejména na základě materiálu – Až se sejdeme ve 

škole. 

 

• Co se nám nedaří: 

 

Podpora spolupráce a kooperace v krizovém období. 

 

Mgr. Olga Novotná, školní metodik prevence pro 1. stupeň 
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II. stupeň: 

 

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

poznávání a budování nových kolektivů a jejich třídního učitele. 

 

• Sportovní soustředění volejbalových družstev a dalších zájemců, pro rozvoj 

sportovních aktivit. 

 

• Výchova k lidským právům – zaměřeno na otázku sociální nerovnosti a dětí 

v nebezpečí ve světě. 

 

• Projekt prevence rizikového chování – 6. a 7. ročníky: Vztahy ve třídě, asertivní 

chování, etická výchova: žáci se učí spolu správně komunikovat a spolupracovat, 

seznámí se s tím, co to šikana je, které chování lze za šikanu považovat, jak se jí 

bránit, sami si vytváří charty proti šikanování a snaží se vcítit do role oběti i útočníka. 

Obě třídy mají zpracované stejné téma, přizpůsobené jejich věku a získaným 

zkušenostem, projekt v sedmé třídě navazuje na přecházející rok, aniž by opakoval 

aktivity. 8. ročník: Problematika alkoholu: projekt dětem přibližuje vliv alkoholu na 

zdraví a na výkon. Pracuje s riziky, zdůrazňuje následky zneužití alkoholu, varuje před 

vznikem závislosti a upozorňuje na nebezpečnou chytlavost reklam. 9. ročník: 

Problematika drog a drogové závislosti. 

 

• Bezpečně na internetu, kyberšikana – projekt Kraje pro bezpečný internet, projekt 

Hodina kódu a Bobřík informatiky. 

 

• Lyžařský výcvikový kurz – pro 7. třídy a další pro zájemce i z vyšších ročníků. 

 

• Hasík – preventivní projekt hasičů 

 

• Ukliďme Česko – celorepubliková akce (chystaný projekt neproběhl z důvodu 

karantény) 

Spolupráce s OSPODem ÚMČ a odborem PČR a také s Hasičským záchranným sborem.  

 

Jednání s rodiči je dalším důležitým bodem včasného preventivního působení a úspěšného 

zvládání případných krizí. 

   

• Co se nám nedaří: 

 

Vztahové problémy ventilované přes sociální sítě. 

 

Elektronické cigarety, tabakismus – přes rozvoj sportovního ducha a cílenou prevenci se 

bohužel opakují případy užití. 

 

Mgr. Petr Slonek, školní metodik prevence pro 2. stupeň 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ ZA ROK 2019/2020 

 

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

školy s pracovníky školního poradenského pracoviště, především se školní psycholožkou 

(Mgr. Lucie Malachtová), speciálními pedagožkami (Mgr. et Mgr. Táňa Novotná a Mgr. Jana 

Coufalová) a metodiky prevence (Mgr. Olga Novotná – 1. stupeň a Mgr. Petr Slonek – 2. 

stupeň). 

Během školního roku se VP se na podzim zúčastnila metodického setkání výchovných 

poradců organizovaného PPP Brno, tentokrát v prostorách Nové radnice. Setkání bylo 

zaměřeno především na kariérové poradenství a informace z PPP Brno. 

 

Oblast výchovná a vzdělávací 

 

• Výchovné a vzdělávací problémy a rodinné problémy 13 žáků a žákyň řešila VP (příp. 

jiný člen ŠPP) ve spolupráci s OSPOD ÚMČ Brno-Bystrc, resp. ÚMČ Brno-střed a 

ÚMČ Brno-sever. Jednalo se především o vysoký počet zameškaných hodin 

(omluvených i neomluvených), komplikovanou rodinnou situaci a nedostatečný 

dohled na žáka ze strany zákonných zástupců. U pěti žáků jsme spolupracovali s 

Policií ČR. 

• 13 x se sešla výchovná komise. Jednalo se především o agresivní chování, 

nedostatečný dohled na žáka ze strany zákonných zástupců, neplnění školních 

povinností, slabý prospěch a vysoký počet zameškaných hodin. U některých žáků se 

kumulovalo více problémů. Na některé výchovné komise byli pozváni také pracovníci 

OSPOD.  

• U tří žáků prvního stupně byla nutná spolupráce s SVP (Kamenomlýnská a 

Veslařská). Tato spolupráce byla v součinnosti se spoluprací s OSPOD. 

• Souhrnem lze říci, že VP řešila, podílela se na řešení nebo byla informována o situaci 

asi 30 žáků, především s výchovnými problémy nebo problematickou rodinnou 

situací. Na řešení situace těchto žáků se většinou podílelo více pracovníků ŠPP. 

• Se školskými poradenskými zařízeními spolupracovaly primárně školní psycholožka a 

školní speciální pedagožka, avšak situaci některých žáků konzultovala i VP, a to 

především s pracovníky PPP Brno, příp. PPP Voroněžská, Kppp Brno a SPC 

Štolcova. VP evidovala žáky podpůrnými opatřením 2., 3. a 4. stupně a dále se 

zaměřila na koordinaci péče o žáky mimořádně nadané. V letošním školním roce byli 

takto diagnostikováni 3 žáci prvního stupně.  

 

Kariérové poradenství  

 

• V letošním školním roce nevyučovala VP v 8. ani 9. ročníku předmět Volba povolání, 

ale především s vyučujícími 9. ročníku obsah tohoto předmětu konzultovala. 

• V říjnu 2019 zorganizovala pro všechny tři deváté třidy (9. A, 9. B, 9. C) návštěvu 

Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Úřadu práce Brno-

město.  

• Vyučující Volby povolání se dále v listopadu se svými žáky zúčastnili Festivalu 

vzdělávání (dříve Veletrh SŠ) na brněnském výstavišti. 

• V průběhu roku (říjen–leden) proběhly v jednotlivých 9. třídách v rámci Volby 

povolání prezentace čtyř brněnských SŠ. Jednalo se o:  

SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizace,  

Moravské gymnázium Brno, 

SOŠ EDUCAnet Brno, o. p. s., 

SŠ polytechnické Brno, Jílová. 
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• Pro zájemce z řad žáků 9. ročníku byla uspořádána exkurze s doprovodným 

programem na Integrované střední škole automobilní Brno. 

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

přijímacím řízení na SŠ (konzultace, informační nástěnka s letáky), dále 

konzultovala podmínky přijetí některých žáků na SŠ se zástupci SŠ. V září zpracovala 

informační leták, v lednu připravila zápisové lístky, v únoru uspořádala informační 

schůzku pro rodiče žáků 9. tříd, kde podala informace o pravidlech přijímacího řízení. 

V únoru se také více zaměřila na poskytování informací zájemcům o studium na 

víceletých gymnáziích.  

• Na jaře byl průběh přijímacího řízení výrazně ovlivněn a pozměněn nouzovým stavem 

a následnou situací. V této době podávala VP aktuální informace rodičům i žákům 

především prostřednictvím systému Edookit. 

• Ve druhé polovině června se VP zaměřila na evidenci žáků přijatých na SŠ a 

zároveň konzultovala s žáky nepřijatými v 1. kole a jejich rodiči další postup 

v přijímacím řízení.  

• Závěrečné rozloučení se žáky 9. ročníku proběhlo v pátek 26. 6. 2020 ve školní 

jídelně. 

 

Údaje o přijímacím řízení na střední školy  
 

Žáci mohli podávat do 1. kola max. 2 přihlášky, pokud škola organizovala další kola, mohli 

podat libovolný počet přihlášek. Žáci však nemají povinnost předkládat základní škole 

vyrozumění o přijetí na SŠ, a navíc mnozí řešili své přijetí na SŠ ještě těsně před koncem 

školního roku. V přehledech vycházíme z informací, které nám žáci poskytli na konci června 

2020.  

  

Výsledky přijímacího řízení  

70 žáků ukončilo povinnou školní docházku v 9. ročníku, 69 z nich pokračuje ve vzdělávání 

na SŠ nebo SOU. Jeden žák z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí přihlášku ke studiu 

na SŠ nepodával. 

Na víceletá gymnázia dále odchází 5 žáků 7. ročníku a 10 žáků 5. ročníku.  

2 žáci ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku, dle našich informací přihlášku na SŠ 

ani jeden z nich nepodal. 

  

Souhrnný přehled přijatých žáků  

  

9. ročník – 69 žáků  

7. ročník – 5 žáků  

5. ročník – 10 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  
8leté  6leté  4leté  

počty 

přijatých 

žáků  

 10 

(5. roč.)  

5  

(7. roč.)  

 11 

(9. roč.)  

41  

(9. roč.)  

 10 

(9. roč.)  

 7 

(9. roč.)  

  

0  

(9. roč.)  
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 9. ročník  

  

Z celkového počtu 70 žáků se přijímacího řízení zúčastnilo 69 žáků 9. ročníku.  
  celkem 

žáků  

přijatí 

žáci 

gymnázia  odb. stř. vzděl. 

s mat. zkouškou bez 

praktické přípravy  

(SOŠ)  

odb. stř. vzděl. 

s mat. zkouškou 

s praktickou 

přípravou  

(SOU)  

učební 

obory 

s výučním 

listem  

(SOU)  

učební 

obory bez 

výučního 

listu  

9. A  27 26/1 2 20 3 1 0  

9. B  22 22 5 10 4 3  0  

9. C 21 21 4 11 3 3 0 

celkem  70 68/1  11  41 10  7  0  

% z počtu 

žáků 

v ročníku  

100 % 98,57 

%  

 15,71 %  58,57 %  14,29 %  10 %  0 %  

 /1 Jeden žák se přijímacího řízení nezúčastnil z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí. 

  

Víceletá gymnázia  

  

Na gymnázia bylo přijato 5 žáků 7. ročníku a 10 žáků 5. ročníku.  

 7. ročník – šestileté studium  

(celkem 78 žáků v ročníku)  

5. ročník – osmileté studium  

(celkem 108 žáků v ročníku)  

7. A  0  5. A   4 

7. B  0 5. B   2 

7. C  5 5. C   2 

    5. D   2 

Celkem  5     10 

% z počtu žáků 

v ročníku  

6,41 %     9,26 %  

  

Mgr. Lenka Broklová, výchovná poradkyně 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA PRO ŠKOLNÍ 

ROK 2019/2020 

 

Tento školní rok byl poznamenán pandemií koronaviru, proto i některé aktivity školního 

psychologa musely být přizpůsobeny této nové situaci. Od 11. 3. 2020 tedy byla práce 

vykonávána v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, kdy se 

zakazovala osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném 

školství a na vysokých školách. Pro udržení kontaktů se žáky, jejich rodiči a pedagogy byly 

použity online technologie (Edookit, Microsoft Teams, videohovory). K rozvolňování 

opatření došlo až během měsíce května, kdy 25. 5. mohli do škol nastoupit žáci prvního 

stupně, a to v omezené míře. Práce školního psychologa mohla být od té doby poskytována 

pouze formou individuálních konzultací se žáky, nikoli se zákonnými zástupci. Těm byly 

poskytnuty podpora a konzultace pouze distanční formou (online).  

Celkově školní psycholožka se v průběhu školního roku 2019/2020 zúčastnila nebo 

realizovala tyto aktivity: 

 

• Kariérové poradenství pro zájemce z 9. ročníku (říjen–leden). 

• Adaptační pobyt pro žáky šestých tříd (září), ve spolupráci se speciální pedagožkou. 

• Screening speciálních vzdělávacích potřeb u žáků druhých tříd (leden-únor), ve 

spolupráci se školní speciální pedagožkou. 

• Psychodiagnostika tříd (sociometrie, zájmové dotazníky). 

• Vyšetřování nebo spolupodílení se na odhalování rizikového chování u dětí, následná 

práce s těmito třídami, popř. jednotlivci. 

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

koheze skupiny. 

• Spolupráce se žákovským parlamentem. 

• 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 poradenská činnost u vybraných zájemců. 

• Spolupráce s výchovnou poradkyní, účast na výchovných komisích. 

• Konzultace pro pedagogické pracovníky. 

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

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

psychologové, psychiatři, neurologové). 

• Vedení videohovorů a konzultací přes Microsoft Teams (v době platnosti 

mimořádných opatření). 

• Další vzdělávání školního psychologa. 

 

 9.A 9.B  9.C  

Kariérové poradenství 11 žáků 7 žáků 11 žáků  

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

Depistáže ve 2. 

ročníku 

21 žáků 11 žáků 13 žáků 20 žáků 

 6.A 6.B 6.C 6.D 

Adaptační pobyt 27 žáků 22 žáků 23 žáků 20 žáků 

 Počet podpořených tříd  Prevence, vztahy ve třídě, pozorování. 

Práce se třídami 13 tříd 33 vstupů do tříd 

 

Mgr. Lucie Malachtová, školní psycholožka 
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 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 
V průběhu roku byly pravidelně prováděny tyto činnosti: 

 

• Přímá speciálně pedagogická práce pro žáky se SVP v ZŠ a ŠD, a to výukou Předmětu 

speciálně pedagogické péče, výukou na dálku, formou distanční výuky, Edookit, 

Teams, vedení dokumentace jednotlivých žáků, jejich plánů rozvoje a zakládání jejich 

výsledků pokroku, včetně zpracování formativního slovního hodnocení jednotlivým 

žákům. 

• Metodická pomoc učitelům a nastavení Pedagogické intervence pro žáky se SVP ze 

znevýhodněného prostředí. 

• Zajištění PO pro žáky se SVP v ZŠ a ŠD u vybraných případů. 

• Speciálně pedagogické poradenství pro zákonné zástupce žáků se SVP, je kladen 

důraz na pravidelnou práci s rodinou, a to nejen realizací programu KUPOZ, ale i 

realizace programů dle poptávky jednotlivých žáků, dle nastavení Doporučení ŠPZ. 

• Speciálně pedagogické poradenství a metodické vedení pro učitele ZŠ a vychovatele 

ŠD. 

• Metodická pomoc vůči asistentům pedagoga v ZŠ a ŠD ve vybraných případech. 

• Individuální vyhledávání, depistáž a diagnostika žáků se SVP v ZŠ, zejména v prvních 

třídách. 

• Edukační programy, besedy a kurzy. 

• Koordinace speciálně pedagogických služeb a péče o žáky se SVP v ZŠ a ŠD. 

• Komunikace se ŠPZ, a to v rámci péče o žáky se SVP v ZŠ a ŠD. 

• Spolupráce s TU na tvorbě a vyhodnocení PLPP. 

• Spolupráce s TU na tvorbě, realizaci a vyhodnocení IVP, Dotazníků PPP a krizových 

plánů v ZŠ a ŠD u vybraných případů. 

• Evidence pomůcek pro speciálně pedagogické činnosti, orientace v nabídkách a 

koordinace vybavení kabinetu vhodnými či potřebnými pomůckami pro práci, 

shromažďování a zapůjčování těchto pomůcek a jejich efektivní využívání. 

• Projekt CKP – účastník. 

• Projekt Obědy pro děti ohrožené chudobou – koordinátor. 

• Projekt Prevence neúspěšnosti na brněnských školách – koordinátor. 

• Poskytnutí krizové intervence a neodkladné péče v souvislosti s rizikovým chováním 

při nenadálé situaci. 

• Administrativní činnosti v souvislosti s dokumentací žáků, zprávy o činnosti, 

administrativní náležitosti spojené s výše zmíněnými projekty. 

 

Mgr. Jana Coufalová, speciální pedagog 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO 

PRACOVIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20 
 

 

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

p. o.: školní psycholožka, výchovná poradkyně, 2 speciální pedagožky, školní metodička 

prevence pro 1. stupeň a školní metodik prevence pro 2. stupeň. Členové školního 

poradenského pracoviště se scházejí dle aktuální potřeby, několikrát do roka je porada 

společná i s vedením školy. Od letošního školního roku jsou nastaveny pravidelné pondělní 

schůzky školní psycholožky se speciálními pedagožkami. Vedoucí pracovníci školy se také 

obrací na jednotlivé členy pracoviště i individuálně dle charakteristiky jejich zakázky. 

Vedoucím pracoviště je školní psycholožka. 

Tento školní rok byl poznamenán pandemií koronaviru, proto i aktivity jednotlivých členů 

ŠPP musely být přizpůsobeny této nové situaci. Od 11. 3. 2020 tedy byla práce vykonávána 

v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, kdy se zakazovala osobní 

přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném školství a na 

vysokých školách. Pro udržení kontaktů se žáky, jejich rodiči a pedagogy byly použity online 

technologie (Edookit, Microsoft Teams, videohovory). Proběhlo několik setkání ŠPP pomocí 

videohovoru. Za ŠPP byly vytvořeny či zajištěny některé materiály, které měly za cíl podpořit 

vyučující, rodiče i žáky v nelehké situaci (podporující dopis na počátku pandemie, tipy, jak to 

zvládnout po psychické stránce, manuál pomáhající s adaptací po návratu do škol). Speciální 

pedagožka se snažila zkontaktovat ty žáky a rodiče, kteří se z nějakého důvodu na počátku 

nezapojili do distanční výuky, a hledala vhodná individuální řešení, aby se mohla znovu 

navázat spolupráce školy se žáky pomocí jiných mechanismů (předávání si materiálů u školy, 

posílání poštou aj.). Jednotliví členové ŠPP kontaktovali vyučující, aby získali přehled o 

fungování rizikových žáků. K rozvolňování opatření došlo až během měsíce května, kdy 25. 

5. mohli do škol nastoupit žáci prvního stupně, a to v omezené míře.  

 

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. 

• Podpora sociálně znevýhodněných žáků.  

• Jednání s rodiči, s učiteli, s asistenty pedagoga. 

• 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 (92 žáků). 

• Profesní poradenství pro žáky 9. ročníku (29 žáků). 

• Depistáže u žáků 2. ročníku (65 žáků). 

• Zajištění odborných přednášek a besed na témata z oblasti prevence. 

• Metodická podpora vyučujícím. 

• Zajištění realizace předmětu Speciálně pedagogická péče. 

• Zajištění Pedagogické intervence. 

• Spolupráce s projektem Mentoři do škol. 
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Realizování podpůrných opatření: 

 

Předmět Speciálně-pedagogická péče navštěvovalo 26 žáků prvního stupně ZŠ a 5 žáků 

druhého stupně ZŠ, 4 žáci pak dvakrát týdně. Z toho 15 žáků bylo zařazeno do PO3, ostatní 

žáci jsou vedeni v PO2. Jeden žák má podpůrná opatření 4. stupně. Celkově bylo realizováno 

35 hodin týdně výuky PSPP. 

Z době koronavirové pandemie a distančního vzdělávání probíhala výuka předmětu PSPP 

online přes Edookit a Microsoft Teams. 
 

PSPP je podpůrným opatřením poskytovaným žákům se speciálním vzdělávacími potřebami, 

kteří nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání. Zajišťuje kompenzaci obtíží 

žáka, přispívá ke kvalitnímu vzdělávání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám. 

Toto podpůrné opatření zajišťuje školní speciální pedagog Mgr. Jana Coufalová a školní 

psycholožka Mgr. Lucie Malachtová.  

Předmět je realizován v disponibilních hodinách žáka. Forma hodnocení je slovní. 

 

Pedagogické intervence byly poskytnuty celkem 7 žákům prvního stupně a 7 žákům druhého 

stupně v celkovém rozsahu 15 hodin týdně. 

 

Z ŠPZ přišlo16 doporučení pro využití asistenta pedagoga ve třídě, v níž se vzdělává žák se 

speciálními vzdělávacími potřebami, v těchto případech s podpůrným opatřením 

3. a 4. stupně. Asistenti pedagoga působili ve třídách 1. B, 2. A, 2. C, 3. B, 3. C, 4. B, 4. D, 

5. B (2 asistenti pedagoga), 5. C, 5. D, 6. A, 6. C, 7. A, 7. C, 9. A.  

 

Ke 30. 6. 2020 se na naší škole vzdělávalo: 

1 žák se stupněm podpory 4 (s asistentem pedagoga), 

25 žáků se stupněm podpůrných opatření 3 (z toho 15 s asistentem pedagoga),  

107 žáků se stupněm podpůrných opatření 2,  

58 žáků se stupněm podpůrných opatření 1 (z toho 44 stanovených PPP a 14 stanovených 

ZŠ). 

 

Doporučení pro žáky se stupněm podpůrných opatření 2, 3 a 4 obsahují hodiny speciálně 

pedagogické péče, hodiny pedagogické intervence, personální podporu v podobě asistenta 

pedagoga, speciální pomůcky apod.  

 

Školní poradenské pracoviště spolupracovalo během roku s následujícími institucemi: 

• PPP Brno, Kohoutova, 

• PPP Voroněžská, 

• PPP Sládkova, 

• SPC Štolcova, 

• odbory sociální péče o dítě, 

• Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno – Bílý dům, 

• dětští obvodní lékaři, 

• SPC Veslařská, 

• SVP Veslařská, 

• Policie ČR, 

• kliničtí psychologové, psychiatři, neurologové, 

• MŠ Kachlíkova, 

• Centrum kolegiální podpory, 

• Městský soud. 

                                  

Mgr. Lucie Malachtová, školní psycholožka 
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I. STUPEŇ 

 
Zapojení žáků do školních sportovních soutěží 

 

SOUTĚŽ 
 

ROČNÍK 

 

 

VÝZNAMNÉ 

  UMÍSTĚNÍ 

 

                  JMÉNO (třída)  

Školní kolo:    
Šplh 

Orientační běh 

Korfbal 

3. - 5. 

2. - 5.  

4. - 5. 

 45 dětí 

50 dětí 

90 dětí 

Obvodní kolo:    

Šplh 3. 1. místo Navrkalová Nikola (3. C) 

 3. 3. místo Šidlová Jana (3. D) 

 3. 1. místo Musil David (3. C) 

 5. 1. místo Nezvalová Natálie Ela (5. D) 

 5. 3. místo Pečenka Adam (5. C) 

Městské kolo:    

Šplh 3. 2. místo Nikola Navrkalová (3. C) 

 3. 1. místo David Musil (3. C) 

 5. 2. místo Natálie Ela Nezvalová (5. D) 

 

 

Turnaj v korfbalu 

Každoroční turnaj v KORFBALU je opět za námi. Proběhl 

v týdnu před jarními prázdninami a účastnili se ho hráči ze 

všech 4. a 5. tříd. Všichni bojovali se zápalem, ale také se 

ctí. Na to dohlížel náš oblíbený rozhodčí Peter Bušík, který 

za námi začátkem roku vždy přichází s ukázkovými hodi-

nami a poté, co si žáci korfbal natrénují v hodinách tělocvi-

ku, pravidelně píská náš školní turnaj. 

A zde jsou výsledky jednotlivých ročníků: 

 

4. A   1. místo    5. C 

4. D   2. místo   5. D 

4. C   3. místo   5. A 

4. B   4. místo   5. B 

                                

      

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizátor: Mgr. Nela Jílková 
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ZAPOJENÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍCH VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ 

SOUTĚŽ ROČNÍK   UMÍSTĚNÍ JMÉNO (třída) 

 
Školní kolo:    

Recitační soutěž 1. 

 

 

2. – 3. 

 
 

4. – 5. 

1. místo 

2. místo 

3. místo 

1. místo 

2. místo 
3. místo 

1. místo 

2. místo 

3. místo 

Andrea Budínová 

Ondřej Nedoma 

Pavel Schafer 

Ellen Křížová 

Lea Kubínová, Justýna Rašková 
Viliam Beszédeš 

Jana Trkanová 

Eliška Horká, Sarah Jandová 

Richard Mojžiš 

Pangea 4. 

 

 

5. 

1. místo 

2. místo 

3. místo 

1. místo 

2. místo 

3. místo 

Tomáš Michalčík 

Šimon Hlaváček 

Jakub Šrámek 

Anežka Zonygová 

Monika Mrkosová 

Adam Pečenka 

Olympiáda Z5 5. 1. místo 

 

Klára Herrmannová, Adam Pečen-

ka, Monika Mrkosová 

Anežka Zonygová, Jaromír Vetchý 

Pythagoriáda 5. 1. místo 

2. místo 

3. místo 

Adam Pečenka 

Vít Vraštil, Anežka Zonygová 

Jakub Konečný, Karolína Miková, 
Štěpán Mareček, Štěpán Sova 

Mateso 5. 1. místo 

2. místo 

3. místo 

Anežka Zonygová 

Monika Mrkosová 

Alice Rašková, Jakub Konečný 

Babylon 5. 1. místo 

2. místo 

3. místo 

Štěpán Sova, Anežka Zonygová 

Klára Herrmannová 

Natálie Pitrochová 

Bobřík informatiky  Úspěšný řešitel 120 – 168 b. Všechny 4. a 5. třídy 

    

Městské kolo:    

Babylon 5. Zrušeno kvůli koronaviru.  

Olympiáda Z5 5. 2. místo 

4. místo 

12. místo 

Anežka Zonygová 

Monika Mrkosová, Adam Pečenka 

Jaromír Vetchý 

Mateso 5. 1. místo Anežka Zonygová 

    

Krajské kolo:    

Pythagoriáda  Zrušeno kvůli koronaviru.  

    

Celostátní soutěže:    

Pangea 5.  Kvůli koronaviru celostátní 

finále proběhne až v říjnu. 

Anežka Zonygová – postoupila 
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AKCE ŽÁKŮ A SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY: bez výletů, soustředění, adaptačních pobytů…,  

ROČNÍK SUBJEKT AKCE POČET 

zúčastněných, případ-

ně třída 
první    

 CVČ Bystrouška Vodnická pohádka 1. C 

 Společenské centrum Bystrc Výchovný koncert Réva 1. A, 1. B, 1. C, 1. D 

 ZŠ Vánoční jarmark 1. A, 1. B, 1. C 

 Lesy ČR Sběr žaludů  1. C 

 Technické muzeum   

 Vida centrum   

 Planetárium   

 CVČ Bystrouška Ferda Mravenec, 1. B, 1. A 

 CVČ Bystrouška Les Řáholec 1. B 

 Základní škola Vánoční jarmark 1. A, 1. B, 1. C, 1. D 

druhý    

 Bystrouška Výukový program 2. A, 2. B, 2. C, 2. D 

 Základní škola Vánoční jarmark 2. A, 2. B, 2. C, 2. D 

 Réva Výchovný koncert 2. A, 2. B, 2. C, 2. D 

 Hasík Výukový program 2. A, 2. B, 2. C, 2. D 

 Divadlo Bolka Polívky Sněhová královna v ledovém krá-

lovství 

2. B, 2. C, 2. D 

 Lesy ČR Výukový program 2. C 

třetí    

 Společenské centrum Koncert skupiny Réva všichni 

 Bystrouška Rok v přírodě 3. A 

 Bystrouška Tajemství lesa 3. A 

 Spondea Program Zpátky v čase 3. A 

 ZŠ Vejrostova Anglické divadlo všichni 

 Dopravní hřiště Komín Pravidla silničního provozu 3. D 

 Bystrouška Výukový program - 2x 3. D 

 Knihovna  3. D 

 Divadlo Polárka Divadelní představení 3. D 

 Planetárium Výukový program 3. D 

 Vida Vědecké a zábavné centrum 3. D 

 Bystrouška Výukový program 3. B 

 Divadlo B. Polívky Divadelní představení 3. B 

 Bystrouška Výukový program – 2  x 3. C 

čtvrtý    

 Společenské centrum Výchovný koncert Réva 101 

 Dopravní hřiště Jízda na kole, dopravní značky 101 

 Škola Anglické divadlo 77 

 Hala VSK Technika Brno Výcvik bruslení 101 

 Třída 4.B Krojovaná hodina-ukázky lidových 

krojů 

26 

pátý    

 Dopravní hřiště Komín Dopravní výchova 5. D 

 Výchovný koncert Réva Výchovný koncert ve Společen-

ském centru 

5. A, 5. B, 5. C, 5. D 

 Planetárium   pořad Cesta Sluneční soustavou 5. A, 5. B, 5. C, 5. D 

 knihovna Pořad Neotesánek – slušné chování 5. B 

 CVČ Legato Cirkusová ochutnávka 5. B 
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PROJEKTY 

NÁZEV CÍL PROJEKTU DOBA 

TRVÁNÍ 
ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

Jak zlepšit vztahy ve třídě Prevence šikany 1 den 1. stupeň 

Učíme se venku Terénní výuka 2 dny           3.A 

Lidské tělo Spolupráce 1. a 3. třídy ZaS 1 den        1.A a 3.A 

Společné Vánoce v ZaS Podpora kamarádských vztahů 1 den třídy ZaS 

Jarmark  2 hodiny 1. stupeň 

Harry Potter Celoroční hra  3.A 

Postavme se hladu Multikulturní výchova 1 den 1. stupeň 

Pohádky Propojení literárního textu s výtvarným 

vyjádřením; podpora spolupráce ve sku-

pině, prezentace před třídou 

týden 1.B 

Individuální žákovský projekt Zpracování tématu dle vlastního výběru; 

cíle: vyhledávání informací, zpracování, 

prezentace 

2 měsíce 1.B 

Dětská práva Uvědomění si svých práv a povinností 2 dny 2. A, 2. B, 2. C, 2. D 

Podzim Proměny a znaky přírody na podzim 3 dny 2. B, 2. C, 

Lidské tělo Stavba těla a funkce vnitřních orgánů 1 den 2. B, 2. C, 

Halloween Tradice a zvyky v cizích zemích 1 den 2. C 

Tandemová výuka Spolupráce s jiným učitelem 6 měsíců 2. C 

    

    

 

 Školy v přírodě: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

- 

Z důvodu pandemické situace se neuskuteč-

nily. - - 

- - - - 

- - - - 

 
 

Školní výlety: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

4. 12. 2019 Muzeum TGM v Hodoníně + skanzen Stráž-

nice – program Radujme se, veselme se. 

5.B, 5.C 45 

5. 12. 2019 Muzeum TGM v Hodoníně + skanzen Stráž-
nice – program Radujme se, veselme se. 

5.A, 5.D 47 

1. 10. 2019 Vlastivědná exkurze do Prahy 5.B, 5.C 46 

1. 7. 2020 Vlastivědná exkurze do Prahy 5.A, 5.D 38 
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Ze života 1. B 

V září jsme byli všichni plni očekávání – já, moji prvňáčci i jejich rodiče. A když se teď oh-

lédnu za prvním rokem (premiéru měly ve škole nejen děti, ale i já) a za vším, čím jsme si 

prošli, musím říct, že i přes náročné období koronavirové krize to byl rok, který nám přinesl 

mnoho pozitivního. Děti po celu dobu pracovaly s nadšením, v centrech aktivit byly neuvěři-

telně aktivní, s chutí se pustily do individuálních projektů, které předčily má očekávání. Rodi-

če žáků celou dobu projevovali zájem, zapojovali se do dění ve třídě, skvěle komunikovali, 

úspěšně se zhostili domácího vzdělávání, nabízeli podporu a pomoc, pomáhali, kde jen se 

dalo. Patří jim můj velký obdiv a dík. Už se těším, až opět v září všichni začneme spolu. 

     Foto: děti s třídním maskotem Edookit   kruh – rozloučení, posílání stisku ruky 

 

Nejsme z cukru  

Na závěr školního roku jsme naplánovali společné setkání žáků i s rodiči. Pro místo setkání 

jsme zvolili areál Eliot v klidném údolí potoka Vrbovce mezi městskými částmi Brno-Bystrc 

a Brno-Žebětín. Počasí nám ale vůbec nepřálo, zdálo se, že budeme muset akci kvůli dešti 

zrušit. Jenže děti ani rodiče se jen tak nevzdali a v hojném počtu dorazili. Společně jsme si 

zazpívali, zahráli pár her, opékali špekáčky, děti měly možnost povozit se na poníkovi. 

Odvážlivci trávili hodně času hrou v potoce, s úsměvem jsem sledovala děti vylévající obsah 

vody ze svých gumáků. Věřím, že budou všichni na toto příjemné odpoledne rádi vzpomínat.  

Mgr. Hana Šedivá 
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Harry Potter – malí čtenáři 

Tématem letošního roku v naší třídě byl Harry Potter, cílem celoročního projektu byla zejmé-

na podpora čtenářské gramotnosti. Projekt měl v dětech vzbudit zejména zájem o čtení.  

Na konci prázdnin čekal děti doma dopis, který jim oznámil přijetí do Školy čar a kouzel, 

školní rok jsme zahájily ve slavnostním, a 

to velkou kouzelnickou oslavou. Tvořili 

jsme kouzelnická pravidla, jak se má ve 

škole chovat správný kouzelník/správná 

kouzelnice. Následovala centra, v nichž 

děti připravovaly kouzelný lektvar, stu-

dovaly numerologii, bylinkářství a vyro-

bily si i vlastní kouzelnickou hůlku. 

V průběhu roku nás čekalo mnoho úkolů 

na čtení s porozuměním.  Na začátku 

jsem ani nečekala, že si knihy o Harry 

Potterovi přečte nakonec tolik dětí, někte-

ré dokonce přečetly i náročný pátý a šestý 

díl.                                                                                                         

                                                                          Mgr. Olga Novotná 

Broučci  

Dokáží žáci ze čtvrtého a pátého ročníku pracovat ve skupině a něco vytvořit pro své mladší 

spolužáky? Zvládnou prvňáčci s pomocí rodičů plnit úkoly 

svých starších kamarádů?  

Začátkem listopadu se třídy z programu Začít spolu účastnily 

akce Broučci. Děti ze 4. A a 5. A připravily stanoviště s úkoly 

pro děti z 1. A a 1. B. Když píšu „děti připravily“, myslím tím 

opravdu, že děti si úkoly samy připravily. My učitelé jsme spíše 

stáli v pozadí, děti usměrňovali a pomáhali jim, když to potře-

bovali.  Nápad, příprava a realizace úkolů byly na dětech. Ty 

spolupracovaly a domlouvaly se ve skupinách. Prvňáčci se pro-

měnili v broučky, kteří s lucerničkami obcházeli stanoviště a 

s podporou svých rodičů a starších spolužáků poctivě plnili úko-

ly na stanovištích. 

Podařilo se nám vytvořit událost, na které se mohli potkat rodiče 

a zároveň žáci napříč ročníky. Věřím, že se účastníci dobře bavi-

li, a zvláště děti z vyšších ročníků si odnesli nové zkušenosti a 

dovednosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eliška Novotná 
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Lidské tělo 

I v letošním školním roce jsme pokračovali ve vzájemném učení napříč ročníky, jelikož téma-

ta prvouky se v některých ročnících opakují, zvolili jsme si jako společné učivo lidské tělo. 

Starší děti si s pomocí paní učitelky připravily pro své mladší kamarády úkoly do center akti-

vit. Třeťáci se museli o lidské těle naučit o něco víc, aby mohli vysvětlit potřebné vědomosti 

prvňákům. Naprosto přirozeně se snažili zjistit vše důležité, co mohou prvňáčkům předat. 

Naopak prvňáčci bedlivě naslouchali a oceňovali, jak se jim jejich starší kamarádi snaží po-

moci. Všechny děti z různých ročníků spolu efektivně spolupracovaly a vzájemně se skama-

rádily, což bylo také jedním z cílů celého projektu.  

 
 

Mgr. Olga Novotná 

 

 

Společné Vánoce 

Vánoce jsou to nekrásnější období v roce. Pro každého z nás představují čas setkávání a 

sounáležitosti s rodinou a blízkými. Jsou to svátky plné nadějného poselství, pohody, klidu a 

rozdávání radosti. Je to ideální doba pro přenesení této atmosféry i do školy a její využití 

k podpoře kamarádských vztahů mezi dětmi.   

V programu Začít spolu na ZŠ Vejrostova se sna-

žíme budovat pozitivní vztahy nejen mezi žáky 

jednotlivých tříd, ale i mezi dětmi různého věku. 

Takové snažení považujeme za výbornou prevenci 

rizikového chování žáků, kteří získávají nové ka-

marády a mohou najít někoho, na koho se mohou 

v případě potřeby obrátit. Snažíme se vést žáky k 

podpoře tolerance, rozmanitosti a demokratických 

hodnot, jako je sounáležitost a schopnost být vní-

mavý k potřebám ostatních a být ochotný jim po-

moci. 

Předposlední školní den před vánočními prázdni-

nami si děti prožily společné vánoční dopoledne. 

Napříč ročníky spolu spolupracovaly, děti různého 

věku, např. prvňák s druhákem a páťákem. Poté 

co spolu vytvořily trojice, dostaly děti první úkol, 

vybarvení části obrázku, který dohromady 

s ostatními vytvořil veliký vánoční stromek a vá-

noční ozdobu. Za splnění úkolu získaly část tajné 

šifry, tvořící přání k Vánocům i novému roku. 
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Výsledkem úsilí všech byl vánoční řetěz spojující mezi sebou jednotlivé děti, třídy a obě patra 

naší nové přístavby. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali a zatančili španělskou vá-

noční koledu.  

Dětem se společná akce moc líbila, nejvíce ocenily to, že mezi sebou našly nové kamarády, se 

kterými spolupracovaly, přestože se třeba viděly úplně poprvé. Starší pomáhali mladším a 

mladší se snažili starším vyrovnat a pěkně pracovat. Celou práci si děti řídily samy, bez zása-

hu dospělých. V podobných akcích, které v Začít spolu rádi pořádáme, budeme i dále pokra-

čovat, přináší uspokojení dětem i nám dospělým. Z takových pěkných společných dnů máme 

vždy radost.                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Olga Novotná 

 

 

Centra finanční gramotnosti 

Jedno z témat, kterému jsme se v letošním školním roce v centrech aktivit věnovali, byla fi-

nanční gramotnost. Děti si v centrech vyzkoušely, jestli jejich fiktivní rodina dokáže vyjít 

s přidělenými měsíčními příjmy.  Na začátku spočítaly celkové měsíční příjmy. Podle toho si 

vybraly bydlení a auto. Do měsíčních výdajů musely také připočítat potraviny, pojištění auta, 

benzín, elektřinu, vodu. Mohly si také vybrat, jestli chtějí pro svou rodinu připojení 

k internetu, televizi a telefon. Zároveň si musely nechat něco stranou na nečekané výdaje. 

Většina dětí byla překvapená, jak vysoké výdaje má rodina. V úvodu k tématu finanční gra-

motnosti jsem zjišťovala, jaké jsou představy dětí o měsíčních výdajích čtyřčlenné rodiny.  

Stejnou otázku jsem dětem položila po skončení center. Všechny děti své původní odhady 

přehodnotily tak, že více odpovídaly realitě. 

Mgr. Eliška Novotná 
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Spolupráce s rodinou - sovičky 

Jedním ze základních principů programu Začít spolu je spolupráce s rodinou. V rámci výuky 

pracovních činností k nám zavítala maminka, která s dětmi dokázala ušít krásné sovičky. Celý 

program měla velmi pěkně připravený. Společným jmenovatelem veškerého snažení byla tvo-

řivost, důležitější, než vlastní výrobek byl samotný proces tvorby a radost, kterou dětem obje-

vování výtvarného světa přináší. Za krásný den moc děkujeme.                                                             

    

Mgr. Olga Novotná 

Učíme se venku 

Protože víme, že učení venku zvyšuje zájem dětí, rádi chodíme do blízkého lesíka. Učení 

venku je názorné, třírozměrné, pestré. Přináší mnoho nových podnětů nejen pro smysly, ale 

i pro myšlení. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění. Hlavním tématem našeho 

venkovního učení bylo pozorování přírody, určování některých rostlin a modelování sluneční 

soustavy, pokusili jsme se simulovat velikosti a vzdálenosti jednotlivých planet, pokusili jsme 

si zdramatizovat pohyb planet kolem Slunce a naučit se jejich uspořádání.  

Mgr. Olga Novotná 
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Závěrečné projekty  

Již se na naší škole stalo tradicí, 

že žáci 3. ročníku zpracovávají 

svůj projekt, v letošním roce byla 

vzhledem ke korona krizi situace 

poněkud náročnější. Děti si při-

pravovaly svoje projekty samy 

doma. Každý žák se zaměřil se na 

oblast, která ho zajímá a do které 

může vnést i svůj pohled. Projekt 

vypracovával na plakát, jako list 

do třídní encyklopedie, při jeho 

přípravě musel využít tři zdroje 

informací, se kterými pracoval. 

Závěrečná práce byla nejen předmětem hodnocení, ale 

měla motivovat k dalšímu učení. Žáci získali možnost 

prezentovat své přednosti, silné stránky, ke svěřenému 

úkolu přistoupili velice zodpovědně, důkladně se připra-

vili.  Závěrečné prezentace jsme natáčeli, tak aby si je 

mohly vidět i děti, které se učily doma, ale třeba i rodiče, 

které se nemohli závěrečných prezentací z hygienických 

důvodů zúčastnit. 

 

 

Mgr. Olga Novotná 

Distanční výuka v programu Začít spolu 

Všichni jsme se v uplynulé době ocitli v nelehké situaci, ze dne na den jsme museli změnit 

z velké části svůj život. I pro nás učitele začalo nelehké období. Jsme zvyklí po celý školní 

rok intenzivně vzdělávat, ale i vychovávat naše žáky. Naráz jsme se zcela nepřipraveni ocitli 

před otázkou, jakým způsobem pokračovat dál.  

V kontextu současného dění se o to víc jeví základní principy programu Začít spolu jako vel-

mi opodstatněné a velmi nám pomohly zorientovat se a nastavit efektivní způsob výuky.  

Ukázalo se, že vyučující, kteří pracují podle programu Začít spolu, byli v této situaci tak tro-

chu napřed, daleko rychleji navázaly úzký kontakt s rodiči, protože jsme na spolupráci zvyklí 

i z dřívějšího období. Bylo důležité, aby se rodiče opravdu stali partnery školy, oni byli těmi, 

kteří své děti s naší dopomocí vzdělávali, intenzivně převzali naši roli učitelů. Abychom zjis-

tili požadavky rodičů, vytvořili jsme dotazníky, ve kterých jsme zjišťovali názory a možnosti 

jednotlivých rodin. I když byly návrhy rodin mnohdy odlišné, snažili jsme se vytvořit rozma-

nitou nabídku a uzpůsobit podle nich distanční výuku. Opakovaně jsme zjišťovali, jestli děti 

zvládají učivo, které způsoby výuky preferují apod. To, co se pro někoho mohlo zdát jako 

přemíra učiva, mohlo být pro jiného nedostatečné množství. A právě nastavení optimálního 

objemu učiva, bylo efektivním výsledkem komunikace mezi učitelem a rodičem.   
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Volili jsme různé způsoby zadávání úkolů a děti spolu s rodiči měli možnost si vybrat. Nabí-

zeli jsme týdenní plány, každodenní úkoly, podrobnější přípravy s cíli výuky, on-line výuku, 

ale i pravidelná výuková videa, které děti podrobně provedla domácí přípravou bez nutnosti 

přítomnosti rodiče. 

Dalším důležitým principem programu Začít spolu je individualizace a diferenciace výuky. 

Individualizovali jsme objem učiva, zadávali učivo povinné, doplňkové a nadstavbové, určené 

pro nadané děti. Žáci si mohli zvolit, které úkoly kromě povinných budou zpracovávat, jestli 

jim vyhovuje doplňování pracovních listů, on-line procvičování na internetu, projektová výu-

ka, učení hrou, práce s učebnicí či pracovním sešitem. Stěžejním prvkem distančního vzdělá-

vání se kromě on-line výuky, zaměřené zejména na socializaci dětí, společnou práci a užití 

metod aktivního učení stala pravidelná výuková videa sloužící k procvičování a výuce nového 

učiva. Děti měly možnost si zde poslechnout podrobný výklad učitele, upevnit si a procvičit 

učivo. Velkou výhodou tohoto způsobu výuky byla velká míra individualizace, děti si určitá 

místa přehrávaly opakovaně nebo je naopak vynechaly, mohly tedy postupovat vlastním tem-

pem.  

Ve výuce Začít spolu jsme zvyklí používat širokou škálu metod aktivního učení, nabízet dě-

tem aktivity podporující objevování, experimentování, kladení otázek a tvořivost. Důležitá je 

také volba cesty, jakým způsobem dítě dojde ke stanovenému cíli. Místo práce v učebnici si 

děti mohly dobrovolně zvolit zkoumání pomocí pokusů. 

Velkou výzvou v domácím vzdělávání bylo vytváření příležitostí k učení i mimo čas přímého 

vyučování. Ukázalo se, kolik důležitých kompetencí žáci díky tomuto způsobu výuky získali, 

od samostatnosti přes ovládání moderních technologií, až k běžným domácím povinnostem. 

Vzniklo mnoho individuálních projektů. 

Situace, která nastala, nám všem nabídla velké množství příležitostí, ale zároveň i velkou mí-

ru stresu.  Je potřeba, abychom všechny výzvy, které nám uplynulé období přineslo (používá-

ní nových technologií, diferencované zadání, individualizovaný přístup atd.) využívali, aby 

nezůstaly zapomenuty. Jsme moc rádi, že nám krize ukázala, že škola je skvělé místo, ve kte-

rém stojí za to se setkávat, je potřebná pro všechny – děti, rodiče i učitele. 
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Mgr. Olga Novotná 
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II. STUPEŇ 
Zapojení žáků do školních sportovních soutěží: 

  
SOUTĚŽ  

  
ROČNÍK  

  

  
Umístění, jméno, tř.  

Školní kolo:      

Šplh  6. - 9.  Mladší žáci:  

1. Lukáš Čumpelík, 6. A,  

2. Martin Dvořák, 6. D,  

3. Lukáš Kummer, 6. D  
Mladší žákyně:  
1. Kristýna Tronnerová, 7. C,  

2. Nela Bačíková, 6. B,  

3. Valentina Hradská, 6.A  
Starší žáci:  

1. Petr Pokorný, 9. C,  

2. Petr Konečný, 9. B,  

3. Martin Šťastný, 9. C  
Starší žákyně: 

1. Eliška Květoňová, 8. C,  

2. Markéta Kloudová, 9. A,  

3. Radka Janková, 9. A  
 Festival dračích lodí Znojmo  9. A    

Městské kolo (okresní):      

Florbal  8., 9.  3.  P. Konečný, T. Gothans, P. Pokorný, 

M. Palkovič, V. Jaeger, F. Dvořák, A. Apostolidis, 

M. Koudelka, J. Svoboda 
Volejbal  7., 8., 9.  4. místo: 7. A, 8. A, 9.  A,  

Futsal  8., 9.  nepostoupili  

Silový čtyřboj  6., 7., 8., 9.  10. místo – R. Michalec v jednotlivcích  
 6. místo v družstvech  

Futsal  6., 7.  nepostoupili  

Šplh  6. - 9.  Postup do krajského kola – mladší a starší žákyně, 

starší žáci  
Jednotlivci:  

1. Nela Bačíková, 6. B,  
2. Kristýna Tronnerová, 7.C  

Krajské kolo – soutěže:      

Silový čtyřboj  6., 7., 8., 9.  8. místo v družstvech, R. Michalec – 12. místo  
  

Šplh  6., 7., 8., 9.  1. Kristýna Tronnerová,  

2. Nela Bačíková,  

1. místo družstvo mladší žákyně  Kristýna  Tronne-

rová, Nela Bačíková, Valentina Hradská, 3. místo 

družstvo starší žáci Petr Konečný, Petr Pokorný a 

Martin Šťastný  

Celorepublikové kolo:      
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Dračí lodě  

V pátek 27. září se 18 žáků z 9.A zúčastnilo závodů dračích lodí ve Znojmě. Akce proběhla za 

doprovodu učitelů Radka Havlíčka a Jiřího Mikuláška. Akce proběhla za krásného počasí a 

pro většinu žáků byla jedinečným zážitkem, přestože jsme skončili až v druhé polovině vý-

sledkové listiny.  

Mgr. Radek Havlíček  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desetiboj všestrannosti 

V úterý 1. 10. a ve středu 2. 10. 2019 se na naší škole konal už podruhé sportovní den Deseti-

boj všestrannosti. Do sportování se zapojil celý 2. stupeň a soutěžily i některé vyučující. 

Hlavní sportovní podporou byla opět Šárka Kašpárková, která nám pomohla s organizací sou-

těže a s vyhodnocením výsledků. V roli rozhodčích byli všichni žáci 9. ročníků, počítali vý-

sledky a měřili časy na jednotlivých stanovištích. I pro ně byla vyhlášena soutěž o Nejlepšího 

rozhodčího. Učitelé byli vedoucí 12 skupin. Jednotlivé skupiny žáků a žákyň 6. – 8. ročníku 

plnily disciplíny Desetiboje všestrannosti – sprint 60 m, hod kriketovým míčkem, skok dale-

ký, hod medicinbalem, trojskok, shyby, kliky, leh-sed, driblink a přeskoky přes švihadlo. Tyto 

disciplíny jsou všechny zahrnuty v celostátní soutěži Sazka olympijský víceboj, které se také 

každoročně účastníme a snažíme se s žáky postoupit do nejvyšších kol. V loňském roce se 

nám podařilo postoupit v soutěži družstev do krajského kola na Palackém vrchu. Ale všechny 

výsledky žáků jsou důležité a škola získává celoročně body po zadání výsledků na příslušné 

stránky a na konci roku žáci získávají diplomy a odznaky všestrannosti. Ve středu, po splnění 

všech desíti disciplín, byli vyhlášeni nejlepší žáci a žákyně v jednotlivých ročnících narození, 

ceny předával pan ředitel a Šárka Kašpárková. Počasí vyšlo, zapršelo jen chvíli ve středu, 

úterý bylo krásné slunečné počasí. Děkujeme všem za účast i pomoc a těšíme se na opakování 

příští rok.  

Mgr. Daniela Kozáková  
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Obvodní kolo ve florbale  

V pátek 18. 10. se konalo obvodní kolo ve florbale v hale na Střední. Naši florbalisté ve slo-

žení A. Apostolidis, J. Svoboda, T. Matonoha, V. Jaeger, T. Gothans, M. Palkovič, P. Pokor-

ný, M. Koudelka, F. Dvořák, P. Konečný se umístili na krásném druhém místě. Všem blaho-

přejeme!  

Mgr. Kateřina Ulrychová  

  

  

 

Šplh  

Ve středu 21. 11.  se na SŠ polytechnická konalo obvodní kolo ve šplhu. Za naši ško-

lu soutěžilo 12 žáků ve čtyřech kategoriích. Do krajského finále a finále města Brna se probo-

jovalo družstvo starších žáků – kategorie IV H (P. Konečný 9. B, P. Pokorný 9. C, M. Šťastný 

9. C), družstvo mladších dívek – III D (N. Bačíková 6. B, K. Tronnerová 7. C, V. Hradská 6. 

A) a nakonec i podle času družstvo starších dívek – IV D (R. Janková 9. A, M. Kloudová 9. 

A, E. Květoňová 8. C). Za jednotlivce postoupili z 1. místa Nela Bačíková a z 2.  

místa Kristýna Tronnerová. Bohužel nepostoupili mladší žáci – III H.  

Mgr. Daniela Kozáková 
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Futsal  

Letošní rok jsme přihlásili chlapce do Školní 

futsalové ligy. Mladší žáci měli první turnaj 

naplánovaný na 4. 11. Hrálo se na UT ZŠ Bed-

nářové v Horních Heršpicích. Naši kluci, byť 

byli fotbalově rozhodně lepší, bohužel nedoká-

zali zvítězit ani v jednom zápase a skončili tak 

s remízou 4:4 proti domácí ZŠ Bednářové a 

prohrou 2:5 od Gymnázia tř. Kpt. Jaroše na 

posledním místě.  

Školu reprezentovali: Jan Mašek, Martin Dvo-

řák, Miroslav Daněk, Marko Debeljak, Matěj 

Smrž, Adam Němeček, Lukáš Kummer, David 

Osička, Mudasir Nademee a Vlastimil Hanák.  
 

Mgr. Eliška Houšťová 

  

 Okresní a krajské kolo ve šplhu  

Dne 27. 11. 2019 se konalo okresní a krajské 

kolo ve šplhu. Tohoto závodu se zúčastnily dívky 

v mladších a starších kategoriích a chlapci ve 

starších kategoriích. Naši žáci reprezentovali 

úspěšně. První místo získala Kristý-

na Tronnerová a druhé místo Nela Bačíková, obě 

v okresním i v krajském kole. Mladší žákyně ve 

složení Kristýna Tronnerová, Nela Bačíková a 

Valentina Hradská se umístily v okresním i v 

krajském kole jako první i ve družstvu. Starší 

žáci Petr Konečný, Petr Pokorný a Martin Šťast-

ný se úspěšně umístili jako družstvo v okresním 

kole třetí. Starší žákyně Radka Janková, Eliška 

Květoňová a Markéta Kloudová se bohužel neu-

místily vůbec.  

Mgr. Eliška Houšťová  

  

Vánoční turnaj hala Vodova 

Ve středu 11. prosince se jako 

každý rok konal vánoční turnaj 

v hale na Vodové. Zúčastnily se ho 

naše žákyně ze 7., 8. a 9. A třídy a 

umístily se na krásném čtvrtém 

místě. 

    

  

 

 

Mgr. Kateřina Ulrychová 
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 Zapojení žáků do školních vědomostních soutěží 

SOUTĚŽ  ROČNÍK  VÝZNAMNÉ UMÍSTĚNÍ, JMÉNO, TŘÍDA  
  

Školní kolo:  
 

  

Bobřík informatiky  4. - 7.   

Vánoční turnaj v Sudoku  5. - 9. První místa v jednotlivých kategoriích: Koukolová 

9. C, Prokešová 9. C, Nela Karolčíková 5. D, 

Adam Pečenka 5. C, Lukáš Konečný 6. B  
 Pythagoriáda  6. - 8. 6. ročník  

1. místo: Max Kratochvíl 6.D  
7. ročník  

1. místo: Kristýna Tronnerová  7.C  
8. ročník  

1. místo: Filip Raitmajer 8.B  
 Zeměpisná olympiáda  6. - 8. První místa jednotlivých kategoriích: 6. roč. Max 

Kratochvíl, 9. roč. Hynek Caska  
 Biologická olympiáda  6. - 9. Postupující Tomáš Málek, Michael Šindelář, Já-

chym Sedlák, Aneta Ličková  
 Olympiáda z českého jazyka  8. - 9. 1. místo: Matěj Studeník 9. B  

 Dějepisná olympiáda  8. - 9. 1. místo: František Vavřík, 9. B  

 Konverzační soutěž z anglického jazyka  6. - 9. Postupující: Jan Zapletal 6.B a Vendula Kučerová 

9.C  
 Recitační soutěž  6. - 7. Jednotlivci – Sabina Holubová (7. C)  

Skupiny – Andrea Vaňková a Barbora Hitrová (6. 

C)  

Městské kolo:      

Vánoční turnaj v sudoku  5. – 9.  Karolčíková 4., Pečenka 6., Prokešová 5., Kouko-

lová 7. v městském kole  
 Olympiáda z českého jazyka    Matěj Studeník 9. B, 37. místo  

 Dějepisná olympiáda    František Vavřík, 9. B, 27. místo  

  

Školní kolo Dějepisné olympiády 

V pondělí 11. listopadu se konalo školní kolo Dějepisné olympiády, letos na téma Dlouhé 

století se loučí (1880-1920). I když je školní kolo této soutěže určeno vždy žákům 8. a 9. roč-

níku, zúčastnili se ho letos vzhledem k tématu pouze deváťáci (9 žáků). 

Všem blahopřejeme a zároveň přejeme vítězi Františku Vavříkovi z 9. B úspěch při reprezen-

taci školy v lednovém okresním kole. 

Mgr. Lenka Broklová, Mgr. Jiří Mikulášek 

 

Vědomostní soutěž 

Dnes 8. 10. jsme se vybranými žáky 9. ročníku zúčastnili vědomostní anglické soutěže o Bys-

trci na bystrckém gymnáziu. Dosáhli jsme úspěchů v podobě 3. místa pro tým ve složení Já-

chym Sedlák, Vojtěch Bartoň, Lucie Kašparová a Marie Creber. Druhý tým, který ale vůbec 

nezaostával za prvním jmenovaným, tvořili Maxim Nikolyuk, Daniel Juřina, Lucie Koukolo-

vá a Eleonora Lagronová. Žáky chválím za aktivitu, práci ve skupině a vzájemnou podporu. 

Všichni (i nevítězové) byli odměněni. 

Mgr. Natálie Jurmanová 

 

Soutěže v rámci informatiky 

Již tradičně jsme se i v letošním školním roce zapojili do soutěže Bobřík informatiky a 

celosvětové akce Hodina kódu. 

Soutěž Bobřík informatiky je zaměřena na dnes tolik potřebnou oblast informatického 

myšlení, porozumění informacím a digitální gramotnost. Do letošního ročníku se zapojilo 

celkem 745 škol z celé České republiky. U nás soutěžili žáci 4., 5. tříd v kategorii Mini a žáci 

6. a 7. tříd v kategorii Benjamin. V kategorii Mini získali nejvíce bodů Anežka Zonygová, 
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Klára Šmerková, Adam Pečenka, Jaromír Vetchý, Ema Hašová a Štěpán Sova. V kategorii 

Benjamin dosáhla nejlepšího výsledku Sofie Vopatová. 

V rámci celosvětového týdne informatiky se žáci druhý prosincový týden zapojili do akce 

Hodina kódu, která si klade za cíl přiblížit problematiku programování. Žáci si mohli vybrat 

z mnoha kurzů různých obtížností a zábavnou formou si tak vyzkoušet své znalosti 

informatiky. 

Mgr. Helena Balcarová 

 

 

Matematická soutěž Vánoční turnaj v Sudoku 

Dne 18. 11. 2019 se na naší škole konalo školní kolo soutěže Vánoční turnaj v Sudoku. 

Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích. Kategorie 5. tříd, kategorie 6. a 7. tříd a kategorie 

8. a 9. tříd. Celkem se soutěže zúčastnilo 18 žáků. 

Nejlepší dva z každé kategorie postoupili do městského kola, které se konalo 5. 12. 2019 na 

ZŠ Sirotkova.  

Naši žáci v něm dosáhli nebývalých úspěchů. V kategorii pátých tříd byl Adam Pečenka šestý 

a Nela Karolčíková dokonce čtvrtá z celkových třiceti účastníků. V kategorii osmých a devá-

tých tříd nás skvěle reprezentovala Lucka Koukolová, která skončila sedmá a Adéla Prokešo-

vá, která byla pátá z celkových jednatřiceti soutěžících. 

Mgr. Lucie Ryšánková, Mgr. Helena Balcarová 

 

 

Recitační soutěž 2020 

Dne 10. března 2020 se na naší škole konala soutěž v recitaci. Soutěže se zúčastnilo 5 žáků a 

3 žákyně šestých a sedmých ročníků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii jednotliv-

ců zvítězila Sabina Holubová ze 7.C s baladou Zlatý kolovrat od Karla Jaromíra Erbena. Po-

rotu a všechny zúčastněné překvapila svým výkonem, kdy přednesla baladu úplně celou! 

V kategorii skupin zvítězily žákyně Andrea Vaňková a Barbora Hitrová ze 6.C s básní Jiřího 

Žáčka Čert a Káča. S přednesem všem zúčastněných byla porota (Mgr. Radek Havlíček a 

Mgr. Lucie Tešnarová) spokojena, proto děkujeme za krásný přednes!  
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Akce žáků a spolupráce s jinými subjekty  
ROČNÍK  SUBJEKT spolupráce  AKCE  POČET  

zúčastněných, pří-

padně třída  
6. VZP   VZPoura úrazům  6. A, 6. B, 6. C 

6. Forrest Gump - hudební agentura  Výchovný koncert – Beatles I. díl  6. A, 6. B, 6. C, 6. D 

9. MŠ Zvídálek Chemicko-fyzikální pokusy 9. B 

6. Brněnské výstaviště  Sportlife  6. A 

9. ISŠA Brno  Polygram  9. A, B, C – 36 

8. MŠ Zvídálek  Chemické pokusy pro děti.  8. A (10) 

8. Laser Game Brno, Hybešova  Laser Game  8. A, B 

6., 8. Bruslení brněnská přehrada  Bruslení  8. A, 6. C 

6.-9. Bruslení Za Lužánkami  Bruslení   6. A, B, 7. C, 8. 

C, 9.A, C 
7. Jumppark, Brno  Jumppark  7. C 

6. Jumppark, Brno   Jumppark  6. B 

6. Burantheatre  Představení v angličtině  6. ročníky (cca 110) 

9. IPS - Úřad práce  Úřad práce (v rámci SP)  9. A, 9. B, 9. C 

9. Bowling centrum Brno s.r.o.  Bowling  9. A 

9. BVV  Festival vzdělávání 9. A, 9. B 

9. BVV  Protidrogový vlak  9. B 

7. Kluziště u restaurace TeePee  Bruslení  7. B 

9. Kluziště u restaurace TeePee  Bruslení  9. A, 9. B 

8. Media Park Brno       Totalita – promítání na nám. Svobo-

dy         
8. B, 8. C. 

6. VZP  VZPoura úrazům  6. D–21 

6. Newman school  Skateboarding  6. D–21 

6. HZS JMK  Hasík  6. ročníky (cca 110) 

6. Kluziště u restaurace TeePee  Bruslení  6. D–20 žáků 

9. Bowling Předvánoční akce 9. A 

6.-9. Cinema city Špalíček  Filmová projekce  6. C, D, 7. B, 8. A, 9. 

B, C 
8. Gymnázium Komín Koncert Beatles 8. C 

8. Divadlo Polárka Kulhavý šermíř 8. C 

6. Bazén Kohoutovice Plavání 6. A 

9. Muzeum minerálů a hornin Exkurze 9. A, C 

9. Mahenovo divadlo Komentovaná prohlídka divadla 9. B 

9. Moravská galerie Výstava Moderní umění 9. B 

7. Divadlo Bolka Polívky Představení Lucerna 7. B 

7.- 9. Libor Hořejší Rockový workshop 7. C, 8. A, 9. B, 9. A 

6.-7. Jilly Cooper Výtvarná výchova s angličtinou 6. A, 6. B, 6. C a 7. B 
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Pomoc v MŠ Zvídálek 

V pondělí 24. 9. se naše škola zapojila do akce 

školky Zvídálek. Šlo o malé chemicko-fyzikální 

pokusy, které s dětmi prováděly vybrané žákyně 

8. a 9. ročníků naší školy. V 16 hodin byla šou 

zahájená výbuchem tří sopek a poté bylo odpáleno 

několik balónků. Školkové děti plnily nápadité 

úkoly s pomocí svých rodičů. Zkoumali jsme ne-

viditelné písmo, rozkvétající lotus na vodě. Jak se 

svět změní, pohledem přes hladinu vody. A děti si 

vyrobily skákající bublinky. Myslím, že zábava 

byla vydařená a spolupráce se školkou příjemná. 

Naše děvčata byla úžasná a těšíme se na další spo-

lečnou akci. 

      

    

 

 

 

Mgr. Nikola Mikelová 

   

           

Bruslení 8. A  

Dnes jsme si chtěli zpestřit poslední den školy před pololetními prázdninami, a hlavně taky 

den, kdy dostaneme vysvědčení. Rozhodli jsme se, že vyrazíme na Teepee. Kromě bruslení, 

jsme si zahráli i hokej na menší ledové ploše, která byla hned vedle a zpáteční cestu završili 

příjemnou procházkou kolem přehrady. Kromě příjemného prostředí jsme všichni dostali tep-

lý čaj na zahřátí. Určitě se sem ještě vrátíme. 

Mgr. Kateřina Ulrychová a 8. A 
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Laser Game  

Pátek před Vánocemi jsme se rozhodli zpes-

třit tím, že si půjdeme zahrát Laser Game. 

Vyrazili jsme na Hybešovu ulici, kde tyto 

arény sídlí. Zahráli jsme si celkem tři hry ve 

dvou arénách a pěkně se vyřádili. Počítáme 

s tím, že si tuto akci zopakujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Ulrychová 

 

 

 

 

Bowling 

Ve středu 18. prosince se pod vedením pana učitele Havlíčka zúčastnila třída 9.A bowlingu v 

hale Bowlingu Brno. I přes dlouhou cestu do městské části Brno-Líšeň byli všichni účastníci 

zapáleni pro hru. Jednalo se tak o zdařilou akci v předvánočním čase. 

         Mgr. Radek Havlíček 
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První pomoc ve VkZ 

V prosincových hodinách Výchovy ke zdraví se žáci z 8. A, 8. B a 8. C seznámili se zdravot-

nickými pomůckami. Tématem byla první pomoc, kterou jsme pojali velmi prakticky. Vědo-

mosti si žáci rozšířili při práci ve skupinách, kde mohli zkusit, k čemu jednotlivé zdravotnické 

pomůcky slouží a jak se nazývají. Snad i díky tomu jsou jejich nabité znalosti doslova na jed-

ničku. 

 

Mgr. Marta Dostálová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netradiční výtvarka s kuličkovým lisem Kulísek a Jilly Cooper v 6.A, 6.B, 6.C a 7.B. 

Několik hodin výtvarné výchovy jsme věnovali tisku z výšky zvanému linoryt. Nejprve žáci 

zkoušeli práci s rydlem. Ta byla velmi náročná na přesnost. Poté jsme se přesunuli k tisku 

pomocí kuličkového lisu „Kulísek“. Ten sloužil nejen jako lis pro profesionální grafiky, ale 

také jako magnetická hra ve volnějších chvílích. Žáci si vyzkoušeli, jak zdárně namíchat bar-

vy podle jejich představ.  

Po náročné práci mohli žáci zaslat své vyrobené přání známé britské spisovatelce a novinářce 

Jilly Cooper (OBE, CBE - Řád britského impéria). Do přání připsali svůj vzkaz a mnozí díky 

tomu zjistili, jak je angličtina potřebná. Jilly nám obratem odepsala a poslala velká uznání a 

poděkování za povedené výrobky každému žákovi a třídě zvlášť. Její vzkazy, dopisy a fotky 

si žáci vystavili na nástěnku a při výuce Aj si na Jilly jistě nejednou vzpomenou. 

 

         Mgr. Marta Dostálová 
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Hudební výchova s nástroji 

 

V hudební výchově máme mož-

nost využít několik hudebních 

nástrojů současně. Postupně se 

žáci učí noty na Boomwhackers 

(ozvučené trubice) a díky tomu 

si z hodin hudební výchovy mů-

žeme někdy udělat „lidušku“. 

Začínáme u jednodušších písní. 

Na nich prakticky procvičíme 

trochu teorie jako je tónika, do-

minanta a subdominanta, aby-

chom mohli pokračovat ve slo-

žitějších písních. Díky vybavené 

hudebně můžeme využívat svě-

telné a zvukové efekty. Zpěv 

doprovázíme na klavír, akorde-

on, flétnu, violoncello, kytaru, housle, zvonkohru a nástroji Orffova instrumentáře. Proto v 

každé třídě uvítáme nejednoho hudebníka. Na nástroje však hrají i ti, kteří nemají s nástroji 

žádnou zkušenost.  

Na procvičení teorie si žáci zahrají na koberci ve skupinách nejednu hru, a tak mohou dále 

získávat vědomosti zábavnou formou.      

Mgr. Marta Dostálová 

 

 

 

Výtvarka ve sněhu i v přírodě 

 

Nemusíme jen sedět v lavici, když se můžeme na 

chvíli přesunout a tvořit v přírodě. V zimě mohli 

žáci ze 7. B malovat do sněhu a v teplejších dnech 

se 6. B vydala sledovat a výtvarně ztvárnit struktu-

ry přírody. Inspirace se dá najít všude kolem nás. 

 

 
          Mgr. Marta Dostálová 
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Spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně a jinými subjekty v rámci praxe studentů 
VYUČOVACÍ 

PŘEDMĚT  

POČET STUDENTŮ  FAKULTA,  

STŘEDNÍ ŠKOLA  

JMÉNO ODPOVĚDNÉ-

HO PEDAGOGA  

II. stupeň        

Fyzika  1  Pedagogická fakulta MU  Mgr. Lucie Ryšánková  

Matematika  1  Pedagogická fakulta MU  Mgr. Lucie Ryšánková  

Angličtina  1  Pedagogická fakulta MU  Mgr. Lucie Tešnarová  

 

    

Projekty: 

Celoškolní projekty 

NÁZEV CÍL PROJEKTU DOBA 

TRVÁNÍ 

ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

Výzva č. 02_16_022 

Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ I 

Personální podpora, doučování žáků 

ZŠ ohrožených školním neúspěchem, 

projektová a tandemová výuka 

2 roky ZŠ Vejrostova 

Postavme se hladu Globální problémy 1 týden ZŠ Vejrostova 

Šolna den Vrstevnické vztahy 1 den ZŠ Vejrostova 

Setkávání parlamentu Dění ve škole za účasti zástupců žáků 1x za měsíc ZŠ Vejrostova 

Simulované zastupitelstvo Aktivní občanský život 2 dny 9. A, 9. B, 9. C 

Recyklohraní Environmentální výchova celoročně ZŠ Vejrostova 

  

Simulované studentské zastupitelstvo 

Ve středu 16. 10. a čtvrtek 17. 10. jsme se zúčastnili (ve složení M. Kloudová, V. Jaeger 9. A, 

E. Došek, M. Studeník 9. B, L. Koukolová, A. Prokešová 9. C) simulační hry o komunální 

politice, která vyvrcholila, podle informací pana starosty historicky prvním simulovaným za-

sedáním studentského zastupitelstva v Brně. 

Tuto akci ve Společenském centru pořádala nezisková organizace Agora CE ve spolupráci 

s městskou částí Brno-Bystrc a účastnili se jí i žáci ostatních základních škol a gymnázia v 

Bystrci. 

První den, tedy ve středu, jsme probírali, co vůbec obnáší a jak funguje komunální politika. 

Ve středu jsme zjišťovali, co se komu líbí a nelíbí a co by chtěl změnit. Navštívil nás také pan 

starosta, od kterého jsme se dozvěděli, že spousta věcí není v jeho pravomocech. A odpoledne 

jsme měli přijít na zasedání opravdového zastupitelstva. 

Druhý den přišla ta zábavnější část, kdy jsme se rozřadili do politických stran podle toho, kdo 

co chtěl změnit. Opět nás navštívil pan starosta, ale tentokrát i s předsedou majetkové a 

správní komise, kteří nám poradili a podpořili nás v našich projektech. Vymysleli jsme tedy 

nějaký projekt, naplánovali ho, ale přitom jsme museli dávat pozor na spoustu věcí, připravili 

jsme si interpelace. Potom jsme měli hodinovou přestávku. 

Nakonec přišlo samotné zasedání studentského zastupitelstva městské části Brno-Bystrc, které 

řídil pan starosta a na kterém už jsme si sedli podle našich politických stran. Dostali jsme ob-

čerstvení a schválili program zasedání a začali předkládat jednotlivé návrhy na usnesení. Na-

konec jsme se mohli na cokoliv zeptat pana starosty. Všechno jsme si užili a děkujeme paní 

učitelce Ulrychové, za to že nás tam vzala.  

Matěj Studeník, žák 9.C 
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Postavme se hladu 14. – 18. 10. 2019 

V letošním roce proběhl na ZŠ Vejrostova opět celoškolní projekt s názvem „Postavme se 

hladu.“ Díky tomu, že se zapojují všechny třídy napříč školou, jsou aktivity v průběhu projek-

tu velice pestré.  

 

Paní učitelka ze druhé třídy připravila pro děti práce v centrech aktivit na téma Afrika. Ve 

čtení si čtou africké pohádky a z těchto pohádek vyrábí knihu pro děti v Africe. Dále se se-

znamují s příběhem afrického chlapce, který je stejně starý, a porovnávají svoje povinnosti 

s jeho. V psaní – pracují s příběhy afrických dětí a odpovídají na otázky ověřující porozumění 

textu. V pokusech a objevech tvoří knihu přírodopisu, do které kreslí a píší stránky o afric-

kých rostlinách a zvířatech, do mapy zaznamenávají, co se kde pěstuje. V matematice počítají, 

které školní pomůcky by se daly pořídit za peníze vybrané ve sbírce na africké děti a vykres-

lují obrázek plameňáka podle výsledků matematických příkladů. V ateliéru vyrábějí africké 

masky. 

 

Paní učitelka, která učí tělocvik v 6. a 8. třídách uvádí, že hraje s dětmi hry na záchranáře a 

oni si tak zkouší transport a polohování zraněných. 

 

Pan učitel, který učí předmět výchova k občanství na druhém stupni připravil pro žáky infor-

mační prezentaci o africkém státu Kongo a o životních podmínkách tamějších lidí i o jejich 

potřebách (léky, hygiena, potraviny) a na základě získaných informací se mohou žáci zúčast-

nit soutěže Riskuj. 

 

Paní učitelka vyučující angličtinu na druhém stupni procvičuje formou hry slovní zásobu, 

např: epidemie, nákaza, šířit, bakterie, prevence, pomoc, dobrovolnictví, slina, krev, hygiena, 

svět, zdravotník, vesnice, léčba, zdravotní sestra, vysvětlit. 

 

Paní učitelka výtvarné výchovy na druhém stupni dělala s žáky znak Konga a vlajku Konga 

různými výtvarnými technikami. Pak žáci tvořili mapu Afriky, vybarvovali a dopisovali státy. 

 

Jiná vyučující výtvarné výchovy připravovala podklady pro nástěnky, které poskytovaly in-

formace žákům v průběhu celého týdne. Kreslila s žáky africkou vesnici, Afričany, africká 

zvířata, mapy afrických států i kontinentu. 

 

Paní učitelka ze druhé třídy uvedla, že v projektu shledává velký význam, že si s žáky vyhle-

dali videa zaměřená na pomoc při konkrétních problémech současnosti, že s žáky hledali vý-

znam takového projektu, zamýšleli se nad vlastními činy, jaký vliv má chování jednotlivce na 

ostatní, dále pracovali s textem, zpracovávali informace o Kongu, vymýšleli říkanku a tréno-

vali na ní krasopis, kreslili domorodou vesnici. 

 

Paní učitelka z páté třídy popsala, jak se s žáky seznámili s prací Lékařů bez hranic. Na jejich 

webových stránkách si vyhledávali státy, ve kterých lékaři působí, četli si o pomoci, kterou 

v daném státě vykonávají, státy si ukázali na mapě. Žáci vymýšleli, jakým způsobem mohou 

pomoci i oni, své názory prezentovali před ostatními spolužáky. Sami navrhovali způsoby 

jako přispění penězi, zaslání jídla/pití, darování hraček či oblečení. Dále je čekalo hledání 

informací na nástěnce o D. r. Kongo, kde Lékaři bez hranic působí. V rámci čtení s porozu-

měním získané informace doplňovali do připraveného textu. Celou práci prokládali krátkými 

videi o práci Lékařů bez hranic, zaznamenáváním zpráv v mediích a dotazováním ostatních, 

zda mají o Lékařích bez hranic povědomí. 
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Paní učitelka ze druhé třídy uvedla: 

Přišli k nám žáci ze šesté třídy a povídali jsme si o tom, jak a čím se živíme a co je to podvý-

živa. Pak druháčkům šesťáci změřili obvod paže nad loktem a tím jsme se ujistili, že netrpíme 

podvýživou. Pak jsme ještě společně probírali témata hygienická – nutnost mytí rukou a do-

stupnost čisté vody. 

 

Paní učitelka z páté třídy uvedla:  

Věnovali jsme se výchově v globálních souvislostech. Věnovali jsme se tématu činnosti práce 

Lékařů bez hranic a shromážděné poznatky jsme vložili do výroby plakátů. 

 

Paní učitelka z první třídy uvádí, že kreslili výkres „Jak pomohu“, zvažovali možnosti, které 

děti mají. 

 

Paní učitelka ze druhého stupně uvádí: 

Donesli jsme dětem na první stupeň stan a vysvětlili jim, že jsou-li lidé na útěku, musí někdy 

přežívat v náročných podmínkách. Děti si po skupinkách zkoušely stan postavit na čas anebo 

zkoušeli, kolik se jich do něj vejde. 

 

Paní učitelka ze druhého stupně uvedla: 

Našli jsme si video o problematice očkování, díky kterému jsme se naučili chápat jeho princip 

a důležitost pro společnost. Dále jsme se seznámili s tím, jak tělo napadají spalničky a jaký 

význam proočkovanost populace má. 

 

Paní učitelka ze druhé třídy uvedla: 

K tématu jsme hovořili, prohlédli si obrázky, ve skupinkách psali o příčinách hladu. Potom 

jsme vše vyhodnotili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí 

Žáci a zaměstnanci naší školy odevzdali v loňském roce 2018 150,99 kg starých spotřebičů. 

Touto činností, s názvem RECYKLOHRANÍ, se zabýváme již jedenáctým rokem. Dle certi-

fikátu je zřejmé, kolik elektrické energie, ropy, vody a dalších surovin jsme díky recyklaci 

ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo 
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nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která 

pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.  

Sbíráme tedy všechny spotřebiče, které lze zapojit do zásuvky, nebo jsou napájeny bateriemi. 

K tomu máme sběrové místo i na použité tonery a baterie.  

Děkujeme za spolupráci, sbírané věci přinášejte do kabinetu NJ, 2. poschodí. 

listopad 2019 

Mgr. et Mgr. I. Machainová, koordinátorka projektu 

 

  

 

 
 

Šolna den 

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 proběhla u nás „akce šolna“. Žáci 9.A, vybraní žáci dalších roč-

níků a někteří učitelé dorazili v tento den svátečně oblečeni. Všem zúčastněným to moc sluše-

lo! 

         Mgr. Radek Havlíček 
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Žákovský parlament 

Fotka ze schůzky žákovského parlamentu, který se koná každý měsíc se zástupci tříd druhého 

stupně. Žáci zde řeší problémy týkající se činnosti školy a plánují různé školní akce. Za kaž-

dou třídu jsou ve školním parlamentu dva zástupci, kteří vše ve třídě projednají. Následně 

mají děti schůzku s panem ředitelem, který veškeré informace doplní. Příští měsíc přijde na 

půdu parlamentu vedoucí kuchyně. 

Mgr. Kateřina Ulrychová 
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Zapojení do projektů MŠMT aj. 

NÁZEV CÍL PROJEKTU DOBA 

TRVÁNÍ 

ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126  

Prevence školní neúspěšnosti na 

základních školách ve městě Brně 

 Prevence školní neúspěšnosti žáků 

ZŠ a zvýšení kvality a inkluzivnosti 

základního vzdělávání ve městě 

Brně. 

1. 9. 2017 – 

31. 12. 

2019 

 Zapojená škola 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 

Místní akční plán rozvoje vzdělává-

ní ve městě Brně II 
 

 Rozvoj čtenářské a matematické 

gramotnosti na ZŠ a rozvoj potenciá-

lu každého dítěte a žáka.  

1. 9. 2019 – 

31. 8. 2022 

Zapojená škola 

Prevence sociálně patologických 
jevů 

Prevence šikany, drogových a jiných 
závislostí 

1 den II. stupeň 

Protidrogový vlak Prevence závislostí 1 den 9.B 

 

 

 

 Projektový den Prevence sociálně-patologických jevů očima 8. B 

 

V pátek 15. listopadu proběhl na celé škole projek-

tový den věnující se problematice sociálně-

patologických jevů. Ve třídě 8. B jsme se 

v jednotlivých hodinách věnovali třem oblastem – 

kouření (odborná přednáška), alkoholu a závislosti 

na mobilu. I když by určitě stálo za to věnovat se 

jednotlivým tématům podrobněji, měli žáci možnost 

se o nich něco více dozvědět, sdělit si své názory a 

zeptat se na to, co je zajímá. Nedílnou součástí byl 

výstup v podobě vytvoření nástěnky, na němž se 

všichni podíleli v poslední hodině. A tak, jak někteří 

po jejím dokončení konstatovali, bude nás nějakou 

dobu na nástěnce „strašit“ člověk polepený lístečky 

s důsledky alkoholismu i obličej ve spárech mobilu. 

Mgr. Lenka Broklová 

 

 

 

 

Prevence sociálně – patologických jevů 7.B. 

V rámci projektového dne prevence-sociálně patologických 

jevů se žáci 7.B věnovali otázce kouření. Na úvodní aktivitu 

Zadrž dech, která poukazuje na problematiku pasivního kou-

ření, se pomocí metody i.n.s.e.r.t seznámili se základními 

fakty a mýty o kouření. Po společné diskusi nad tématy, jako 

jsou krátkodobé a dlouhodobé účinky, aktivní vs. pasivní 

kouření či příčiny a vznik závislosti, se žáci zaměřili na kou-

ření jako společensky (ne)akceptovanou aktivitu. Tuto dis-

kusi pak děti shrnuly a vytvořily antireklamní slogany a pla-

káty. 

 

 

 

 

Mgr. Helena Balcarová 
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Protidrogový vlak 

Co zajímavého by se mohlo vejít do vlaku, že?  

Asi nic moc... ale téma drogy je pro nás v devítce rozhodně aktuální, takže vyrážíme vstříc 

novým zážitkům na „projížďku protidrogovým vlakem“! Hned za startu se dozvídáme, že jde 

o skutečný životní příběh skupinky mladých lidí, který začíná stejně tak nevinně, jako nabídka 

první cigarety od kámoše, kterou je ti prostě trapné odmítnout. Žáci úžasně spolupracovali, 

téma je rozhodně zaujalo, ztvárnění bylo dokonalé, rekvizity nejen reálné, ale opravdické! 

Neustále byli do děje vtahováni, ať zkusí odhadnout co bude následovat, nebo jak by se roz-

hodl každý sám za sebe. Bylo to živé, přítomné, zajímavé a nápadité. Autor projektu perfekt-

ně vystihl zlomové situace. 

         Mgr. Nikola Mikelová 
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Školní výlety a exkurze: 

DATUM MÍSTO POBYTU ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

POČET ŽÁKŮ 

 8. 10.  Třebíč  8. B  25  

 19. - 25. 10.  Jazykový pobyt (Malta)  6.-9.roč.  25  

 19. 12.  Hvězdárna, Brno  7. C 27  

 18. 12.  Budapešť  6. A  22  

       

 

 

 

Říjnová exkurze do Třebíče 

V úterý 8. října jsme se se třídou vypravili na exkurzi do Třebíče. Sraz byl na zastávce Nové 

sady. Do Třebíče jsme přijeli vlakem, prošli jsme městem a dostali se do Židovské čtvrti. 

Nejprve jsme navštívili Zadní synagogu, kde jsme se podívali na tóru. Pak jsme se podívali do 

další synagogy. Asi nejzajímavější pro mě byl židovský hřbitov. Dochovalo se zde neskutečné 

množství hrobů. Většina těch starších byla porostlá břečťanem. Mimo jiné tam byla i část 

dětských hrobů. Po této prohlídce jsme měli na náměstí hodinový rozchod. Jako poslední jsme 

šli do baziliky. Ta už ale není v židovské části města. Je to asi nejhezčí kostel, co jsem kdy 

viděla. Je postaven v románsko-gotickém slohu a je dlouhý asi 40 metrů. Bazilika má i za-

hrádku. Zde jsme se vyfotili a pomalu se vraceli na vlakové nádraží. Na zastávce Nové sady 

jsme měli zase rozchod. Třebíč je nádherné město a moc jsem si výlet užila. 

Evelína Vintrová, 8. B 
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Jazykový pobyt 19. – 25. 10. 2019 

V rámci výuky cizích jazyků pravidelně pořádáme pro naše žáky jazykové pobyty v zahraničí. 

Možnosti vycestovat a procvičit si anglický jazyk na ostrově Malta využilo na konci října 25 

žáků 7. – 9. ročníku. Výuka probíhala v jazykové škole European School of English pod ve-

dením zkušených pedagogů. Procvičovala se zejména konverzace k posílení důvěry ve vyja-

dřování se anglicky, v cizím prostředí, mimo učebnu naší školy. 

Kromě výuky se žáci účastnili odpoledních výletů, na kterých měli možnost poznávat historii, 

geografii i maltskou kulturu. Na vlastní oči viděli charakteristické památky, navštívili hlavní 

město a naskytla se jim možnost ochutnat tradiční pokrmy. 

Pro některé z žáků cesta letadlem znamenala novou zkušenost a stejně tak týdenní pobyt 

v hostitelské rodině. Tím, že překonávali ostych mluvit s neznámými lidmi cizím jazykem, 

dostali příležitost dozvědět se také něco o sobě. Jazykové pobyty se snaží žákům ukázat smysl 

výuky angličtiny a chuť v jazyce se dále zdokonalovat. 

        Mgr. Věra Livingstonová 
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Adaptační pobyty:  
DATUM  MÍSTO POBYTU  ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY  
POČET ŽÁKŮ  

 11. – 13.9.2019   Sloup  6. C 23 

18.9. – 20.9.2019   Blatiny, Sněžné  6. A 27 

24. - 26. 9. 2019   Češkovice  6. D 20 

18. - 20. 9. 2019  Blansko, Češkovice  6. B 22 

  

 

Adaptační pobyt s 6.A 

Od středy 18. 9. do pátku 20. 9. 2019 se konal adaptační pobyt pro žáky 6.A na gruntu vyso-

kohorských sportů Brno na Blatinách, které se nachází v srdci Vysočiny. Akce se zúčastnilo 

27 žáků sportovní třídy, z toho 13 dívek a 14 chlapců. Hlavním programem byla turistika a 

stmelení nově vytvořené sportovní třídy, navázání nových vztahů a poznání se navzájem. 

Všichni žáci se také během cesty učili poznávat různé druhy hub a rostlin, jezdit na koni, sle-

dovali práci kováře a pomáhali s kováním podkov, po skupinkách se učili vařit, připravit 

hlavní jídla dne, uklízet a pracovat v kuchyni, rozdělat oheň. Spolupracovat při společných 

hrách v přírodním terénu, které jim připravila paní psycholožka Táňa Novotná. A také se ori-

entovat v terénu a cestovat dopravními prostředky. 

 

      Mgr. Daniela Kozáková, třídní učitelka 6. A 

 

 
 

 

Adaptační pobyt 6. C  

Pěkné počasí a dobrá nálada byly základními kameny adaptačního pobytu 6.C v rekreačním 

středisku Sloup na Blanensku. Vyrazili jsme od školy ve středu 11. 9. na hlavní nádraží, od-

kud jsme jeli vlakem do Blanska a pak autobusem do Sloupu. Jakmile jsme dorazili do rekre-

ačního střediska, ubytovali jsme se v chatkách a spěchali na oběd. Po něm již začas program 

plný her a úkolů, které měly jednotně za cíl nás sblížit a udělat z nás jednu partu. Večer nám 

dalo zabrat, abychom rozdělali oheň, ale i v tom jsme obstáli. Během čtvrtka jsme zvládli 

navštívit Sloupsko-šošůvské jeskyně, kde jsme obdivovali nejen krápníkovou výzdobu, ale 

také zde nalezené kosti pravěkých zvířat a všudypřítomné netopýry. Poté jsme ještě obdivova-

li krásnou výzdobu sloupského barokního kostela, který navštěvují každoročně stovky poutní-

ků. Odpoledne jsme pak naplnili vyráběním a dalšími týmovými úkoly, no a večer jsme si 

opět zazpívali u táboráku. Na páteční dopoledne nám zbyl pořádný úklid chatek a balení, ale 

ještě před odjezdem jsme stihli poslední, a možná i nejnáročnější týmový úkol – dostat se přes 
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dravou řeku. Při hodnocení akce jsme se shodli na tom, že se nám nechce domů, a to si, mys-

lím, říká jasně, že se nám ve Sloupu líbilo. 

Mgr. Lucie Tešnarová, třídní učitelka 6.C 

 

 
 

 

Adaptační pobyt s 6.D 

Ve dnech 24. až 26. 9. se třída 6. D vydala na adaptační pobyt v Blansku, Češkovicích. Bě-

hem tří dnů měly děti možnost se více mezi sebou poznat a užít si mnoho aktivit a her. Žáci si 

vyrobili vlastní vaky, navštívili Blansko, uspořádali táboráky a plnili nejrůznější skupinové 

aktivity k utužení dobrého ducha nového kolektivu. Všichni zhodnotili pobyt pozitivně a odje-

li domů s novými zážitky. 

Mgr. Natálie Jurmanová, třídní učitelka 6.D 
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Sportovní soustředění a lyžařské kurzy: 
Datum  Místo pobytu  Zúčastněné třídy  Počet žáků  

1.9. – 6.9. 2019  Horní Bradlo  6 .- 9. 120  

13. 1. - 18. 1. 2019  LVK Horní Bečva, Beskydy 7. B, 7. C 43  

1. 3. - 6. 3. 2020  LVK Bílá, Beskydy  7.A, 8.C 32  

 

 

 

Sportovní soustředění 

Hned na začátku školního roku se žáci sportovních tříd (6., 7., 8., 9. A) zúčastnili sportovního 

soustředění, které se konalo od neděle odpoledne 1. 9. do pátku 6. 9. 2019. Celkem se sešlo 72 

volejbalistů a 29 sportovců, o které se celý týden starali 3 vyučující a 5 trenérů. Program byl 

zaměřený na zlepšení tělesné kondice, na přípravu na novou volejbalovou sezónu, ale i na 

vyzkoušení si všech míčových her a na propojení třídních kolektivů. Vedlejším programem 

byla pondělní diskotéka, stezka odvahy, kterou připravili žáci devátého ročníku, wellness, 

výlety do okolí (Sečská přehrada, baňkárna Horní Bradlo) a závěrečný táborák s rozloučením 

deváťáků a opékáním špekáčků. Asi největším zážitkem týdne byl čtvrteční turnaj smíšených 

týmů ve volejbale a závěrečný turnaj žáků devátého ročníku proti trenérům, kde se žákům po 

pěti letech opět podařilo zvítězit. Až na pár štípanců od vosy, škrábanců a jednoho naraženého 

prstu na ruce se celé soustředění obešlo bez zranění. A až na jeden propršený den i za krásné-

ho letního počasí. 

Mgr. Daniela Kozáková 
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Lyžařský kurz Horní Bečva 

Náš první lyžařský kurz od 13. 1. do 18. 1. 2020 v Horní Bečvě se nám letos opět vydařil. 

Kurzu se zúčastnilo 42 žáků ze třídy 7. B a 7. C. Ubytovaní jsme byli v horské chatě Unigeo. 

Na počátku kurzu jsme měli 14 začínajících lyžařů, ostatní děti byly pokročilejší lyžaři. 

Všichni žáci na konci kurzu úspěšně sjeli celý svah a vyjeli na vleku. 

Lyžovali jsme ve ski areálu Rališka. Kromě dvousedačkové lanovky, zde byly dvě pomy, 

jedna pro začátečníky. Naši začátečníci jezdili na pomě hned od druhého dne, od třetího dne 

už většina z nich jezdila i na sedačkové lanovce. 

Výcvik probíhal dvakrát denně po 2,5 hodinách, mezitím měly děti oběd a polední klid. Ve 

středu byl odpočinkový půlden, který jsme strávili ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. 

Večerní programy tvořily přednášky o pravidlech FIS, základech lyžování a carvingu a první 

pomoci. Také jsme byli na procházce kolem přehrady v Horní Bečvě. Další program si při-

pravili žáci sami formou společenských her, turnaje ve stolním tenise a diskotéky. Měli jsme 

k dispozici velkou hernu se stolním tenisem a fotbalem. 

Celý kurz se nám všem moc líbil a proběhl bez vážnějších zranění, kázeňských problémů a za 

pěkného počasí. 

Mgr. Kateřina Ulrychová 
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LVK Bílá v Beskydech 

V týdnu od 1. 3. do 6. 3. 2020 se konal lyžařský kurz na Bílé v Beskydech. Kurzu se zúčastni-

lo celkem 25 žáků ze 7. A a 5 žáků z 8.C. Ubytování bylo zajištěno na horské chatě Bílá, kde 

měli žáci k dispozici pokoje po 2–6 lůžkách. Stravování bylo zajištěno formou plné penze 

s celodenním pitným režimem. Lyžovalo se ve skiareálu Bílá, kde bylo celkem 7 sjezdových 

tratí různé obtížnosti. Žáci byli rozděleni do tří skupin podle pokročilosti. Začátečníků na ly-

žích bylo celkem pět. Dva žáci měli snowboard. Počasí na začátku týdne moc nepřálo, hustě 

pršelo, proto žáci lyžovali jen odpoledne a dopoledne byl jiný program – stolní a karetní hry, 

kvízy, stolní tenis, film. Zbytek týdne už se vydařil a lyžovalo se s malými přestávkami po 

celý den. Žáci zvládli i dvě procházky, jeden večer k sirnému prameni Smradlavy a další ve-

čer na vrchol kopce na sjezdovkou. Večerní program byl různý – pravidla FIS a základy sjez-

dového lyžování, společenské hry, stolní tenis, diskotéka. Jeden žák onemocněl střevní viró-

zou, ale jinak se nikdo nezranil a celý kurz proběhl bez větších zdravotních, ale i kázeňských 

komplikací. 

       Mgr. Daniela Kozáková 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

13. ročník fotbalového turnaje 

Ve druhém říjnovém týdnu, po měsíční přípravě, jsme zahájili již 13. ročník fotbalového tur-

naje v naší školní družině. Všechna oddělení vytvořila týmy z osmi hráčů, včetně náhradníků. 

Jednotlivé zápasy probíhaly na malém školním hřišti po dvou hrách v jednom dni, a to vylu-

čovacím systémem. Nejprve hrály týmy v rámci ročníků, poté v postupových kolech mladší 

kategorie (1. a 2. ročník) a starší kategorie (od 3. tříd). 

V mladší kategorii zvítězilo družstvo 5. oddělení, tedy děti z 2. C. 

Ve starší kategorii družstvo 12. oddělení, tedy děti z 3. A, posíleny jedním páťákem. 

V průběhu turnaje stoupal zájem i zápal pro hru, takže nám v cíli došlo i na slzy radosti a 

zármutku. Nicméně vše jsme zvládli a domluvili se už teď na jarních přátelských zápasech. 

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za zapojení.  

 

      
 

Zimní turnaj ve stolním tenisu 

Turnaj se pořádal v době od 27. 1. – 7. 2. 2020. I tentokrát byl o něj velký zájem, především 

ze strany začínajících dětí. Celkem se přihlásilo 29 dětí. 

Hlavním cílem bylo, aby si zahrál každý, kdo má zájem a tento cíl jsme splnili. Všichni pro-

padli sportovnímu duchu, který každý sport přináší. U některých se projevil smutek po pro-

hraném 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. 

Konečné pořadí:  

Hana V. 4. C 

Jiří K. 5. A 

Sebastian J. 3. B 

Závěrem bych chtěl poděkovat pomocníkům, kteří mi pomáhali jako rozhodčí, a pak všem, 

kteří se zúčastnili, za sportovní chování a naprosto perfektní atmosféru.  

Bc. R. Procházka, vychovatel 

 

 

Výtvarná soutěž „Máme rádi zvířata” 

V podzimních měsících každoročně vyhlašujeme velkou celodružinovou výtvarnou soutěž. 

Tentokrát jsme se vrátili k oblíbenému tématu „Máme rádi zvířata”.  
Děti měly možnost tvořit ve svém oddělení obrázky zvířat déle než měsíc. A na některých 

výtvorech bylo toto snažení opravdu znát. Nejenom co se techniky a výtvarného zpracování 

týká, ale bylo poznat, že se děti zamýšlely i nad daným tématem. Mezi vítěznými obrázky je 

tak kromě tradičních tygrů, žiraf, papoušků, pejsků a koček i horská lama, divoké prase, legu-

án či liška. Toto výtvarné klání je tedy velké jak co do počtu zapojených dětí, tak i množstvím 

oceněných výherců. 
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V letošním roce bylo oceněno 25 dětí z prvních tříd, kde byl poměr mezi třídami poměrně 

vyrovnaný. Ve druhých třídách si pro vítězný diplom přišlo 15 dětí. Z toho bylo 11 dětí ze 

třídy 2. D, kde porotu zaujaly velkoformátové výkresy precizně nakreslené temperovými bar-

vami. Ze starších ročníků cenu získalo také 25 dětí. I tak se bohužel nedostalo na všechna 

mnohdy zdařilá výtvarná díla. A já mohu jen poděkovat všem zapojeným, ještě jednou pobla-

hopřát výhercům a všem společně popřát hodně radosti při dalším výtvarném tvoření.  

Renata Střížová 

 

    
 

 

Projektové odpoledne ve školní družině 

Během února jsme v naší školní družině zrealizovali dva projektové dny – odpoledne – jejichž 

cílem bylo seznámit děti hravou formou s problematikou globálního oteplování, jeho příčina-

mi a následky. Součástí projektu byly i informace o ochraně životního prostředí a chráněných 

druzích živočichů. Program jsme připravili ve spolupráci s CVČ Bystrouška. 

Děti se aktivně zapojily do diskusí i her, i když předložená témata nebyla jednoduchá. Výstu-

pem projektu by měl být citlivější přístup k problémům ŽP, který se projeví v osobním přístu-

pu dětí v běžném životu – šetřením potravinami, vodou, tříděním odpadů, zájmem o přírodu a 

její ochranu. 

za kolektiv ŠD Z. Tuzová 

 

Bystrcký slavík 

Každoročně probíhá pěvecká soutěž dětí ze školních družin z celého Brna. Na naší škole pod 

názvem ,,Bystrcký slavík“ již 22. ročník. 

Ani letos to nebylo jinak, a tak v pátek 24. 1. 2020 proběhlo naše družinové kolo. Děti byly 

rozděleny do dvou kategorií - 1. a 2. ročníky a 3., 4., 5. ročníky. Celkem se zúčastnilo 35 dětí. 

Poslechli jsme si písně nejenom veselé, ale také smutné, a dokonce jednu i v cizím, rodném 

jazyce.  

Děti v hledišti držely palce a povzbuzovaly soutěžící, protože tréma byla u některých soutěží-

cích svazující.  

I když se zúčastnilo více dívek, budeme se těšit na příští rok a snad chlapci naberou odvahu a 

přihlásí se jich víc. Po celé odpoledne panovala dobrá nálada, a to bylo naším hlavním cílem. 

Vítězové postupují do obvodního kola a my jim budeme držet pěsti. 

za kolektiv ŠD B. Singerová  
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Diskotéka ve školní družině 

V pondělí 2. března jsme ve školní tělocvičně uspořádali diskotéku pro žáky 3. – 5. tříd školní 

družiny. Stejně jako každý rok se i letos sešel velký počet těch, kteří mají rádi pohyb 

v kombinaci s hudbou, tzn. natěšených tanečnic a tanečníků. Přes menší počáteční potíže se 

zapojením aparatury se po chvíli podařilo dát vše do pořádku a tělocvičnou začaly znít známé 

tóny taneční hitů. Písničky střídaly hry a soutěže, takže si každý přišel na své. Tanečníky roz-

proudily moderní písničky, které si buď vybrali úplně sami, nebo jim pomohli jejich vychova-

telé. Všichni účastníci byli odměněni a maximálně si užili v družině další páteční odpoledne, 

které bylo tentokrát zpestřené i hudbou a tancem. Nezbývá, než se už teď těšit na další akce 

spojené s tancem, např. taneční soutěž, na kterou už pilně trénujeme, protože nás už brzy če-

ká! 

kolektiv vychovatelů ŠD 

 

Mikulášské divadlo 

Nastal vánoční čas a s ním má naše školní družina spojeno divadelní představení, které jako 

každoročně připravujeme pro naše děti ke svátku Mikuláše ve Společenském centru. 

Letos jsme opět oslovili Divadlo Navětvi, se kterým jsme již spolupracovali. 

Herci si pro nás připravili představení „Kouzla skřítků“ – příběh o dvou malých domácích 

skřítcích, kteří podniknou tajnou objevitelskou výpravu, aby si prohlédli svět z tatínkova vy-

právění. 

Pohádka plná kouzel, humoru a písniček děti nejenom pobavila, ale naučila i něco nového. 

Zúčastnili jsme se v hojném počtu 236 dětí a již nyní se těšíme na příští rok. 

 

 

 
 

 

 

Pasování dětí prvních tříd na čtenáře místní knihovny 

Akce probíhala ve dnech 3. a 10. října 2019 v místní pobočce Knihovny Jiřího Mahena. 

Přivítaly nás paní knihovnice v přestrojení za pohádkové bytosti - královnu a kašpárka. V roli 

krále se představil místní starosta. Provedli nás společně knihovnou. V posluchárně pro nás 

měli připravené vyprávění a pohádku o tom, jak knihy vznikají, jak se půjčují, jak se s nimi 

zachází a k čemu nám slouží. Poté přišlo na řadu samotné pasování dětí na rytíře knihovny, 

při kterém obdržely děti drobné dárečky. Nakonec jsme si znovu prošli celou nově upravenou 

knihovnu, zastavili se ve čtenářském koutku, kde jsme si mohli prohlédnout knihy, které nás 

zaujaly. Před odchodem do školy jsme si stihli ještě i společně zazpívat.  

Za moc pěkně připravený a zajímavý program děkujeme paním knihovnicím a už se těšíme, 

jak budeme společně knihovnu navštěvovat v průběhu školního roku. 

děti prvních tříd a jejich paní vychovatelky 
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Z pohádky do pohádky 

Dne 13. prosince jsme se všichni společně sešli na tradiční předvánoční hře „Z pohádky do 

pohádky“. Tentokrát byl z řad starších dětí opravdu velký zájem o to být organizátory kon-

krétního úkolu – vysvětlovat, radit, číst a nakonec odměnit účastníky razítkem. Děti si tak na 

vlastní kůži vyzkoušely, jaké je to při tak velkém počtu účastníků náročné. Všichni společně 

tedy luštili různé hádanky ze světa pohádek, spojovačky, kreslili perníky či čerty, ale také si 

zasportovali třeba při skákání v pytli nebo hodu do obludí tlamy. A kdo letos hru nestihl, ne-

musí se bát. V příštím roce si ji určitě zopakujeme. 

za kolektiv ŠD Renata Střížová 

 

   
 

SuperStar 

Naši nejlepší zpěváci se dne 27. 2. 2020 s paní vychovatelkou Ivanou Böhmovou zúčastnili 

obvodního kola hudební soutěže na ZŠ Heyrovského 32, Brno. 

Soutěžilo 18 dětí z různých škol v obvodě. Děti zpívaly se zájmem a bojovaly o první místa. 

Naše žákyně Eliška D. z 1. A se svojí písní Bodlák získala 4. místo, stejně tak i žák Radim H. 

se s písní Komáři se ženili umístil na 4. místě.  

O týden později se vypravili i vítězové starší kategorie do stejné soutěže. Atmosféra byla po-

hodová, dokonce došlo i na pohoštění, které udělalo dětem velikou radost. Na medailová 

umístění jsme tentokrát nedosáhli, ale vraceli jsme se s dobrou náladou a obohaceni o novou 

zkušenost – některým tréma doslova svazovala ústa.  

Děkujeme dětem za účast a reprezentaci naší školy. Všichni společně jsme si užili krásný čas 

naplněný hudbou… 

kolektiv vychovatelek ŠD 
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Společné akce školní družiny v měsíci listopadu. 

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 navštívili žáci 1. a 2. třídy tradičně filmové představení v kině Lucer-

na Brno. Celkem 167 děti z 8 oddělení školní družiny zhlédlo film Tajný život mazlíčků 2. 

Film se dětem líbil a celkově to bylo vydařené odpoledne. 

Další týden ve čtvrtek 21.11.2019 kino Lucerna navštívily děti 3. až 5. třídy v počtu 79. Tyto 

děti se podívaly na film Sněžný kluk. I tento film se dětem i doprovodu líbil. 

Další velmi vydařená akce naší školní družiny proběhla ve středu 27.11. 2019. Akci Vánoční 

dílničky ve spolupráci s firmou BD Tova jsme vždy navštěvovali ve Společenském centru 

v Bystrci. Ale v letošním roce po domluvě s firmou se tato akce uskutečnila ve třídách urče-

ných pro školní družinu. Společné tvoření vypuklo ve 13 hodin a skončilo krátce po 15. hodi-

ně. Celkem si krásné andělíčky vyrobilo téměř 300 dětí ze všech 13 oddělení školní družiny.  

Děti měly možnost si zakoupit také výrobky s vánoční tématikou na tvoření doma s rodiči. 

Bylo to moc pěkné a už se těšíme na velikonoční tvoření, které máme domluvené na 25. 3. 

2020. 

 za kolektiv ŠD Hana Horáčková 

 

   
 

 

 

Turnaj v pexesu 

V letošním školním roce jsme uspořádali 2. ročník turnaje v pexesu pro žáky prvních a dru-

hých tříd. Zúčastnilo se 24 soutěžících. Děti byly rozlosovány v rámci jednotlivých ročníků a 

na závěr byl vyhlášen absolutní vítěz. Aby byla zajištěna maximální férovost, všechny děti 

hrály se stejným pexesem, které vzniklo speciálně pro tento účel, a některé z nich si ho pak 

mohly odnést domů. Celý turnaj byl plný napětí a nečekaných zvratů, ale absolutní vítěz na-

konec mohl být jen jeden. Všechny děti si zaslouží pochvalu a poděkování. Odměna byla při-

pravená pro každého, a tak jsme si společné odpoledne krásně užili a už se těšíme na pokra-

čování v příštím roce.  

za kolektiv ŠD Ing. Pohanková 
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Pukec 

Nemysli a vystřel, to je podtitul velice akční hry pro dva hráče. V naší družině jsme tuto hru 

objevili a bylo jen otázkou času, kdy proběhne první společný turnaj. Ten se nakonec konal ve 

dvou dnech - 25. - 26. února 2020. 

První den spolu hrálo 20 dětí z 1. a 2. tříd. Hrálo se systémem každý s každým, a protože je to 

hra opravdu svižná, pomáhali se zapisováním výhry či prohry starší spolužáci. I tak to chví-

lemi ve třídě vypadalo na pěkný zmatek ☺. Nakonec se za hodinu a půl podařilo všem své 

zápasy odehrát i zapsat. V tomto prvním kole byla odměněna hned polovina účastníků. První 

místa s počtem 16 vyhraných zápasů obsadili Dominik S., Radim H. a Nikolka M.. Na dru-

hém místě se s 13 body umístil David K., Ondřej N., Ondřej K., Andrejka B., Klárka B. a Lu-

cie Š.. a 9 bodů stačilo na místo třetí pro Karolínku H. . 

Druhý den se konalo kolo pro děti ze 3. - 5.tříd, už s vylepšeným systémem zapisování. Deva-

tenáct hráčů odehrálo své zápasy za necelou hodinu. 1. místo se 16 body obsadil Sebastian J.. 

Na 2. místě s počtem 15 bodů se umístil Vítek V. a 3. místo s body 13 získal Musawer N., 

Nella K. a Kuba K.. Do soutěže starších dětí postoupili i výherci prvního místa z mladší kate-

gorie a ukázalo se, že věk tu nehraje až tak důležitou roli. I jim se podařilo vyhrát 12 zápasů 

☺. Oba dva dny jsme si všichni moc užili a na příští ročník budeme opět trénovat. 

Renata Střížová 

 

   
 

Sudoku 

Již podruhé se v naší školní družině konala soutěž v sudoku. Zúčastnily se jí děti 3., 4. a 5. 

ročníků. Žáci třetích tříd měli lehčí variantu sudoku a tak se stalo, že byli rychlejší než páťáci. 

Z každého ročníku byli odměněni tři výherci. Malou pozornost však dostali všichni zúčastně-

ní.  

za ŠD H. Šimoníková, DiS. 

DOBBLE 

Dne 28. 2. se konala družinová soutěž v Dobble pro 1. a 2. třídy. Zúčastnilo se 22 dětí z osmi 

oddělení ŠD. 

Po vysvětlení pravidel jsme zahájili hru ve skupinkách po 3-4 dětech podle ročníku. Vítězové 

těchto skupin postoupili do finále a vybojovali si tak 1.- 6.místo v celkovém hodnoce-

ní. Všichni soutěžící byli odměněni sladkostmi, vítězové pak hodnotnějšími cenami.  

1. místo – Kristýna M. 2. A 

2. místo – Pia G. 1. C 

3. místo – Jakub F. 2. A 

4. místo – Daniela M. 2. D 

5. místo – Olga P. 1. D 
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3. ročník turnaje ve hře Dobble 

Na svátek svatého Valentýna, tedy 14. 2., proběhl letos ve školní družině již třetí ročník této 

velmi oblíbené karetní hry, která vždy u všech účastníků prověří, jak jsou na tom se soustře-

děním, pamětí, rychlostí, obratností a slovní zásobou. Nejen tohle všechno má vliv na průběh 

a výsledek jednotlivých her v tomto turnaji. Důležitá je taky hra fair play. O tom, co tato dvě 

slova znamenají, jsme si krátce povídali před zahájením soutěže a možná právě proto, že hráči 

hned v úvodu všemu porozuměli, měl celý turnaj velmi hladký a bezproblémový průběh.  

Do soutěže nastoupily celkem čtyři týmy (žlutý, červený, modrý, zelený), které vznikly rozlo-

sováním nejlepších hráčů z jednotlivých oddělení školní družiny. Jednalo se celkem o 18 dětí 

z 3. – 5. tříd. Po velmi napínavých soubojích, kdy se kolem jednotlivých hracích polí ozývaly 

pouze názvy obrázků na hracích kartách, se postupně počet hráčů zužoval. Nejnapínavější 

okamžiky samozřejmě nastaly, když se začalo hrát o nejdůležitější tři místa. Přesto, že se jed-

nalo o soupeře, ostatní hráči, kteří již z kol vypadli, dokázali, že jsou především kamarádi a 

fandili ostatním neuvěřitelným způsobem, díky kterému byla atmosféra během finále naprosto 

neopakovatelná.  

A jak to dopadlo? Všechny děti dostaly sladkou odměnu a malý dáreček. A ti nejlepší získali 

diplom navíc. Na třetím místě se umístila Lili K. ze 3. C, která dokázala porazit starší spolu-

žáky, druhé místo obsadila jediná zástupkyně páťáků Soňa Ř. a první místo získal a zároveň 

obhájil svou loňskou výhru David M. ze 3. C, který všem ukázal, že ani po dvou letech se 

nenašel nikdo, kdo by nad ním zvítězil. Pro všechny děti je Davidovo „dvojité“ vítězství vý-

zvou pro příští rok, kdy si mohou vyzkoušet, jestli se jim podaří ho porazit☺ ! 

 

Turnaj organizovala a zapsala I. Zouharová. 
 

   
 

 

 

Karneval ve školní družině 

V únoru k nám zavítala velkolepá návštěva... Přišla k nám delegace z jiné dimenze v podobě 

mnoha strašidel a pohádkových bytostí, sportovců, zdravotních sestřiček, dokonce přišel ko-

miník, hasič... a mnoho dalších. 

Cílem delegace bylo překvapit co nejvíce porotu, která měla za úkol vybrat ze všech zúčast-

něných:  

➢ delegáta, který je nejlépe připraven (má nejlepší masku), 

➢ delegáta, který je nejvíce oddaný tanci, 
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➢ delegáta, který předvede nejzajímavější taneční kreaci. 

Všichni, kteří se s chutí zapojili, mohli ochutnat tuzemské dobroty a někteří si odnesli pamá-

teční listinu. 

Hlavním cílem vybrané společnosti však bylo řádně si zatancovat na divokou hudbu, zazpívat 

si, vidět zvyky naší planety (předváděl sektor 1. A a sektor 1. C) a užít si společné setkání.                    

Za všechny členy delegace mohu říct, že vyjádřili spokojenost s průběhem návštěvy a akce se 

vydařila. 

Už se všichni těšíme na opětovné setkání na další akci.  

Radka Pohanková, zodpovědný manažer za meziplanetární návštěvy.    

Arletta Ibragimová, zodpovědný manažer za poznávání kultury planety Země. 
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Školská rada schválila Výroční zprávu Základní školy Brno, Vejrostova 1, 

příspěvkové organizace za školní rok 2019/2020 na zasedání, které se konalo 

dne   . 
 

 

 

Jméno Podpis 

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.  

Ing. Pavel Kříž, Ph.D.                                                  

Mgr. Olga Novotná                                                      

Mgr. Petr Slonek                                                        

Jaroslav Mlečka                                                           

Mgr. Pavel Krumnikl                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


