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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:   zsvejrostova@vejrostova.cz  

http:      www.vejrostova.cz 

 

1.6 Úplná/neúplná škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 20 5 486 24,3 - 

2. stupeň 10 4 253 25,3 - 

Celkem 
30 9 739 24,6 800 

   

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:  Miroslav Klimeš 

                zástupci rodičů:         Darja Froňková 

                                          Mgr. Pavel Krumnikl 

                 zástupci učitelů:       Mgr. Olga Novotná 

                                                  Mgr. Petr Slonek  

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání 

7/2016 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 

 

Alternativní programy:  

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

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

1.9 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 12 331 12 390 

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

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

   fyzický / přepočtený  % 

Celkový počet pedagogických pracovníků (učitelé) 41/41,021 100/100,51 

z toho odborně kvalifikovaných  41 100 

 

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 
  

2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 5 

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

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 10 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 6 

36-50 let 3 15 

51 a více 1 14 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 1 1 

Celkem 5 36 

Rodičovská dovolená 0 2 

 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 62 

Přírodní vědy   2 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
  7 

Inkluze do škol 54 

Prevence násilí, subkultury   2 

Celkem 
127 

 

 

2.4 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 8/4,09 
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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. 100 100 0 0 0 

2. 107 102 5 0 0 

3. 103 97 6 0 0 

4. 89 79 10 0 0 

5. 88 69 19 0 0 

Celkem za I. stupeň 487 447 40 0 0 

6. 75 47 24 4 1 

7. 80 47 32 1 0 

8. 54 20 30 4 1 

9. 44 13 28 3 0 

Celkem za II. stupeň 253 127 114 12 2 

Celkem za školu 740 574 154 12 2 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

II. stupeň 5 0,68 

III. stupeň 4 0,54 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  1199 

        Průměr na jednoho žáka: 1,62 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: ve škole nebyl diagnostikován mimořádně 

nadaný žák 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4leté studium 6leté studium 8leté studium   

Počty přijatých žáků 
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6 12 27 6 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 44* 67,69 

8. ročník 3** 4,62 

7. ročník / 5. ročník 6/12 9,23/18,46 

Celkem 65 100 

*/ Z toho 2 žáci ukončili povinnou školní docházku, ale nedokončili základní vzdělávání. 

**/ Jedná se o 3 žáky 8. ročníku, kteří ukončili v 8. ročníku povinnou školní docházku, ale nedokončili základní 

vzdělávání. 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   9 

Důvody: změna bydliště 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  12 

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: -  

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: - 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

1. Krajská hygienická stanice Jm kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – kontrola provozu 

školy v souvislosti s epidemiologicky významným kontaktem onemocnění VHA. 

2. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální pobočka Brno, pobočka pro Jm kraj a 

Kraj Vysočina, Benešova 10, 659 14 Brno 

3. MČ Brno – Bystrc, interní audit a finanční kontrola, č. j. 16-16128/AUDIT/KOC 

  

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

ad 1. dodržování hygienických opatření včetně poučení zaměstnanců a žáků školy bylo 

průběžně plněno. 

ad 2. nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

ad 3. při kontrole pokladní hotovosti nebyly shledány žádné nedostatky. Fyzicky zjištěný 

stav hotovosti odpovídal vykázanému účetnímu stavu. 
 

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

 

5.1 Rozhodnutí ředitele 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky  23 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 12 0 

 

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  0,5 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 - - 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

            Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

výchovný poradce: semináře 

školní metodik prevence: semináře 
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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):  

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve 

školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září – 

prosinec 2016; č. j.: MSMT – 18435/2016-1 

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

 

6.3 Individuální integrace 
 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného opatření 

VPCH 2., 3., 6., 7., 8. 7 - 

VPU 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.  14 - 

Mentální lehké 1. 1 - 

Autismus 1. 1 - 

Vady řeči 1. 1 - 

- 2. 20 1. 

- 2., 4., 6. 5 2. 

- 1., 2., 3. 3 3. 

Celkem - 52 - 

 

6.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného opatření 

Celkem - - - 

 

7.1 Další údaje o škole  
 

7.2 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 0 0 

Přírodní vědy 4 38 

Sport, TV, turistika 11 218 

Umělecké obory 2 69 

Zdravotní, speciální pedagogika 1 13 

Celkem 18 338 

 

Žákovská knihovna 
Žákovská knihovna disponuje 5533 knihami k volnému půjčování, z nichž je 624 trvale 

zapůjčeno do odborných kabinetů. Během tohoto školního roku bylo půjčeno 844 knih.  

Do žákovské knihovny byla zakoupena 1 sada knih určená pro společnou četbu na 2. stupni. 

Knihovna se rozrostla o 31 knih.  

                                                                                                                Mgr. Petra Elblová 
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8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   
 

 

Název projektu a registrační číslo 

projektu  

Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování – šablony 

pro MŠ a ZŠ I, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003484 

 

Délka trvání projektu  2 roky 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  1 758 858,-Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské smlouvy, datum  

Rada MČ Brno-Bystrc, 18. 5. 2016 

Stručný popis projektu  Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových 

kompetencích, personální podpora. 

 

 

9.0 Zhodnocení a závěr: 
 

VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VÝSLEDKY: 

 

➢ Ve školním roce 2016/2017 jsme ve všech ročnících učili desátým rokem podle 

školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní vzdělávání. 

 

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

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

tohoto programu ve třídách Začít spolu byly předány kvalifikované učitelce 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. 

Jedním z pilířů programu Začít spolu je dobrý vztah a spolupráce s rodiči, což se 

nepodařilo v průběhu školního roku navázat v jedné ze tříd druhého ročníku, v níž 

byla uplatňována výuka Začít spolu.  

➢ V rámci výuky Začít spolu, ale i vzorného přístupu ke svým dalším povinnostem i nad 

jejich rámec, převzala Mgr. Olga Novotná ocenění Výrazná pedagogická osobnost 

roku, udělené u příležitosti Dne učitelů pěti pracovníkům škol zřizovaných statutárním 

městem Brnem a městskými částmi. Ocenění předal náměstek primátora Mgr. P. 

Hladík.  

 

➢ V  roce 2016/2017 jsme opět otevřeli čtyři první třídy. Z důvodu nedostatku učeben 

jsme nuceni spojovat třídy s nižším počtem žáků, což se díky odchodu páťáků na 

gymnázia daří, v roce 2016/2017 jsme spojili čtyři páté třídy do tří šestých tříd. Ve 

školním roce 2017/2018 bychom rádi umístili do školní budovy opět čtyři první třídy. 

To však za předpokladu dalších úprav prostorů školy.  Jednu třídu již provozujeme 
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v pronajatých prostorách budovy sousedního gymnázia. Přislíbená přístavba nového 

pavilónu se šesti učebnami je v současné době ve fázi zadání výběrového řízení pro 

uchazeče. Bez urychleného řešení nebudeme moci v roce 2018/2019 přijmout zapsané 

žáky do více jak tří prvních tříd za předpokladu sloučení čtyř pátých tříd do tří 

šestých! 

 

➢ Podle individuálního vzdělávacího plánu bylo vzděláváno 25 žáků. Všem žákům byla 

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

 

➢ Vytváření rovných podmínek a příležitostí ve vzdělávání je již tradičně přínosem 

práce školního poradenského pracoviště. Členy jsou školní psycholog, speciální 

pedagogové, výchovná poradkyně a metodici prevence. Pracoviště zajišťuje 

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

SPC). 

 

➢ Jako každoročně se nám osvědčilo i letos v rámci sžívání dětí v nových kolektivech, 

realizace adaptačních pobytů žáků 6. tříd. Budeme v nich pokračovat i v příštích 

letech. Neocenitelnou roli v těchto adaptačních pobytech sehrává práce školní 

psycholožky. 

 

➢ Ve výuce se zaměřujeme na týmovou práci žáků, na jejich hlasité a srozumitelné 

vyjadřování, na efektivní sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. Této oblasti je 

potřeba věnovat se i nadále. 

 

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

se sportovními oddíly DDM Brno (dívky) a Loko-Ingstav Brno (chlapci). Škola má 

pro toto sportovní zaměření vytvořeny velmi dobré podmínky. Přesto nám žáků 

v tomto sportu ubývá z důvodu rozvoje nových sportovních odvětví. Stále chybí 

kvalitní trenéři, kteří by dokázali žáky získat a udržet, a kteří by se jim mohli věnovat 

v soutěžním období i o sobotách a nedělích. Jako trenéři se hlásí naši bývalí žáci 

volejbalových tříd, bohužel většina stále bez potřebné trenérské kvalifikace. 

 

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

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

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

hodnoceni nejen za obsahovou a formální stránku prezentace, ale i za celkové 

vystupování. Tak jako v předešlých letech se v mnoha případech jednalo o velmi 

kvalitní prezentace jak po stránce obsahové, tak i téměř profesionálního přednesu. 

 

➢ Z důvodu nestabilní situace v Evropě (uprchlická krize, Brexit, teroristické útoky) 

jsme se v tomto roce nezúčastnili žádného jazykového pobytu ve Velké Británii, tak 

jako v předešlých letech. Rádi bychom v těchto jazykových pobytových zájezdech 

pokračovali, případně vyhledali jinou destinaci zaměřující se na výuku angličtiny. 

 

➢ Z obdobných důvodů jsme neuskutečnili ani další výjezdy do zahraničí (Francie, 

Německo). Věříme v uklidnění situace v těchto evropských zemích, aby se naše děti 

při jazykových či poznávacích zájezdech cítili bezpečně. 

 

➢ Škola umožňuje prostřednictvím spolupráce s Cambridge English žákům složení 

mezinárodní jazykové zkoušky. Žáci II. stupně pravidelně navštěvují divadelní 

představení v anglickém znění. V tomto roce se nám nepodařilo získat lektora na 

vedení kroužku AJ. Naší snahou je, tuto nepříznivou situaci v příštím roce napravit. 
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➢ Vedení školy zabezpečovalo potřeby školy související s výchovou a vzděláváním a 

vyhovělo individuálnímu zájmu jednotlivých pedagogů v naplňování plánu  DVPP 

(viz. tabulka).  Dařilo se nám i v tomto roce vybavovat školu interaktivní a 

komunikační technikou.  

 

➢ Ve školním roce 2016/2017  se naše škola zapojila do testování Kalibro (5. a 7. třídy 

byly testovány z ČJ, M, A). Tato testování má pro nás informační funkci – upozorní 

na možné odchylky žáků od očekávané úrovně vědomostí.  

 

Dále jsme se zúčastnili výběrového zjišťování výsledků žáků 9. ročníků základních 

škol vyhlášeného ČŠI. Šetření bylo ukončeno 26. 5. 2017. Informace z výsledných 

výstupů výběrového zjišťování jsou pro nás zajímavou a užitečnou zpětnou vazbou 

pro další období.  

             

➢ Jako každoročně jsme sledovali a vyhodnocovali výsledky vzdělávání žáků pomocí 

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

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

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

 

➢ Vzdělávání jsme poskytovali v souladu se zásadami a cíli stanovenými školským 

zákonem a zohledňovali jsme vzdělávací potřeby žáků, podporovali jejich zdravý 

vývoj a vytvářeli vhodné předpoklady pro předcházení sociálně patologickým jevům. 

Vhodně jsme rozvíjeli osobnosti žáků a prostřednictvím především čtenářské, 

cizojazyčné a matematické gramotnosti rozvíjeli klíčové kompetence. 

 

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

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

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

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

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

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

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

jejich nezájmu. 

 

BUDOVA ŠKOLY A PŘILEHLÉ POZEMKY: 

 

➢ I tento rok jsme realizovali nákup potřebného nábytku, výpočetní techniky a výměnu 

starých tabulí. Z důvodu vyčerpání kapacity tříd a přípravy na výuku v roce 

2017/2018, jsme uvolnili jednu ze dvou učeben informatiky a přestavěli na řádnou 

učebnu. Potřebné vybavování všech místností bude pokračovat i v následujících 

letech. 

  

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

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

v budově školy. Otevřeli jsme jednu třídu v pronajatých prostorách sousedního 

gymnázia. Bez urychlení přístavby školy budeme moci ve školním roce 2018/2019 

otevřít pro žáky prvního ročníku pouze tři třídy. To by mělo dopad na snížení počtu PP 

na I. stupni, ale v případě přeplněnosti tříd i na kvalitu výuky. Z těchto důvodů trváme 

na urychlení přístavby šestitřídního učebnového pavilonu, který je v současné době ve 

fázi výběrového řízení na zhotovitele. 
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➢ Nová školní knihovna byla vybavena projekční technikou.  

 

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

družinou i pro mimoškolní činnosti.  

 

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

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

zrekonstruováno osvětlení obou tělocvičen, čímž očekáváme úspory elektrické 

energie. Opravám je třeba věnovat pozornost i nadále, aby nedošlo ke zbytečným 

úrazům žáků.   

 

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

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

vybavení. Proběhla revitalizace povrchu tenisového hřiště. Areál byl osazen novými 

tabulemi provozního řádu. Areál slouží jak škole, tak i široké veřejnosti. Přetrvává 

problém kolem získání finančních prostředků na výstavbu víceúčelového hřiště 

určeného na beach volejbal a další plážové sporty (městské části Brno - Bystrc byla 

v červnu 2017 předložena finanční rozvaha na uskutečnění této výstavby s veškerým 

vybavením).  Dosud se nepodařilo uskutečnit opravu schodů jak u hlavního vchodu 

školy, tak i u vnějšího vchodu do sportovního areálu (MČ přislíbeno v září 2017). 

 

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

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

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

školu, bude zrealizována v rámci přístavby šestitřídního pavilonu o hlavních 

prázdninách v roce 2018.  

 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY: 
 

➢ Pedagogický sbor měl ve školním roce 2016/2017 53 kvalifikovaných pedagogických 

pracovníků (41 učitelů a 12 vychovatelů).  
 

➢ Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou školní psycholožka, 

výchovná poradkyně, dva metodici prevence sociálně patologických jevů a dvě 

speciální pedagožky. Dále pak i koordinátorka a metodička ŠVP. 

 

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

➢ Počet nepedagogických pracovníků 9. 

 

➢ Smutnou záležitostí bylo úmrtí pana školníka nedlouho před koncem školního roku. Je 

velmi obtížné na tuto pracovní pozici sehnat náhradu.  Důvodem je nízké finanční 

ohodnocení těchto profesí. 

 

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

školy včetně specializovaných pedagogických činností.  

 

PODMÍNKY BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ: 
 

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

Máme jasně stanovena pravidla bezpečného jednání a chování ve škole i při 
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mimoškolních aktivitách. Žáci a zaměstnanci jsou s nimi seznámeni a rozumí jim. 

Tato pravidla byla uplatňována v roce 2016/2017 a zaměstnanci se jimi řídili.  

 

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

kamerový systém.  

 

➢ Do budoucna je potřeba se zaměřit na revizi a výměnu svítidel na chodbách a 

učebnách, na opravu či revizi topných těles ve třídách i chodbách, na opravu podlah 

zvláště chodeb, rekonstrukci umýváren WC a odpadního systému tělovýchovného 

pavilónu. Všechny tyto práce na opravách si vyžadují velké finanční prostředky. 

Očekáváme, že alespoň na některé získáme prostředky určené na opravy od 

zřizovatele. 

 

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. 

K tomu přispělo i zavedení nového komunikačního systému Edookit. Zlepšila se 

informovanost jak mezi vedením a pedagogickými pracovníky, tak i mezi učiteli navzájem. 

Tuto změnu velmi uvítali i rodiče, kteří do tohoto systému mohou vstoupit i pomocí chytrých 

telefonů. 

Podstatné informace týkající se chodu školy byly díky novému systému předávány efektivně. 

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

v tomto roce. Na začátku školního roku 2017/2018 nás čekají nové volby do školské 

rady. 

 

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

v souladu s potřebami školy. 

 

➢ V hodnocení a odměňování zaměstnanců se postupovalo v rámci vytvořených 

pravidel. 

 

PARTNERSTVÍ ŠKOLY A EXTERNÍ VZTAHY: 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

institucemi. 

 

➢ Škola vyzývala rodiče k angažovanosti v životě školy prostřednictvím svých zástupců 

ve školské radě či na třídnických schůzkách. Přetrvává, že v některých případech se 

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

případně v řešení závadového chování jejich dítěte. U některých rodičů selhává 

kontrola a důslednost při přípravě dětí na školní vyučování. 

 



12 

 

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

zájem a podporuje další rozvoj školy. Velmi se angažuje v urychlení šestitřídní 

přístavby naší školy. 
 

 

Závěrem zhodnocení školního roku 2016/2017 následuje, jako každým rokem 

poděkování, a to panu starostovi, Radě městské části Brno - Bystrc a dalším zástupcům 

ÚMČ Brno – Bystrc za dobrou spolupráci a ochotu při řešení problémů týkajících se 

nutných oprav budovy školy a sportovního areálu. Dále děkuji členům školské rady 

tvořené dvěma zástupci obce, rodičů a učitelů za dobrou spolupráci po celý školní rok. 

Díky patří všem provozním zaměstnancům, bez nichž si nedokážu představit 

bezproblémový chod školy.   

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

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

škola nedosahovala tak dobrých výsledků! Výbornou práci odváděli členové školního 

poradenského pracoviště pod vedením školní psycholožky. Za příkladné vedení svých 

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

druhého stupně, vedoucí vychovatelce školní družiny a školní psycholožce.  

 

                                                                              Mgr. Zdeněk Černošek, ředitel školy 
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Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu 

za školní rok 2016/17 

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

 

Podmínky školy: Škola má dobré podmínky pro uskutečňování minimálního preventivního 

programu. Program se opírá o činnost školního poradenského pracoviště, které poskytuje 

poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K 

hlavním cílům ŠPP patří podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, primární 

prevence sociálně patologických jevů, podpora třídního klimatu a celkové pozitivní atmosféry 

školy, výchovné a kariérové poradenství, spolupráce s externími poradenskými zařízeními a 

institucemi a mnoho dalších dílčích úkolů. 

      

 

Co se podařilo:  

 

• vzájemná pomoc spolužáků při řešení nestandardních situací (žákovský parlament), 

 

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

 

• prevence v návaznosti na sportovní aktivity, 

 

• vysoká popularita volejbalu, floorbalu, fotbalu workoutu, pole dance, moderního tance 

atd. 

 

• zapojení do nových projektů: 

 

- Nenech to být - internetový systém, který bojuje proti šikaně a vylučování z kolektivu 

na školách po celé ČR a přináší další efektivní způsob odhalování těchto problémů 

ještě v jejich zárodku. Přes web či aplikaci v mobilu mohou žáci i rodiče anonymně 

nahlásit šikanu nebo jakýkoli problém, který ve třídě mají. 

 

- Workshop o bezpečnosti na internetu s Jirkou Králem – Workshop, při kterém se 

žáci dozvěděli, jak předcházet rizikům spojeným s používáním internetu a moderních 

technologií obecně. 

 

• realizace vlastních celoškolních projektů specifické primární prevence. 

 

 

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. 

 

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

 

• Projekt prevence rizikového chování – projekt zpracovaný metodikou Začít spolu 

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

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

stupeň ZŠ Dagmar Novákové. 

 

• Kryštůfek - celoškolní projekt dopravní výchovy 

 

• Proč říct NE cigaretám - hlavní cílem projektu je prevence vzniku a rozvoje 

závislosti na tabáku u dětí a mladistvých. Autoři projektu předpokládají, že 

nejúčinnější prevence vzniku závislosti na tabáku je zvýšení informovanosti o této 

problematice u dětí a mladistvých, protože jsou nejvnímavější a nejzranitelnější 

skupinou. 

 

II. stupeň: 

 

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

poznávání a budování nových kolektivů a jejich třídního učitele. 

 

• Výchova k lidským právům  - zaměřený na otázku hladu 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 

 

     

Co se nám nedaří: 
 

• Nejčastějším případem řešeným na naší škole je vyloučení jedince z kolektivu, kromě 

běžné práce se třídou pod vedením třídního učitele do třídy pravidelně dochází školní 

psycholožka. 

           I přes značné úsilí v prevenci kyberšikany, zaznamenáváme stále rizikové chování 

žáků v této oblasti. 
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Zpráva o činnosti výchovné poradkyně za rok 2016/17 

 

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

Školního poradenského pracoviště, především se školní psycholožkou (Mgr. et Mgr. Taťána 

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

speciálními pedagožkami (Mgr. Jana Coufalová – 1. stupeň, Mgr. et Mgr. Irena Machainová – 

2. stupeň).  

 

V letošním školním roce vstoupila od 1. 9. 2016 v platnost vyhláška č.  27/2016 o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která upřesňovala novelu 

školského zákona č. 82/2015 Sb. Tato vyhláška významně ovlivnila práci Školního 

poradenského pracoviště i samotné výchovné poradkyně. 

 

Oblast práce se žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy 

 

• Struktura této práce VP byla výrazně ovlivněna již zmíněnou vyhláškou. Do 31. 12. 2016 

VP řídila a metodicky vedla veškerou činnost související s inkluzivním vzděláváním (tzn. 

především žádosti o asistenta pedagoga, postupné zavedení systému práce se žáky 

s podpůrnými opatřeními, konzultace se školskými poradenskými zařízeními, přehledy žáků 

s podpůrnými opatřeními a konzultace s učiteli při naplňování podpůrných opatření, 

metodické vedení učitelů při práci na Plánech pedagogické podpory, přehledy pro KÚ). Od 

1. 1. 2017 převzala velkou část této práce školní speciální pedagožka a psycholožka Mgr. et 

Mgr. Taťána Novotná. 

• Nejčastější spolupráce probíhala s PPP Brno, pracoviště Kohoutova (především Mgr. 

Klára Filípková, Mgr. Šárka Nováková), dále pak PPP Voroněžská, SPC Sekaninova, 

SPC Veslařská a SPC Štolcova. Z těchto poradenských zařízení jsme obdrželi také všech 

24 doporučení pro integrované žáky (doporučení vydána ještě před 1. 9. 2017, tzn. ne 

v režimu podpůrných opatření). Konzultace probíhaly jak na úrovni mailové komunikace, 

tak telefonické i osobní (návštěvy pracovnic školských poradenských zařízení na ZŠ, kde 

probíhaly také náslechy v hodinách). 

• K 1. 9. 2016 bylo na naší škole vyučováno 24 integrovaných žáků (žáci se zdravotním 

postižením) – z toho: 

14 pro vývojové poruchy učení, 

7 pro vývojové poruchy chování, 

1 pro lehké mentální postižení, 

1 pro autismus, 

1 pro vady řeči. 

•  V osmi třídách pracovali v průběhu roku asistenti pedagoga: 

1. D – od 1. 9. 2016,  

2. B – od 1. 9. 2016,  

2. D – od 1. 11. 2016 (doporučení dle podpůrných opatření), 

3. B – od 1. 9. 2016, 

6. B – od 1. 9. 2016,  

6. C – od 1. 9. 2016,  

7. C – od 1. 9. 2016 

8. B – od 1. 9. 2016.  
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V šesti případech se jednalo o asistenty pedagoga do třídy s žákem s vývojovou poruchou 

chování, v jednom případě s autismem a v jednom případě s lehkým mentálním postižením. 

K jednomu žákovi byl doporučen asistent pedagoga i do školní družiny. 

• K 30. 6. 2017 se na naší škole vzdělávali dle nových doporučení 

3 žáci se stupněm podpůrných opatření 3,  

8 žáků se stupněm podpůrných opatření 2, 

20 žáků se stupněm podpůrných opatření 1. 

Tato doporučení pro žáky se stupněm podpůrných opatření 2 a 3 obsahují hodiny speciálně 

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

pedagoga, speciální pomůcky apod. 

Lze předpokládat, že řada žáků, kteří dosud byli vzděláváni dle doporučení vydaných do 31. 

8. 2016 (43 x zdravotní znevýhodnění, 2 x sociální znevýhodnění, 24 x zdravotní postižení - 

integrace), budou ve školním roce 2017/18 postupně s novými doporučeními přecházet pod 

podpůrné stupně 2 a 3. 

• Během školního roku se VP třikrát zúčastnila odpoledního metodického setkání 

výchovných poradců organizovaného  PPP Brno. Dvakrát probíhalo v prostorách PPP 

Brno na Hybešově ulici (podzimní setkání), jedenkrát v prostorách ÚP Brno na Polní ulici 

jarní setkání). Při setkáních promluvil ředitel PPP Brno, Mgr. L. Mikulášek, dále pracovnice 

ÚP Brno Mgr. Navrátilová a další pracovníci PPP Brno. Setkání byla zaměřena především 

na změny související s inkluzivním vzděláváním. 

• Výchovné a vzdělávací problémy a rodinné problémy 17 žáků a žákyň (resp. 15 rodin) 

řešila VP (příp. jiný člen ŠPP) ve spolupráci s OSPOD ÚMČ Brno-Bystrc, resp. ÚMČ 

Brno-střed a ÚMČ Brno-Žebětín.  Jednalo se především o vysoký počet zameškaných 

hodin (omluvených i neomluvených), komplikovanou rodinnou situaci a nedostatečný 

dohled na žáka ze strany zákonných zástupců.  

• Třináctkrát se sešla výchovná komise. Jednalo se především o agresivní chování, neplnění 

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

dohled na žáka ze strany zákonných zástupců. 

• Čtyři žáci 2. stupně byli během školního roku umístěni na několikaměsíčních pobytech 

v SVP Brno, Kamenomlýnská, SVP Help me, SVP Tršice, DDÚ Brno, Hlinky a VÚ 

Velké Meziříčí, a to i opakovaně. Ve třech případech se jednalo především o záškoláctví, 

v jednom o velmi problematické chování. V těchto případech docházelo k výrazné 

spolupráci třídních učitelů a pracovníků OSPOD. 

 

Projekty MŠMT 

•     VP se společně se ZŘ pro 2. stupeň Mgr. Věrou Livingstonovou a Mgr. Helenou 

Balcarovou podílela na vedení projektu OP VVV_02_16_022 Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování pro MŠ a ZŠ I. 

 

Kariérové poradenství 

 

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

předmětu Svět práce).  

• Obě deváté třidy (9. A a 9. B) navštívily v listopadu 2016 (9. A - 9. 11., 9. B - 7. 11.) 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce Brno-město. 

• V průběhu roku (listopad – únor) zorganizovala VP prezentace čtyř brněnských SŠ  - 

proběhlo vždy v rámci výuky Volby povolání (dle nabídky SŠ).  
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Jednalo se o:  

SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r. o., 

SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace, 

SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace,  

SOŠ EDUCAnet Brno, o. p. s. 

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

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

podmínky přijetí některých žáků na SŠ se zástupci SŠ. V září zpracovala informační leták, 

v lednu připravila zápisové lístky, 30. 1. 2017 uspořádala informativní schůzku pro 

rodiče žáků 9. tříd, kde podala informace o pravidlech pro přijímání žáků na SŠ. Po 

proběhlém přijímacím řízení vyhodnotila jeho výsledky. 

• Ve čtvrtek 29. 6. 2017 zorganizovala v tělocvičně školy závěrečné rozloučení se žáky 9. 

tříd, na kterém vystoupili také žáci 1. stupně i 2. stupně. 

 

Údaje o přijímacím řízení na střední školy 

 

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

počet přihlášek. Většina žáků tuto možnost využila. Doručení přihlášky (přihlášek) na SŠ je již 

několik let povinností žáka a jeho zákonného zástupce. Z tohoto důvodu bylo možno evidovat 

pouze počty potvrzených přihlášek, avšak ne počty skutečně odevzdaných přihlášek. 

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

V přehledech vycházíme z informací, které nám žáci poskytli ústně na konci června 2017. 

Z uvedených důvodů nemusí být tyto výsledky definitivní. 

  

Výsledky přijímacího řízení 

 

    44 žáků ukončilo povinnou školní docházku v 9. ročníku, kromě jedné žákyně, která stále situaci 

řeší, všichni pokračují ve vzdělávání na SŠ nebo SOU.  

Na víceletá gymnázia dále odchází 6 žáků 7. ročníku a 12 žáků 5. ročníku.  

3 žáci ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku. 

 

Souhrnný přehled přijatých žáků 

 

9. ročník – 43 žáků (z celkového počtu 44) 

7. ročník – 6 žáků (z celkového počtu 80) 

5. ročník – 12 žáků (z celkového počtu 88) 

 
 

 

gymnázia odb. stř. vzděl. 

s mat. zkouš. 

bez praktické 

přípravy  

odb. stř. 

vzděl. s mat. 

zkouš. 

s praktickou 

přípravou 

učební obory 

s výučním 

listem  

učební obory 

bez výučního 

listu 
8 leté 6 leté 4 leté 

počty 

přijatých 

žáků 

12 6 10 27 1 5 - 
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9. ročník 

 

Přijímacího řízení se zúčastnilo všech 43 žáků 9. ročníku.  
 celkem 

žáků 

gymnázia odborné stř. 

vzděl. 

s maturitní 

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 

k 30. 6. 

nepřijati  

9. A 21 6 13 - 2 - - 

9. B 23 4 14 1 3 - 1 

celkem 44 10 27 1 5 - 1 

% z počtu 

žáků v roč. 

 22, 73 % 61,37 % 2,27 % 11,36 % - 2,27 % 

 

 

Víceletá gymnázia 

 

Na gymnázia bylo přijato 6 žáků 7. ročníku a 12 žáků 5. ročníku. 
7. ročník – šestileté studium 

(celkem 81 žáků v ročníku, ve 2. pol. 80) 

5. ročník – osmileté studium 

(celkem 89 žáků v ročníku, ve 2. pol. 88) 

7. A 3 5. A 5 

7. B 2 5. B 1 

7. C 1 5. C 3 

  5. D 3 

Celkem 6  12 

% z počtu žáků          

v ročníku 

7,50 %  13,63 % 

 

 

Tabulkové údaje  

 

3.7 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4leté studium 6leté studium 8leté studium   

Počty přijatých žáků 

 

10 6 12 28 5 

 

3.8 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 44 1/ 67,69 % 

8. ročník 3 2/ 4, 62 % 

7. /5. ročník 6/12 9,23 %/18,46 % 

Celkem 65 100 % 

 
1/Z toho 2 žáci ukončili povinnou školní docházku, ale nedokončili základní vzdělání. 
2/ Jedná se o 3 žáky 8. ročníku, kteří ukončili v 8. ročníku povinnou školní docházku, ale nedokončili 

základní vzdělání. 

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

školní rok 2016/2017 
 
Školní psycholožka se v průběhu školního roku 2016/2017 zúčastnila nebo realizovala tyto 

aktivity: 

 

• Adaptační pobyt pro žáky šestých tříd (září). 

• Spolupráce s výchovnou poradkyní a školními speciálními pedagožkami na tvorbě 

IVP pro integrované žáky (září). 

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

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

• Konzultace při zápisu do 1. tříd (duben). 

• Psychodiagnostika tříd. 

• Vyšetřování nebo spolupodílení se na odhalování rizikového chování u dětí. 

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

koheze skupiny. 

• Vedení Školního poradenského pracoviště. 

• Individuální konzultace pro děti a jejich rodiče: 

• konzultace ohledně výchovných a osobních problémů, 

• konzultace ohledně problematiky učení a školního ne/prospěchu, 

• krizová intervence, 

• pravidelná dlouhodobější poradensko-terapeutická činnost u vybraných 

zájemců. 

• Spolupráce s výchovnou poradkyní, účast na výchovných komisích. 

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

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

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

• Metodické vedení asistentů pedagoga.  

• Pravidelná účast na metodických setkáních školních psychologů v PPP Kohoutova 

v Brně. 

 

 

                                                                          Mgr. et Mgr. Táňa Novotná, školní psycholožka 
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Závěrečná zpráva o činnosti školního speciálního 

pedagoga pro školní rok 2016/2017 
 

 
Školní speciální pedagožka se v průběhu školního roku 2016/2017 zúčastnila nebo realizovala 

tyto aktivity: 

 

• Spolupráce s výchovnou poradkyní a školními speciálními pedagožkami na tvorbě 

IVP, PLPP pro žáky s podpůrnými opatřeními (leden – červen). 

• Vyhodnocení efektivity u žáků s podpůrnými opatřeními či speciálními vzdělávacími 

potřebami dle předchozí legislativy (integrovaní žáci). 

• Screening a depistáže poruch učení u žáků prvního stupně (leden-únor). 

• Organizace a realizace speciální olympiády pro žáky se specifickými poruchami učení 

a chování spolu se speciální pedagožkou pro 1. stupeň (březen). 

• Individuální konzultace pro děti a jejich rodiče v oblasti specifických poruch učení a 

chování. 

• Spolupráce s výchovnou poradkyní, speciálními pedagožkami, metodiky prevence, 

s asistenty pedagoga. 

• Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

• Vedení evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

• Spolupráce s některými organizacemi, institucemi, jednotlivci (PPP, SPC). 

• Metodické vedení pedagogů v oblasti specifických poruch učení a chování. 

• Pravidelná účast na metodických setkáních školních psychologů v PPP Kohoutova 

v Brně. 

 

 

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

pracoviště pro školní rok 2016/2017 
 

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

školní psycholožka a školní speciální pedagožka, výchovná poradkyně, speciální pedagožka 

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

školní metodik prevence pro 2. stupeň. Členové školního poradenského pracoviště se scházejí 

dle aktuální potřeby. Vedoucí školního poradenského pracoviště je školní psycholožka, jež 

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

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

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

charakteristiky jejich zakázky.  

 

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

• Krizová intervence u žáků. 

• Prošetřování ohlášených i neohlášených podezření na šikanu. 

• Řešení problematických vztahů v kolektivech tříd. 

• Řešení krádeží na půdě školy. 

• Řešení neprospěchu a školního neúspěchu.  

• Řešení záškoláctví. 

• Podezření na týrání dítěte. 

• Podpora sociálně znevýhodněných žáků.  

• Jednání s rodiči, s učiteli. 

• Realizace paralelní výuky českého jazyka – specificky zaměřených hodin pro děti 

s dyslektickými obtížemi.  

• Realizace preventivních programů, projektových dnů. 

• Zpracovávání IVP a PLPP. 

• Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

• Zajišťování adaptačních pobytů pro žáky 6. ročníku. 

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

• Příprava zaměstnanců školy na nastávající legislativní změny a podpora inkluzivních 

strategií.  

• Metodická podpora vyučujícím. 

 

Školní poradenské pracoviště spolupracovalo během roku s následujícími institucemi: 
 

• PPP Brno, Kohoutova, 

• PPP Voroněžská, 

• Odbor sociální péče o dítě, 

• Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno- Bílý dům, 

• Dětští obvodní lékaři, 

• SPC Sekaninova, 

• SPC Veslařská, 

• SVP Veslařská, 
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• SVP Kamenomlýská, 

• SVP Hep me, 

• Policie ČR, 

• Kliničtí psychologové, psychiatři, neurologové, 

• Městský soud. 

 

                                                                          Mgr. et Mgr. Táňa Novotná, školní psycholožka 

 
Zpráva o činnosti podporovatelů v rámci projektu Řešení 

vrstevnických vztahů za období duben 2016 až duben 2017 
 

Činnost podporovatelů pokračovala ve standardním formátu i ve školním roce 2016/2017. 

Schůzky podporovatelů se konaly 1x za měsíc. Ve funkci garantů byly Mgr. et Mgr. Táňa 

Novotná (školní psycholožka) a Mgr. Lenka Broklová (výchovná poradkyně). Náplň byla 

taktéž již obvyklého rázu, dle vzoru z minulých let: diskuse o aktuálních obtížích ve škole, 

probírání aktualit, návrhy na zlepšení či nápady na speciální akce, či zapojení se do dalších 

probíhajících činností na škole. Strukturu schůzek zajišťovaly garantky projektu, obsah 

podporovatelé.  

 

V rámci setkání byly opět zařazovány tematické bloky dle přání podporovatelů. Některé 

z nich se opakovaly z předchozích let, jiné byly nové dle preferencí žáků:  

• Úvod do kompetencí a povinností podporovatele (limity a možnosti) - čerpáno z 

příruček pro CHIPS. 

• Jak mluvit před třídou a jednat s lidmi – základní charakteristiky verbální komunikace, 

důraz na přiměřené tempo, hlasitost, vyhýbání se slovním vycpávkám atd.  

• Multikulturní společnost, menšiny, přístup české populace k jinakosti a novosti. 

• Různé druhy hendikepů, přístup ke spolužákům s různými druhy hendikepů, literatura 

atd. 

• Úvod do zážitkové pedagogiky: hry na podporu dobrých vztahů ve třídě (třídní klima) 

– „ice breakery“ – drobničky, hry na seznámení atd.  

• „Literární burza“ – kdo, co zajímavého četl z oblasti psychologie, pedagogiky, 

sociologie atd…  

 

Spolupráce se žákovským parlamentem zůstala zachována a byly již tradičně uspořádány tyto 

akce: 

• seznámení prvních ročníků s ŘVV, 

• manuál pro nově příchozí žáky - Jak přežít na Vejrostově, 

• vstup podporovatelů do pátých ročníků s tématem: Co vás čeká na druhém stupni, 

• výběr nových podporovatelů z 6. tříd (hlasování).  

 

Ve výše uvedených aktivitách hodláme pokračovat i další rok a uvidíme, zda nějaké přibydou 

či se budeme držet osvědčených témat. Podpora a metodické vedení je zajištěna i nadále.  

 

                                                              Mgr. et Mgr. Táňa Novotná, školní koordinátor ŘVV 
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Mgr. Olga Novotná mezi oceněnými  
 

Na začátku použiji slova žáků 5. A třídy naší školy, kterými charakterizovali svoji třídní 

učitelku Mgr. Olgu Novotnou, když ji přihlásili do Zlatého Ámose. “Naše paní učitelka je 

velmi výjimečná. Všichni ji mají rádi pro její laskavost, šikovnost, milost, pochopení pro 

ostatní a spravedlivost. Učí nás velmi účinným a zábavným způsobem. Snaží se, abychom se 

chovali k ostatním pěkně a abychom uměli spolupracovat“. Nejen pro tyto vlastnosti, ale i pro 

svou odbornou a publikační činnost, uplatnění moderních a efektivních metod aj. byla 

vybrána nezávislou porotou sestavenou ze zástupců Komise Rady města Brna pro výchovu a 

vzdělávání mezi pět nejlepších pedagogů základních a mateřských škol, kteří u příležitosti 

Dne učitelů převzali na Nové radnici významná ocenění.  První náměstek primátora Petr 

Hladík při předávání poznamenal: „Chceme ocenit ty nejlepší a ukázat, že si jejich práce 

vážíme. Myslím si, že by také mohli být vzory pro své mladší kolegy“. Mezi gratulanty byl i 

starosta MČ Brno – Bystrc JUDr. Tomáš Kratochvíl. Od roku 2009 je paní učitelka Olga 

Novotná již třetím oceněným pedagogem naší školy u příležitosti Dne učitelů, na což je naše 

škola po zásluze hrdá.  

                                                                                                                 Mgr. Zdeněk Černošek 

 

 
Starosta JUDr. Tomáš Kratochvíl gratuluje Mgr. Olze Novotné k převzetí ocenění v kategorii významná 

pedagogická osobnost roku 
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I. STUPEŇ 
 
Zapojení žáků do školních sportovních soutěží 

 

SOUTĚŽ 

 

ROČNÍK 

 

 

VÝZNAMNÉ 

  UMÍSTĚNÍ 

 

                  JMÉNO (třída)  

Školní kolo: 

 

   

Orientační běh 3. – 5.  žáci z 3. a 5. tříd (71 dětí) 

Obvodní kolo: 

 

   

Šplh 3. 1. místo Kozlová, 3. C  

3. 2. místo Hradská, 3. B 

3. 3. místo Ondráčková, 3. B 

3. 1. místo Čumpelík, 3. C 

3. 3. místo Špaček, 3. B 

 4. 1. místo Mlečková, 4. B 

 5. 3. místo Munzar, 5. D 

McDonaldś Cup 2. a 3. 1. místo výběr žáků 2. a 3. tříd 

 4. a 5. 3. místo výběr žáků 4. a 5. tříd 

Vybíjená chlapci 5. 2. místo žáci 5. třídy 

Vybíjená dívky 5. 2. místo žákyně 5. třídy 

Městské kolo: 

 

   

Šplh – městské finále 3. 2. místo Hradská, 3. B 

 3. 3. místo Kozlová, 3. C 

 3. 3. místo Čumpelík, 3. C 

 4. 3. místo Mlečková, 4. B 

Florbal – Novoměstský pohár –37 škol 4. – 5. 2. místo výběr žáků 4. a 5. tříd 

McDonald ‘s Cup 2. – 3. 3. místo výběr žáků 2. a 3. tříd 

Vybíjená chlapci 5. 4. místo žáci 5. třídy 

Vybíjená dívky 5. 2. místo žákyně 5. třídy 

Krajské kolo: 

 

   

Vybíjená dívky 5. 5. místo  výběr děvčat z 5. třídy 

 

Příspěvky pedagogů: 

 

Korfbalový turnaj 2017 

V půli února jsme opět uspořádali korfbalový turnaj pro 4. a 5. ročník. Jednotlivé třídy vyslaly 

nejzkušenější hráče a hráčky a tito pak své síly, ale především týmovou spolupráci, zúročili na 

hrací ploše. Mnozí z nich bojovali jak draci a do hry vkládali všechno. Byli i takoví, co utržili 

nějaký ten šťulec, ovšem vždy se otřepali a hráli dál. A tady jsou výsledky: 
   

 4. ročník                 5. ročník 

1. místo - 4. C           1. místo - 5. D 

2. místo - 4. A           2. místo - 5. A 

3. místo - 4. D           3. místo - 5. B 

4. místo - 4. B            na škole v přírodě - 5. C 

                                                                                                            Mgr. Nela Jílková 
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Naši malí korfbalisté 

 

ŽELEZNÝ EMPÍK 

Jedná se o branný závod pro žáky základních škol. Soutěž je rozdělena do tří kategorií: 

na žáky 4. a 5.,  6. a 7., 8. a 9. tříd. Závod probíhá v areálech SKP Kometa, Jungle park 

a jejich okolí. V roce 2017 proběhl již 16. ročník tohoto závodu, kterého se zúčastnilo 

bezmála  sto dětí ze základních škol. Celý závod je pod záštitu primátora statutárního města 

Brna. Soutěží se o poháry ředitele MP Brno. Vytrvalostní závod tvoří běh na čas, kvíz 

ze zdravovědy,  předvedení transportu zraněného,  hod na cíl, střelba ze vzduchovky, ale 

i netradiční disciplíny jako přesun na raftu s pomocí nataženého lana či transfer za  pomocí 

kladky na laně přes řeku Svratku. Po celou dobu akce, je nejen pro soutěžící děti, připraven 

doprovodný program, jako je ukázka Jednotky psovodů MP v podobě zadržení pachatele 

strážníky služebním psem, ukázka Hasičského záchranného sboru ČR,  Bezpečnostní právní 

akademie zajišťuje ukázku úpolové gymnastiky a  úpolových sportů a další. 

Naši školu v kategorii nejmladších žáků reprezentovala tři družstva.  Družstvo 4. B 

v sestavě Marie Mlečková, Vendula Smutná a Daniel Mudrák obsadilo 2. místo (viz 

foto). Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/223431503
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Orientační běh 

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

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

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

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

odcházeli s pocitem příjemně stráveného odpoledne. 

                                                                                                               Mgr. Olga Novotná 

 

 
A že to děti bavilo, je vidět na fotografiích 

 

Soutěž mladých cyklistů 

16. května se již tradičně vybraní žáci naší školy zúčastnili Soutěže mladých cyklistů, kterou 

organizuje BESIP. Tým ve složení Klára Rašková (5. C), Anna Janíčková (5. A), Vít Pečenka 

(5. C) a Antonín Munzar (5. D) úspěšně zvládl všechny disciplíny (jízdu zručnosti, testy z 

dopravních předpisů, zdravovědu, práci s mapou, jízdu po dopravním hřišti) a nasbíral 

dostatečný počet bodů. V celkovém pořadí jsme se umístili na krásném 3. místě z 9 škol. 

Soutěžícím blahopřejeme a „bronzový“ pohár najde své místo v rozsáhlé školní sbírce! 

                                                                                                                 Mgr. Milada Vaňková 
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ZAPOJENÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍCH VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ 

SOUTĚŽ ROČNÍK VÝZNAMNÉ 

  UMÍSTĚNÍ 

JMÉNO (třída) 

 

Školní kolo:    

Recitační soutěž 1. - 5. 1. místo Trkanová Jana (1. B); Konečný Lukáš (3. C), 

Vetchá Markéta (4. A) 

Matematický klokan  2. – 5. - 268 žáků 

Matematická olympiáda 5. - 89 žáků 

Pangea 4. – 5. 1. místo Rašková Klára (5. C) 

Městské kolo    

Recitační soutěž 1. – 5. Čestné 

uznání 

Trkanová Jana (1. B) 

Matematická olympiáda 5. - 13 žáků 

Krajské kolo:    

Pythagoriáda 5. 1. místo Rašková Klára (5. C) 

Celostátní soutěže: - - Adéla Prokešová (3. D) 

Pangea 5. 6. místo Rašková Klára (5. C) 

Matematický klokan – kat. Cvrček 2. 1. místo Anežka Zonygová (2. A) 

Matematický klokan – kat. 

Klokánek 

5.  Alena Fojtíčková (5. B), Klára Rašková (5. C) 

 

 

 

Mezinárodní soutěž matematický klokan 2017  

V březnu se žáci naší školy zapojili do mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan 

2017. Celkem se soutěže zúčastnilo 268 řešitelů. Tři z nich získali maximální počet bodů a 

stali se vítězi celostátního kola.  Byli to Anežka Zonygová z 2. A v kategorii Cvrček pro 

žáky 2. a 3. ročníku, Alena Fojtíčková z 5. B a Klára Rašková z 5. C v kategorii Klokánek pro 

žáky 4. a 5. ročníku. 

 
 

Kategorie 2. a 3. ročník - Cvrček 

Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

Anežka Zonygová 2. A 90 

Lukáš Milek 3. D 80 

Vít Vraštil 2. D 68 

 

Celkem se soutěže na ZŠ Vejrostova zúčastnilo 143 žáků. 

 
Kategorie 4. a 5. ročník - Klokánek 

Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

Alena Fojtíčková 5. B 120 

Klára Rašková 5. C 120 

Barbora Turečková 5. A 114 

Václav Krytinář 5. A 114 

 

Celkem se soutěže na ZŠ Vejrostova zúčastnilo 125 žáků. 

                                                                                                                   Mgr. Olga Novotná 
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Lušťovka. Ano, je to správně! 

Letos jsme se sešli uprostřed chřipkové epidemie, ale ani ta nás nemohla zastavit. Opět jsme 

si vyzkoušeli naše soustředění a trpělivost u zapeklitých úkolů. Prvňáčci se od listopadu 

značně rozvinuli a hravě si poradili se všemi písmenky. A starouši, neboli ostřílení luštitelé? 

Těm to pálilo ostošest a nezalekli se ničeho, ani těžších úkolů. Každý si aspoň část z nich 

ozkoušel. Sladká odměna na závěr a tady jsou výsledky a pár fotodůkazů. 

                                                                                Mgr. Nela Jílková  Mgr. Kateřina Zábršová 

 

         
 

AKCE ŽÁKŮ A SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY:  

ROČNÍK SUBJEKT AKCE POČET 

zúčastněných 

první ZŠ Beseda o Vánocích 27 

 ZŠ Hudební koncert 99 

 ZŠ Zdravá 5 99 

 ZŠ Pečení perníčků 99 

 ZŠ Velikonoční jarmark 27 

 Bystrouška (4x) Výukový program 261 

 Společenské centrum Cimbálová skupina Réva 99 

 Společenské centrum Pohádka 99 

 Polárka - divadlo Kocour v botách 88 

 Myslivecký kroužek při VFU 

Brno   

Sběr plodů 99 

druhý Bystrouška Výukový program 81 

 Polárka - divadlo Divadelní představení 55 

 Dopravní hřiště Dopravní výchova 55 

 ZŠ Pečení perníčků 28 

 ZŠ Vých. koncert – Písničkový kolotoč 108 

 ZŠ Velikonoční jarmark 28 

 ZŠ Hra po škole pro předškoláky 108 

 Knihovna J. Mahena Beseda 83 

 Ekocentrum Bystrc Doprava – jak na to? 108 

 LEGO – Brick by brick Ukázky práce s Legem 25 

 Ahold Zdravá 5 55 

 VIDA Mikro hrdinové 27 

 Vozovna Komín Exkurze 27 

 Myslivecký kroužek při VFU 

Brno 

Sběr plodů 108 

 Městské divadlo Marry Poppins 28 

 ZOO Brno Malý okruh ZOO 56 

 Farnost Bystrc Hvězda nad Betlémem 108 

 Společenské centrum  O pejskovi a kočičce 56 

http://www.vejrostova.cz/vejrostova.cz/media/system/1.%20stupe%c5%88/sout%c4%9b%c5%bee/lustovky_17/Lustovky-vysledky-2017.xlsx
http://www.vejrostova.cz/vejrostova.cz/media/system/1.%20stupe%c5%88/sout%c4%9b%c5%bee/lustovky_17/index.html
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 Společenské centrum Výchovný koncert 81 

třetí Bystrouška (5x) Výukové programy 520 

 Hvězdárna - planetárium Vědecko populární program 24 

 Dopravní hřiště Dopravní výchova 104 

 Společenské centrum Skupina Réva 104 

 Vozovna Komín Exkurze 24 

 VIDA Program 26 

 Cirkus Legrando Program 24 

 Ahold  Zdravá 5 49 

 Bioskop Campus  24 

 Nahrávací studio Kohoutovice   24 

 ZŠ Koncert 104 

čtvrtý Bystrouška (3x) Výukový program 129 

 Dopravní hřiště Dopravní výchova 90 

 Divadlo Radost Bylo nás pět 24 

 ZŠ Pečení perníčků 90 

 Hvězdárna - planetárium Vědecko populární program 45 

 Městská policie Brno Železný Empík 23 

 SAKO Exkurze 24 

 LEGO Brick by Brick – Ukázky práce s Legem 20 

 Ahold Zdravá 5 90 

 Městské divadlo Marry Poppins 24 

 Dům pro seniory – Bystrc Výstava prací 24 

 ZŠ Ukliďme Česko 90 

 ZŠ   Výchovný koncert 180 

 ZŠ Pečení perníčků 90 

 ZŠ Bezpečnost na Internetu – beseda  90 

 ZŠ Velikonoční jarmark 90 

pátý Bystrouška Výukové programy 86 

 Dopravní hřiště Dopravní výchova 86 

 Divadlo Polárka Divadelní představení 47 

 Státní policie Beseda 23 

 Špilberk Expedice Evropa 23 

 Ahold Zdravá 5 44 

 Městské divadlo Marry Poppins 24 

 LEGO Brick by Brick – Ukázky práce s Legem 24 

 ZŠ Pečení perníčků 86 

 ZŠ Velikonoční jarmark 24 
   

Sběr plodů 

Na podzim se naše škola zapojila již podruhé do soutěže pro školy ve sběru plodů, kterou 

každoročně vyhlašuje Veterinární fakulta ve spolupráci s mysliveckým kroužkem při 

Veterinární fakultě Brno. Do soutěže se zapojilo několik tříd 1. stupně naší školy. V loňském 

školním roce jsme obsadili 2. místo a letos jsme již soutěž vyhráli. Ceny panu řediteli a 

nejlepším sběračům osobně předali členové mysliveckého kroužku při VFV Brno. 

                                                                                

Divadlo „Mrazík“ 

Třída 4. A (Začít spolu) si pro své rodiče a ostatní děti ze školy připravila na vánoční besídku 

divadelní představení Mrazík. Vzhledem k tomu, že se představení dětem velice povedlo, 

rozhodli jsme se radost rozšířit i za hranice naší školy. Počátkem února žáci celé představení 

zahráli seniorům v Domě s pečovatelskou službou, Foltýnova 21 Brno. Byli rádi, že jsme za 

nimi přišli a děti za odměnu dostali vlastnoručně vyrobené drobné dárečky. Chtěli bychom se 

příští rok s dalším představením opět vrátit. 

                                                                                                                      Mgr. Pavla Novotná 
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PROJEKTY 

NÁZEV CÍL PROJEKTU DOBA 

TRVÁNÍ 

ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

Postavme se hladu Globální civilizační problémy 1 den 489 

Dětská práva Uvědomění si svých práv a povinností 1 den 489 

Prevence šikany Vztahy ve třídě 1 den 489 

Ukliďme Česko Ochrana přírody 1 den 489 

Kryštůfek Dopravní výchova 1 den 489 

Prevence návykových látek Ochrana zdraví 1 den 489 

Kniha Rozvoj čtenářské gramotnosti (2. B) škol. rok 25 

Závěrečné projekty Zpracování a prezentace zvolených témat 

(3. A, 4. C, 5. A) 

2 měsíce 23 

 

 

Workshop o bezpečnosti na internetu s Jirkou Králem 

V rámci prevence rizikového chování proběhl na naší škole workshop se známým youtuberem 

Jirkou Králem. Tato, zejména mezi žáky známá celebrita, ukázala dětem, jak předcházet 

rizikům spojeným s používáním internetu a moderních technologií obecně.  

Žáci se naučili: 

• chránit si své soukromí,  

• bezpečně chatovat, 

• chování v případě kyberšikany a jak jí předcházet 

• správnou volbu hesla a přihlašovacích údajů 

• rozeznávat bezpečné aplikace od škodlivých 

• jak se vyhnout zneužití fotek, videí a soukromých zpráv 

• předcházení útokům hackerů. 

                                                                                                        

                                                                            Olga Novotná, metodik prevence pro 1. stupeň 

 

  
             J. Král upoutal u dětí velkou pozornost                                                Autogramiáda 
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Školy v přírodě: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

6. – 10. 2. 2017 Orlické hory 5. C 19 

24. – 28. 4. 2017 Zubří 2. C, 5. B 44 

2. – 5. 5. 2017 Medlov 4. A, 4. B 44 

22. – 26. 5. 2017 Podmitrov 3. D, 4. C 43 

29. 5. – 2. 6. 2017 Bohdalov 3. B, 4. D 40 

5. – 9. 6. 2017 Blatiny 2. D, 3. C 47 

5. – 9. 6. 2017 Medlov 3. A, 5. A, 5. D 69 

12. – 16. 6. 2017 Radostín nad Oslavou 2. A, 2. B 40 

 

Fotogalerie ze škol v přírodě: 

     

                                                       2. A a 2. B  – Rekreační středisko Záseka 

       

                                   3. C – Zubří                                                                      5. B – Zubří                                                                 

 

     
                                5. D - Medlov                                                                     2. D – Blatiny                                                                 
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3. B a 4. D – Bohdalov 

 

Školní výlety: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

květen, červen 2017 Brněnská přehrada 1. C, 2. B 47 

 Hrad Veveří 1. A, 1. C, 2. C, 5. B 94 

 Dinopark Vyškov 1. B, 1. D 43 

 ZOO Brno 2. A, 2. C, 4. A 80 

 Punkevní jeskyně 3. B, 4. D 44 

 Žebětínský rybník 2. C 25 

 Údolí oddechu 2. D 26 

 Praha – exkurze 5. A, 5. D, 5. C 63 

 Macocha 4. D 20 

 Vikyland 5. C 23 

 

 

          
1. C – Za zvířátky na farmu                                                  1. C  - Výlet na hrad Veveří 

 

                   
                       3. C – hrad Veveří                                                      5. C – výlet Praha                            
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                                                  5. B – výlet na hrad Veveří 
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V rámci rozvoje kompetencí pedagogů programu Začít spolu jsme v metodickém sdružení 

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 poskytováním kolegiální podpory v ZŠ. V letošním školním 

roce jsme se zaměřili zejména na přípravu a realizaci projektů vzájemně propojující a 

integrující žáky různých ročníků. Starší spolužáci si pro své mladší kamarády připravili malé 

projekty a zábavné dopoledne. 

 

Pohádkový les 

Na oslavu Mezinárodního dne dětí si žáci pátého ročníku připravili pro své mladší kamarády 

procházku pohádkovým lesem s pohádkovými úkoly. Mladší spolužáci shlédli ukázky ze 

známých pohádek, pomohli Dlouhému, Širokému a Bystrozrakému zachránit princeznu, 

natrhali Křemílkovi šípky a utekli se Šmouly Gargamelovi. Nejenom že si děti užily svoji 

výpravu do pohádkového lesa, ale získaly nové kamarády mezi svými staršími spolužáky, 

kteří jim mohou být ve škole oporou. 

 

 

 

 

  Mgr. Olga Novotná 
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UČENÍ NÁS BAVÍ – Muzeum u krtka 

Za velmi důležitý prvek při výuce v programu Začít spolu na ZŠ Vejrostova považujeme 

vnitřní motivaci žáků k učení. Naším cílem je dítě, které chodí do školy rádo a je schopno a 

ochotno řídit si svoje učení, které ho zajímá a baví.  

Příkladem naplnění tohoto kritéria je projekt, který vznikl ve třídě 5. A. Vymyslely si jej samy 

děti a zcela dobrovolně bez řízení učitele na něm ve svém volném čase, o přestávkách i po 

vyučování pracovaly.  

Připravily pro své mladší spolužáky interaktivní výstavu hornin a nerostů. „V první skupince 

děti zkoumaly kameny pod mikroskopem, lupou i prostřednictvím aplikace na mobilním 

telefonu. Druhá skupinka byla zaměřena na výrobu vlastního kamínku, který si vyrobily a 

ozdobily podle své vlastní fantazie, ve třetí skupince byla připravena soutěž, ve které si mohly 

vyrobit nebo namalovat nějaký kamínek, v poslední skupince páťáci přednášeli mladším 

spolužákům o jednotlivých kamenech. Hodně jsme si to užili.“ Lukáš Maráz a Anna 

Janíčková 5. A. 

A jak se líbil projekt dětem, pro které páťáci aktivity připravili? „Mně se líbilo, jak to páťáci 

vymysleli, jak s náma spolupracovali a jak jsme si tvořili kamínky.“ Hana Slavíčková, 3. A 

„Mně se to líbilo, já kameny taky sbírám a hodně se o ně zajímám.“ Eva Fojtová, 3. A 

A nám nezbývá než si přát, aby děti učení bavilo stejně jako příprava a realizace projektu.  

                                                                                            

                                                                                                                  

 

3. místo v celorepublikové soutěži ŠKOLA JINAK 2016 

Všechno začalo volbami, které jsme realizovali ve třídě Začít spolu v rámci výuky o 

demokratickém zřízení v České republice. Žáci si vytvořili své strany, vymysleli volební 

program, připravili volební letáky, plakáty a snažili se přesvědčit ostatní, že právě jejich 

program je pro naši třídu ten nejlepší. Součástí volebních programů bylo pořízení třídního 

zvířátka, knihovny, vznik kroužků, které děti samy vedou.  

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

předvolebních slibů. Vymyslely si jej a zrealizovaly samy děti. Rodičům ušetří peníze, děti 

motivuje ke čtení a jmenuje se Naše knihovna. „Funguje to takhle: nějaký můj spolužák nebo 
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spolužačka nabídne k půjčení knihu, zapíšeme knihu do seznamu a nabídneme ji ostatním. Ti 

si knihu můžou půjčit. Každý, kdo si chce knihu půjčit, musí nějakou jinou svou knihu 

nabídnout. Všichni se do Naší knihovny bezvadně zapojili. Máme z ní velmi dobrý pocit, 

protože v současné době funguje úplně bezchybně a všechny nás těší (hlavně naši paní 

učitelku), že jsme sami na takovou věc přišli a že hodně čteme.“ 

O skvělém nápadu dětí jsme informovali veřejnost v rámci celorepublikové soutěže Svazu 

měst a obcí Škola jinak 2016 oceňující jiný přístup ke vzdělání, kterým jistě výuka 

v programu Začít spolu je, kde jsme se umístili na třetím místě. Vítězové Školy jinak 2016 

byli slavnostně vyhlášeni na speciálním semináři 3. 11. 2016 na magistrátu města Pardubice, 

jehož součástí byla i přednáška o Začít spolu na ZŠ Vejrostova.  

 

 
 

 

Žákyně 5. A třídy ZŠ Vejrostova, Barbora Turečková, Evelína Vintrová a Mgr. Olga Novotná  

 

Základní škola Vejrostova až na Universidad de Granada ve Španělsku 

V rámci projektu Erasmus jsem byla požádána o přednášku pro studenty fakulty Primary 

Education Teacher Training na téma Začít spolu na základní škole v České republice. 

Studentům i pedagogům university jsem představila program, tak jak je realizován na naší 

škole. Prezentovaný systém studenty zaujal, což prokázali mnoha dotazy, které o programu 

Začít spolu, českém školství, ale i naší škole položili. 

 

 
  Mgr. Olga Novotná 

 

 

 

 

 

 

https://tema.novinky.cz/pardubice
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Moje firma 

Jedním z projektů realizovaných ve třídě 5. A Začít spolu byl projekt zaměřený na finanční 

gramotnost a integrující učivo ostatních předmětů českého jazyka, matematiky i vlastivědy. 

Žáci se pokusili založit svoji vlastní firmu, aby získali dostatečné povědomí, jak podnikání po 

teoretické stránce funguje, pokusili se ostatním nabídnout produkty a služby, které je baví, ve 

kterých by mohli být úspěšní. Nedílnou součástí projektu byla finanční rozvaha, psaní 

úředního dopisu a výpočet obvodu a obsahu firemních prostor. Děti zde mohly rozvíjet 

komunikační kompetence, řešily nastalé problémy, spolupracovaly, respektovaly názory 

druhých apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Prahy 

V rámci výuky vlastivědy jsme na podzim navštívili naše hlavní město Prahu. Již samotná 

jízda autobusem do Prahy byla pro nás zážitkem. Užili jsme si nejen návštěvu petřínského 

bludiště, Pražského hradu, ale i Václavského a Staroměstského náměstí. Na vlastní oči jsme si 

prohlédli stavby jednotlivých uměleckých slohů, dozvěděli jsme se mnoho nového a 

zajímavého z naší historie i ze současnosti. 
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Škola v přírodě 5. A 

V letošním školním roce jsme navštívili Vysočinu v hotelu Medlov. Tématem školy v přírodě 

si děti zvolily Piráty z Karibiku. Čekal nás krásný hotel s výbornou kuchyní a překrásným 

okolím. Jediným rozdílem oproti minulým školám v přírodě byla příprava programu a her, 

tentokrát se jí ujaly jednotlivé skupinky dětí. Musely spolupracovat a vyzkoušely si nelehký 

úkol připravit a vysvětlit hru ostatním. Vzájemně jsme se zasmáli zejména převlekům a 

scénkám, které si děti pro ostatní připravily. Žáci si vyzkoušeli nelehkou roli učitelů a zároveň 

měli možnost volby programu, který je skutečně baví. Svého úkolu se zhostili výborně. I to 

byl důvod, proč si svoji poslední školu v přírodě tolik užili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce s rodinou 

Nedílnou součástí programu Začít spolu je spolupráce s rodinou. Pokládáme rodiče za 

důležité konzultanty, kteří mohou učitelům pomoci lépe pochopit jednotlivé děti. Rodiče se 

zapojují do školních aktivit, letos jsme se nejčastěji setkávali na vánočních besídkách, 

tvořivých dílnách, jarmarku a táboráku. 

 

                                                                                                                       Mgr. Olga Novotná 
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II. STUPEŇ 
 

Zapojení žáků do školních sportovních soutěží: 
 

SOUTĚŽ 

 

ROČNÍK 
 

 

UMÍSTĚNÍ, JMÉNO, TŘ.  

Školní kolo:   

Šplh na tyči mladší i starší žáci a žákyně 

 

6. – 9. Vítězové starší kategorie: Filip Janek 8. A 

(výběr do obvodního kola) 

Šplh – obvodní kolo 7. družstvo 1. místo ml. žáci 

Jednotlivci: 1. místo R. Mlečka,  

                    3. místo L. Čumpelík 

Atletický čtyřboj 6. – 7. družstvo ml. žáci 3. místo 

jednotlivci: 1. místo R. Mlečka  

Silový čtyřboj 7. družstvo 1. místo 

Volejbal 6. – 9.  

   

Městské kolo (okresní):   

Volejbal – školská liga 7. A 3. místo žákyně 7. A 

Pohár rozhlasu atletika 9. A, 8. A,  2. místo J. Juránek 1500 m 

2. místo M. Pučová skok vysoký 

Florbal  9. A, 8. A, 

7. B, 7. A 

1. místo Hemerka, Kozlíček, Černovický, 

Vinklárek, Pokorný, Jaeger, Juránek, Sedláček, 

Novotný, Tretina 

Silový čtyřboj 7. a 8. roč. 1. místo O. Válek, 7. C 

              R. Mlečka, 7. A 

              L. Čumpelík, 7. A 

Silový čtyřboj (jednotlivci) 7. A 1. místo L. Čumpelík 

2. místo R. Mlečka 

Šplh 7. družstvo ml. žáci 1. místo 

jednotlivci: 2. místo R. Mlečka,  

                   3. místo L. Čumpelík  

OVOV (všestrannost) 6. – 7.  družstvo 7. místo 

jednotlivci: 1.misto L. Čumpelík,  

                   2. místo R. Mlečka 

Volejbal kategorie IV.  - chlapci   

Soutěž AŠSK 

výběr 2. místo 

Filip Janek, Petr Holešovský, Lukáš Sedláček, 

Vojtěch Musil, Sebastián Pekárek, Michal 

Kurečka, Tomáš Gotthans, Lukáš Jaeger 

Volejbal kategorie IV. – dívky  výběr 3. místo  

Katka Miholová, Tereza Šubrtová, Dominika 

Ruská, Aneta Melicharová, Natálie Brůžová, 

Miroslava Berkyová, Lucie Haklová 

Brněnská žákovská liga  výběr  Soutěž letos neměla finále 

Memoriál Sportovního gymnázia Františka 

Odehnala, Botanická – dívky 

výběr 2. místo  

Miholová, Ruská, Veselá, Barešová, Haklová, 

Berkyová, Melicharová, Brůžová, Brolíková 

3 + 3 soutěž AŠSK (chlapci + dívky)  

                                                          

výběr 2. místo Gotthans, Kučera, Stix, Nikolyuk, 

Kloudová, Tatíčková, Rochová, Janková   

Mini volejbal   výběr  Kučera, Stix, Nikolyuk, Gotthans,  

Plážový volejbal dívky   3. místo Tatíčková, Kloudová 

Krajské kolo – soutěže:   

Florbal 9. A, 8. A, 

7. B, 7. A  

1. místo Hemerka, Kozlíček, Vinklárek, 

Černovický, Pokorný, Jaeger, Juránek, Sedláček, 

Novotný, Tretina 

Silový čtyřboj 7. a 8. roč. 3. místo O. Válek, 7. C 

              R. Mlečka, 7. A 

              L. Čumpelík, 7. A 

Halový pětiboj všestrannosti JMK 7. družstvo 6. Místo 
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jednotlivci 1. místo L. Čumpelík,  

                  3. místo R. Mlečka 

OVOV (všestrannost) 7. jednotlivci 1. místo L. Čumpelík 

Pohybové skladby 6. – 7. družstvo 2. místo 

Plážová volejbal   -        chlapci     Gotthans, Stix 

Plážový volejbal   -         dívky  Kloudová, Tatíčková 

Celorepublikové kolo:   

 Florbal 9. A, 8. A, 

7. A, 7. B 

3. místo Hemerka, Kozlíček, Vinklárek, 

Černovický, Pokorný, Jaeger, Juránek, Sedláček, 

Novotný, Tretina 

 Český národní pohár – dívky výběr účast ve skupině 

OVOV (všestrannost) 7. L. Čumpelík (8. – 10. 9. 2017) 

 

 

 

Atletické závody o pohár rozhlasu, ZŠ Laštůvkova 

Ve čtvrtek 11. 5. se konaly na ZŠ Laštůvkova atletické závody o pohár rozhlasu. Z naší školy 

se tohoto závodu zúčastnili žáci a žákyně z 8. A a 9. A třídy. Všichni sportovci z naší školy 

byli moc šikovní. 

Nejlepších úspěchů dosáhla Magdalena Pučová, která získala 2. místo ve skoku vysokém (135 

centimetrů) a Jakub Juránek, který i přes zraněnou nohu doběhl těsně za prvním závodníkem 

v běhu na 1500 metrů a současně se zasloužil o rekord naší školy a to časem 4:45. Z ostatních 

závodníků byli velmi šikovní M. Pokorný, A. Hemerka, V. Vinklárek, F. Janek, D. Honek, T. 

Šubrtová, D. Ruská, A. Melicharová, M. Brolíková, Z. Ziadehová, S. Sliwková a další.  

Také moc děkujeme žákům 9. A, za sportovní podporu. 

                                        Mgr. Kateřina Ulrychová 
 

 
Dívky 8. A a chlapci 9. A 

 

 

 

 

 

Florbal – kvalifikace na republikové finále 

V úterý 21. 2. se konala kvalifikace na republikové finále v Litomyšli. Naši hoši opět ve 

složení A. Hemerka, J. Černovický, J. Juránek, J. Kozlíček, M. Pokorný, L. Jaeger, V. 

Vinklárek, R. Novotný se utkali s Pardubickým krajem a krajem Vysočina, skončili na 

krásném druhém místě. Blahopřejeme. 

Mgr. Kateřina Ulrychová 
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Zleva: Jakub Juránek, Matyáš Pokorný, Adam Hemerka, Jan Černovický, Radek Novotný, Jiří Kozlíček, Václav 

Vinklárek, David Tretina, Lukáš Jeager. 

 

 

Silový čtyřboj 

Dne 8. 12. 2016 proběhlo městské a zároveň krajské kolo této fyzicky náročné soutěže.  Z 

naší školy se zúčastnily dva týmy žáků. Tým A: Ondra Válek, Luděk Čumpelík a Radim 

Mlečka, tým B: Jakub Juránek, Lukáš Malina a Jaroslav Fulneček. V městské soutěži obsadili 

Čumpelík a Mlečka 2. a 3. místo v soutěži jednotlivců a jako tým tuto soutěž vyhráli! 

V krajském kole skončil náš A tým na druhém místě, je to jedno z nejlepších umístění ve více 

jak 20leté historii této soutěže, blahopřejeme! 

 Mgr. Jiří Mikulášek 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva:  Jakub Juránek, Ondřej Válek, Lukáš Malina,  

Jaroslav Fulneček, Radim Mlečka 
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Okresní volejbalové finále družstev na Základní škole Vejrostova 

Dne 30. 3. 2017 naše škola již tradičně pořádala společně s Asociací školních sportovních 

klubů okresní finále ve volejbale.  Zúčastnilo se celkem deset družstev. A jak si vedli naši 

žáci a žákyně?  Naši hráči i hráčky vybojovali skvělá druhá místa.  Zápas chlapců se Základní 

školou Milénova se stal nejzajímavějším, neboť obě družstva předvedla výborné výměny a 

nečekané herní situace.   

Dne 10. 4. 2017 hráli naši mladší volejbalisté turnaj 3+3, kdy je družstvo složeno ze tří 

chlapců a tří dívek. Umístili jsme se na pěkném 3. místě. Družstvo tvořili tito hráči a hráčky: 

Lucie Kratochvílová, Nikol Drábková, Denisa Neubauerová, Zuzka Pavelková, Katka 

Bělohlávková, Sebastian Stix, Tomáš Götthans 

a Martin Hort. 

  

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Volejbalistky: Kateřina Veselá, Lucie Haklová, Aneta Melicharová, Tereza Šubrtová, Natálie Brůžová, Martina 

Barešová, Michaela Brolíková, Dominika Ruská 

 

Úspěšní nejmladší volejbalisté na ZŠ Vejrostova 

Naši nejmladší volejbalisté hrají v letošním roce tradičně soutěž v mini volejbalu. Vybraní 

žáci třídy 6. A hrají modrý mini volejbal a žáci 5. a 4. tříd -  zelený. V konkurenci družstev se 

rozhodně neztratili. V neděli 8. 1. 2017 v Letovicích vybojovalo družstvo žáků ve složení 

Sebastian Stix, Maxim Nikolyuk, Vojtěch Jaeger a David Helán pěkné 2. místo. 

Naše škola pokračuje v započaté tradici a vrací se díky práci současných trenérů Daniela 

Weisera, Jaroslava Kraťocha a Andrey Olejníčkové k dobrým výsledkům.  

Mgr. Věra Koudelová 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                 

    
Volejbalisté 4., 5. a 6. tříd 
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Ocenění sportovců ZŠ Vejrostova na Brněnské radnici 

Žákyně naší školy v loňském školním roce 2015/2016 vybojovaly ve volejbalu a házené 

postupy do krajských kol. Nasbíraly tak potřebné body do bodového hodnocení brněnských 

škol a získaly 1. místo z celkového počtu 40 základních škol.  O vítězství se zasloužily 

volejbalistky a házenkářky našich sportovních tříd.     

A tak jsme byli dne 4. 10. 2016 pozváni na Brněnskou radnici. Jakmile jsme přijeli na radnici, 

byli jsme uvedeni s ostatními účastníky do reprezentačního sálu. Každou školu zastupoval 

učitel tělesné výchovy a vybraný žák nebo žákyně. Naši školu reprezentovala Katka Miholová 

z třídy 8. A a Věra Koudelová, učitelka tělesné výchovy. Nejdříve jsme si vyslechli novou 

hymnu Asociace školních sportovních klubů. Následovalo vyhlášení výsledků a předávání 

cen. Ocenění přebrala Katka, protože se aktivně podílela na úspěšných umístěních v 

soutěžích.  Naše škola získala šek na nákup sportovního vybavení, který předával pan Mgr. 

Jaroslav Suchý (předseda výboru výbor školství a sociální péče).          

Líbila se nám příjemná atmosféra. Závěrem jsme si prohlédli radnici, prošli jsme Křížovou 

chodbu, nahlédli do zasedací místnosti krajského zastupitelstva.  

  

                                                                              Mgr. Věra Koudelová a Katka Miholová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenění sportovci na Brněnské radnici 

 

Zakončení volejbalové sezóny na ZŠ Vejrostova 

Koncem školního roku 2016/2017 připravili trenéři pro naše volejbalisty beachový turnaj 

dvojic na Brněnské přehradě.  Sešli jsme se v 9 hodin na kurtech Sokolského koupaliště. 

Přihlášené dvojice si vylosovaly čísla hracích kurtů a za už letního počasí začaly jednotlivé 

zápasy.  

My, kteří se snažíme o zpestření volejbalové sezóny, jsme sledovali nejen nadšení dvojic, ale i 

zápal pro hru. Vítězné dvojice získaly hodnotné ceny. Na stupních stály tyto hráči a hráčky: 

zleva nahoře Tomáš Gotthans a Lukáš Kučera, Petr Holešovský, Lukáš Sedláček. Zleva dole 

Filip Janek, Lukáš Jaeger, Martina Barešová, Aneta Melicharová, Magda Pučová a Hanka 

Šiková.   

Všichni se těšíme na zasloužené prázdniny. Nový školní rok 2017/2018 začneme tradičně 

volejbalovým soustředěním na Seči! 

                                                                   Mgr. Věra Koudelová     
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Naši volejbalisté na beachovém turnaji 

 

 

 

 

 

Zapojení žáků do školních vědomostních soutěží 

SOUTĚŽE ROČNÍK VÝZNAMNÉ UMÍSTĚNÍ, JMÉNO, TŘÍDA 

Školní kolo:   

Anglický jazyk – konverzační soutěž 6. - 9. 7. B M. Švanda 

7. A N. Drábková 

9. B. A. Zouharová, N. Klvačová, Z. Ziadehová D. 

Adam (postup do městského kola), 9. A  

Z. Ziadehová 

Recitační soutěž 6. – 7. 1. Adéla Prokešová 6. C 

2. Martin Koudelka 6. B 

3. Lucie Krédlová 6. B 

4. Veronika Esterková 6. A 

Dějepisná olympiáda 6. – 9. D. Lička 9. B, T. Šurá 8. B, T. Hájek 8. B 

Bobřík informatiky 6. – 9.  

Babylon 6. – 7. 1. D.Neubauerová 7. A,  

2. M. Studeník 6. B a Z. Pavelková 7. A 

Pythagoriáda – matematická olympiáda 6. - 8. 1. B. Daňková (postup do městského kola), 

Logginidis Nikolas 7. B, Skřivánek Lukáš 7. B, 

Šťastný Jan 8. B 

Zeměpisná olympiáda 6. – 8.  1. A. Prokešová 6. C, 1. M. Hort 7. A, 1. T. Hájek 

8. B 

Biologická olympiáda 7. - 8. v rámci PVP (biologické praktikum) 

Městské kolo:   

Anglický jazyk – konverzační soutěž 7. + 9. 9. B D. Adam 12. místo, 7. B M. Švanda 12. místo 

Pythagoriáda 6. B. Daňková 6. A 

Babylon 6. - 7. D. Neubauerová 7. A, M. Studeník 6. B, Z. 

Pavelková 7. A 

Dějepisná olympiáda 8. T. Šurá 8. B 
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Pythagoriáda 

Dne 2. 2. 2017 se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 7. ročníků v 

počtu 7 žáků. Problémové příklady, které žáci řešili s velkým pracovním nasazením, jsou 

zároveň vhodnou přípravou k přijímacím zkouškám na střední školy. 

Vzhledem k tomu, že matematika většinou nepatří mezi oblíbené předměty, byla účast velmi 

dobrá a žáci si zaslouží naše uznání. 

        Mgr. Marcela Velecká 
 

Bobřík Informatiky 

V týdnu od 7. do 11. listopadu se žáci naší školy zapojili do soutěže Bobřík informatiky. 

Zúčastnilo se celkem 160 žáků z prvního i druhého stupně. Soutěžící řešili náročné úkoly 

z oblasti algoritmizace a programování, porozumění informacím, řešení problémů a digitální 

gramotnosti. V kategorii MINI se umístili shodně na prvním místě Lukáš Krejčí 5. A, Alena 

Fojtíčková 5. B, Tereza Šarbortová 5. B., Štefek Matěj 5. A a Klára Rašková 5. C. V kategorii 

BENJAMIN zvítězil Filip Dvořák z 6. B a v kategorii KADET dosáhl nejlepšího výsledku 

Tomáš Daněk z 8. A.  

                                                                                                                 Mgr. Helena Balcarová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 Lukáš Tenora 6. C                                     Žákyně 6. C 

 

Babylon aneb Rozumíme si 

V pondělí 20. února 2017 se na naší škole konalo školní kolo soutěže ve čtenářské 

gramotnosti Babylon aneb Rozumíme si. Ve 2. kategorii, určené pro žáky 6. a 7. ročníku, se 

zúčastnilo 21 žáků. Tato soutěž, která probíhá již několikátým rokem, spočívá v plnění úkolů 

na základě přečtených textů, které se v letošním roce týkaly knihoven a knih.  

     

      Mgr. Lenka Broklová a Mgr. Martin Kirš 
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Akce žáků a spolupráce s jinými subjekty 
ROČNÍK SUBJEKT 

Spolupráce 

AKCE POČET 

zúčastněných, 

případně třída 

9. JUDr. Živěla Trestní a rodinné právo – beseda 9. A, 9. B 

9. Pedagogická fakulta MU Den jazyků 9. B 

4. – 7. ZŠ Vejrostova Divadélka 4. C, 6. A 

9. MŠ Zvídálek Pomoc žáků naší školy v mateřské škole 9. B 

9. Vila Tugendhat Poznáváme Brno 9. B 

6. - 9. Společenské centrum Bystrc Výchovný koncert II. stupeň 

9. Úřad práce Volba povolání 9. A, 9. B 

9. Informační a poradenské středisko 

pro volbu povolání 

Volba povolání 9. A, 9. B 

9. SOU tradičních řemesel Prezentace SOU na ZŠ Vejrostova 9. A, 9. B 

9. SŠ stavebních řemesel Brno Prezentace SŠ na ZŠ 9. A, 9. B 

9. SŠ informatiky, poštovnictví a 

finančnictví 

Prezentace SŠ na ZŠ 9. A, 9. B 

9. SOŠ EDUCAnet Brno Prezentace SŠ na ZŠ 9. A, 9. B 

6. - 9. Austrálie – mezipředmětový přesah Anglická   II. stupeň 

9. Semilaso Bezpečnost silničního provozu 9. B 

9. Pedagogická fakulta MU Multikulturní lekce v rámci Vko 9. A 

9. ČNB Banka – finanční gramotnost 9. A, 9. B 

6. – 9.  Burantheater Anglická divadelní představení II. stupeň 

6. – 9.  Aquapark  Tělesná výchova – plavání II. stupeň 

9. Labyrint Jeden svět (Děti on-line) 9. B 

7. - 9. Burantheater Německá divadelní představení 20 

7. - 9. Lékaři bez hranic Polní nemocnice 7. C, 8. B, 9. B 

9. Společně o.p.s Beseda se seniory (Senioři a děti společně) 9. A, 9. B 

9. Magistrát města Brna Preventivní vlak (bezpečnost na železnici) 9. B 

9. Technické muzeum Himaláj 9. B 

7. Agentura JL Kyberšikana (sociálně patologické jevy 

ohrožující mládež) 

7. C 

8. Zdraví v hrsti (MUNI) IFMSA Nástrahy moderní doby 8. A 

7. – 9. Rakouský Institut Lustiges Lernen 16 

6. - 7. Spolek pro podporu partnerství 

Brno – Stuttgart 

Společně v Brně – kulturní program 8 

4. - 9. MMB Branný závod pro žáky ZŠ 12 

 

 

 

 

Den jazyků 

U příležitosti Evropského dne jazyků pořádala dne 23. září katedra německého jazyka 

Pedagogické fakulty MU program pro žáky, kteří se učí němčinu.  Pořad byl připraven 

formou testu z různých oblastí německé kultury. Žáci 9. B utvořili smíšená družstva se 

studenty gymnázia z Elgartovy ulice. Otázky byly pro soutěžící velmi zábavné i poučné. Dále 

byly účastníkům sděleny informace o studiu jazyků na této fakultě. Naši žáci si tak rozšířili i 

ověřili své znalosti a měli možnost poznat prostředí pedagogické fakulty. 

         Mgr. et Mgr. I. Machainová 
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Dívky a chlapci 9. B společně s Mgr. Machainovou 

 

Divadélka na ZŠ Vejrostova 

Nudíte se ve škole?  Zahrajte si divadlo!!  Minulý týden si žáci třídy 6. A vyzkoušeli být 

diváky i loutkoherci. Vše zvládli na výbornou. Nejdříve byli diváky.  Žáci 4. C pod vedením 

paní učitelky Mgr. Silvie Macákové zahráli šesťákům ukázku z knihy „Pan Kaplan má svou 

třídu stále rád“ od Lea Rostena. A co šesťáci na to? Markéta Kloudová napsala: Divadlo mě 

překvapilo. Když nám třídní í učitelka Věra Koudelová oznámila, že nám čtvrťáci přijdou 

zahrát divadlo, tak mě hned napadlo, bude to stát za to? Nebudou se u toho smát?  K mému 

údivu i spolužáků to bylo právě naopak! Děti texty uměly naprosto perfektně.  Mluvili 

zřetelně a krásně hlasitě. Sebastián Stix: Ani chvíli jsem se nenudil. Ema Štercová: Naučili se 

zpaměti dlouhé a složité texty. Vojta Jaeger: Nedělali chyby. A hlavně se mi líbilo, že se 

zapojila celá třída. 

Potom se šesťáci představili v loutkových pohádkách prvňáčkům, kterým zahráli pohádky, 

kdy si loutky sami vyrobili, napsali scénáře a hráli. Příprava byla pro všechny skupiny 

náročná. Po skončení dostali prvňáčci lístky, na které mohli napsat hodnocení a vzkazy. 

Závěrem nejdříve postřeh Veroniky Esterkové z 6. A:  Při divadle byli prvňáčci tiší a pozorní. 

Když jsem hrála, nestyděla jsem se, protože jsem nebyla vidět. Napsali nám pěkné vzkazy a 

nakreslili obrázky. Překvapilo mě, že si všimli i malých detailů.  A vzkazy prvňáčků: Byly 

moc krásné loutky a pěkné pohádky hodnotila Vaneska, Filípek napsal: děkujeme za pohádky.  

Spokojení žáci a jejich pěkné výkony byly odměnou nejen žákům, ale i pedagogům.   

                                             Mgr. Věra Koudelová  
 

 

 

                             
Dívky a chlapci 6. A                                                     Publikum – žáci z I. stupně 
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Pomoc v MŠ 

Ve čtvrtek 13. 10. pomáhali naši žáci v MŠ Zvídálek při akci Putování za pohádkou, která se 

koná každý rok. Letošní skupinu žáků 9. ročníků ve složení Martin Froňk, Tereza Novotná, 

Lucie Vlčková, Jana Freynová, Michaela Procházková, Aneta Morávková, Tereza Šašková a 

Nikola Klvačová chválí paní ředitelka Ludmila Cecavová. Kromě toho, že se celý den 

věnovali dětem jako pohádkové bytosti, nezapomněli ani při ukončení akce na pomoc při 

úklidu rekvizit. 

Tímto jim chceme poděkovat za vzornou reprezentaci školy! 

                                                                       Mgr. Věra Livingstonová, ZŘ 

 

 
Lucie Vlčková, žákyně 9. B s paní učitelkou z mateřské školky 

 
 

 

 

Vila Tugendhat 

Dne 5. října se třída 9. B vydala na prohlídku známé vily Tugendhat. Nejprve jsme byli 

seznámeni s historií vily na terase s překrásným výhledem na Brno, kde proběhlo první 

fotografování.  Dalším zážitkem bylo automatické obalování obuvi ochranným materiálem. 

Paní průvodkyně nás se skvělým výkladem provedla všemi prostorami této významné 

architektonické památky. Místo bylo i na spousty dotazů. Prohlídku jsme ukončily v nádherné 

zahradě, kde jsme za podzimního sluníčka pořídili poslední fotky.  

Mgr. et Mgr. I. Machainová 
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Deváťáci v ČNB 

Za dobu, po kterou se na naší škole vyučuje předmět Finanční gramotnost, se v Brně poprvé 

pro veřejnost otevřely dveře ČNB. Tuto příležitost využily jednotlivě obě deváté třídy. 

Nejprve si žáci vyzkoušeli své vědomosti ve znalostním testu. Poté shlédli film o historii této 

význam mé instituce. Následovala prohlídka nové expozice platidel. 

Při návštěvě třídy 9. B byla naše žákyně Terka Šašková vyhlášena tisícím návštěvníkem nové 

výstavy. Dostala drobné upomínkové dárky a tato skutečnost bude zapsána v pamětní knize 

brněnské ČNB. 

        Mgr. et Mgr. Irena Machainová 

 

 

 

Deváťáci na úřadu práce 

V listopadu měli žáci devátých tříd v rámci přípravy na volbu povolání možnost zúčastnit se 

velmi zajímavého programu v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce Brno – 

město. Žáci nejprve dostali informace o všech úlohách ÚP a následně řešili ve skupinách 

problémové úkoly. Na počítači si vyhotovili osobnostní test volby povolání, jehož výsledky si 

odnesli ve vytištěné podobě. Na závěr se probírali informacemi o různých středních školách a 

jednotlivých povoláních. Některé děti stále váhají, na kterou střední školu se v březnu 

přihlásí, takže tato návštěva byla jistě skvělou příležitostí k zorientování se v této 

problematice. 

Mgr. et Mgr. I. Machainová 

 

 

Multikulturní lekce 

Dne 4. května 2017 se žáci 9. A v rámci předmětu VKO - Výchova k občanství – zúčastnili 

multikulturní lekce: tolerance k náboženství se zaměřením na islám. Žáci sledovali videa na 

toto téma, vyzkoušeli si i řešení nestandartních situací ve veřejném prostoru a mohli klást 

dotazy přímo organizátorům lekce, kteří žili v muslimských zemích nebo jsou přímo 

muslimové. Dotazy byly trefné a myslím, že se takto naučili víc než pasivním frontálním 

výkladem. Na závěr hodiny si mohli vyzkoušet i tradiční oblečení a poslechnout hudbu. 

Hodina byla velmi přínosná a zajímavá jak pro žáky, tak i učitele.  

 

         Mgr. Jan Melichárek 

 
 

 

 

 

 

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

VYUČOVACÍ 

PŘEDMĚT 

POČET STUDENTŮ FAKULTA, 

STŘEDNÍ ŠKOLA 

JMÉNO 

ODPOVĚDNÉHO 

PEDAGOGA 

II. stupeň    

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

32 (semestrální souvislá 

praxe) FSpS MU Brno PaeDr. Šárka Maleňáková 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 (souvislá praxe) FSpS MU Brno PaeDr. Šárka Maleňáková 

Aj / Nj 1 PdFMU Mgr. Naděžda Vojtková 

Aj / Fj 1 PdFMU Mgr. Naděžda Vojtková 
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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, vzdělávání 

pedagogických pracovníků, 

doučování žáků ZŠ ohrožených 

školním neúspěchem. 2 roky ZŠ Vejrostova 

Prevence rizikového chování u 

dětí s ADHD 

Podpora žáků s prvky chování, 

které odpovídají rysům ADHD 

v třídních kolektivech a podpora 

celkové pozitivní atmosféry ve třídě 

duben až 

červen 2017 2. D, 4. B, 6. B, 6. C 

Postavme se hladu 

Zvýšení povědomí o globálních 

problémech 14. 10. 2016 ZŠ Vejrostova 

Ukliďme Česko 

Zlepšení vztahu žáků k životnímu 

prostředí 7. 4. 2017 ZŠ Vejrostova 

Závěrečné prezentace žáků  

9. ročníků 

Vytvoření a představení práce před 

širším publikem červen 2017 9. A, 9. B 

 

Rekord v dobročinnosti! 

Již čtvrtým rokem jsme na naší škole uspořádali projektový týden zaměřený na hlad a utrpení 

ve světě. V tomto roce se výrazně zhoršila situace v Jemenu na Arabském poloostrově 

dlouhodobě trpícím nedostatkem potravy. Díky médiím lze rovněž sledovat vývoj uprchlické 

otázky i dlouhodobý konflikt v Sýrii. Pokusili jsme se seznámit děti blíže s činností 

společnosti Lékaři bez hranic. Závěrečný den dobročinnosti jsme zahájili měřením paží dětí, 

aby si uvědomily, že oproti hladovějícím dětem, jejichž paže má obvod 12 centimetrů, 

případně i méně, jsme na tom my opravdu dobře. Dobročinná sbírka pak vynesla rekordní 

výtěžek 8 529,- Kč, který jsme zaslali na konto zmíněné společnosti. Jsme rádi, že žáci 

pochopili, že je věcí každého rozumného člověka, aby se alespoň jednou za rok zamyslel nad 

svými vlastními finančními prostředky – v případě dětí nad tím, jak nakládají se 

svým kapesným. Naši žáci ukázali, že utrpení lidí ze vzdálených zemí jim není lhostejné, a z 

toho máme opravdovou radost! 

 

     Mgr. Lucie Tešnarová 

 
 

         
     Žákyně 9. ročníků Z. Ziadehová a V. Červená měří 

                obvod paže mladších spolužáků 
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Školáci nejsou líní aneb jarní úklid s úsměvem 

V reakci na úvodník pana starosty z minulého čísla Bystrckých novin jistě potěšilo obyvatele 

Bystrce, že v týdnu 3. - 7. 4. mohli v širokém okolí základní školy Vejrostova vidět žáky v 

rukavicích, jak se věnují úklidu. S heslem "Ukliďme Česko" pečlivě sbírali veškerý 

nepořádek, který byl v zákoutích naší krásné čtvrti k nalezení. Své zážitky shrnuli žáci slovy: 

"Od paní učitelky jsme dostali rukavice a pytle na odpadky." 

"Prostě jsme šli po skupinkách a uklízeli jsme nepořádek po lidech, kteří asi neví, co je to 

odpadkový koš!" 

"Jedna skupina našla hodně zajímavých věcí - třeba vývěsní štít Radegast, dveře od ledničky, 

koberec, matraci..." 

"Překvapilo mne, kolik flašek a papírů jsme našli!" 

"Byla tam sranda!" 

"Cestou byla zábava, měli jsme si o čem povídat a ještě jsme našli dost zajímavých věcí." 

"Našli jsme toho spoustu, akorát odnést to všechno bylo fyzicky náročné." 

A v reakci na vyklízení brlohu nějakého člověka bez domova: 

"Bohužel jsme asi některá místa uklízeli zbytečně, protože někteří s tím asi jen tak 

nepřestanou. Ale nelituji toho, protože jsme mu tam hezky uklidili!" 

Děkujeme tedy panu starostovi za impulz i za podporu zajištěním dostatečného množství 

pracovních rukavic a pytlů na odpad. Velikonoční svátky tak proběhnou u nás v příjemném, 

čistém prostředí. 

L. Tešnarová a kolektiv žáků 7. A, ZŠ Vejrostova 1 

 

 
 

 

 
 

Žáci I. stupně 
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Zapojení do projektů MŠMT aj. 

NÁZEV CÍL PROJEKTU DOBA 

TRVÁNÍ 

ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

Jižní Morava čte Povídky na motivy místních legend říjen 2016 7. C 

Můj starší kamarád 

Spolupráce žáků prvního a druhého 

stupně 8. 11. 2016 6. A, 1. A 

Výchova k lidským právům 

Prohlubování znalostí o lidských 

právech, seznámení se 

s problematikou jejich nedodržování 7. 12. 2016 II. stupeň 

Prevence sociálně patologických 

jevů 

Prevence šikany, drogových a jiných 

závislostí 8. 3. 2017 II. stupeň 

 

 

 

Jižní Morava čte 

Naše škola se zapojila v říjnu 2016 do projektu Jižní Morava čte, jenž byl vyhlášen 

Jihomoravský krajem. V rámci projektu byla vypsána soutěž o vytvoření povídky na motivy 

místních legend či pověstí. Žáci 7. C vytvářeli příběhy o historii brněnských historických 

domů. Tři práce byly zaslány porotě z Moravské zemské knihovny k posouzení. Všichni 

účastníci dostali od pracovníků Mahenovy knihovny v Bystrci, která projekt 

zprostředkovávala bystrckým školám, drobné odměny. Nejlepší práce z celého kraje budou 

vyhlášeny a odměněny začátkem prosince v divadle Polárka. 

        Mgr. Lucie Tešnarová  

 

Můj starší kamarád 

Na ZŠ Vejrostova opět pokračuje projekt Můj starší kamarád. A tak dne 8. listopadu 2016 se 

žákyně třídy 6. A podílely na dlabání dýní společně s prvňáčky ze třídy 1. A. Vše vymyslela 

třídní učitelka 1. A Romana Ondříková. „Ve třídě byla skvělá atmosféra a zábava“, uvedly 

Veronika Esterková a Markéta Synková ze šestky. Všichni prvňáci se snažili, výsledná díla se 

povedla. Žákyním Radce Jankové, Sáře Vopatové, Nicol Beihofnerové a Barboře Daňkové se 

společná hodina moc líbila. „Doufáme, že si zase společně podobnou akci zopakujeme“, těšily 

se na příští setkání.   

                                              Veronika Esterková a Radka Janková, žákyně třídy 6. A 

 

 

 
Žáci 1. A společně se staršími spolužáky z 6. A 
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Závěrečné prezentace žáků 9. ročníku 

   Slavnostní akce, která se koná každý rok, letos připadla na 13. a 14. června. Během dvou 

dnů měli žáci možnost prezentovat témata (ve většině případů) dle vlastní volby. Publikum 

tvořili spolužáci, učitelé a rodiče.  Slavnostně oblečení žáci s nadšením představili své 

koníčky, oblíbené sporty, ale i témata týkající se například naší historie. Nechyběly ani 

názorné ukázky pomůcek nebo vybavení.  

  Čtyřčlenné komise ve složení tří učitelů a jednoho zástupce žáků ohodnotily výkon 30x jako 

výborný, 5x jako chvalitebný a 3x jako dobrý. Jeden žák svou povinnost nesplnil a 3 žáci byli 

omluveni z důvodu nemoci. S úrovní prezentací můžeme být spokojeni. 

   Děkujeme všem za odvahu předstoupit před neznámé publikum. Poděkování rovněž patří 

vyučujícím, kteří vystoupení žáků hodnotili. 

Mgr. Věra Livingstonová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

 
                                                          Prezentující Magdalena Pučová 9. A 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Třída 9. B 
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Školní výlety a exkurze: 

 

 

Vánoční Vídeň 

Už tradičně se v prosinci vypravili němčináři ze všech ročníků načerpat atmosféru vánoční 

Vídně. První zastávka u Hundertwasserova domu nabízela možnost zakoupit drobné dárečky 

a obdivovat barevnou architekturu. Po prohlídce středu města s paní průvodkyní jsme se 

občerstvili v samoobslužné kavárně a pak už na nás čekala prohlídka císařských apartmánů 

v Hofburgu. Odtud jsme zamířili k ozdobené radnici,  rozzářeným stánkům a vánoční 

výzdobě v celém parku vánočních trhů.  

16. prosince 2016 

        Mgr. et Mgr. Irena Machainová 

 

 
 

 

DATUM MÍSTO POBYTU ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

POČET ŽÁKŮ 

19. 10., 4. 11. 2016 Anthropos 6. A, 6. C 45 

15. 11. 2016 Poznáváme Brno 6. C 20 

12. 12. 2016 Mary Poppins 6. A 20 

16. 12. 2016 Vídeň 7. - 9. 35 

21. 12. 2016 Sál B. Bakaly (program Filipíny) 6. - 8. 150 

5. 1. 2017 Janáčkovo divadlo (balet Louskáček) 6. A, 6. B 45 

2. 2. 2017 Scala – Příběh lesa 6. A, 6. B, 6. C 65 

12. 5. 2017 Exkurze Praha 6. B, 6. C 49 

18. 5. 2017 Zákulisí divadla (Městské divadlo Brno) 6. A 25 

22. 5. – 24. 5. 2017 Hodonín u Kunštátu, výlet 9. B 17 

25. 5. – 26. 5. 2017 Moravský kras, výlet 6. A 25 

29. 5. – 31. 5. 2017 Prachov, Český ráj, výlet 7. B 23 

6. 6. - 8. 6. 2017 Štramberk 9. A 18 

7. 6. - 9. 6. 2017 Boskovice – Suchý, výlet 7. C 21 

12. 6. 2017 Permonium - výlet 6. C 20 

12. 6. - 14. 6. 2017 Kunčice, Králický Sněžník, výlet 7. A 21 

20. - 21. 6. 2017 

Mariánské údolí – Ochoz, Jedovnice – Křtiny, 

výlet 6. B 19 

27. 6. 2017 Poznáváme Brno 6. B 19 
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Adaptační pobyty: 

 

DATUM MÍSTO POBYTU ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

POČET ŽÁKŮ 

4. – 9. 9. 2016 RZ Vyhlídka Češkovice 6. B 18 

12. – 15. 9. 2016 RZ Vyhlídka Češkovice 6. C 23 

 

Adaptační pobyt 6. C 20. - 23. září 2016, Blansko (Češkovice) 

 

S jakými dojmy jsem přijel/a z „adapťáku“? Co se mi líbilo? A co ne? Z čeho jsem měl/a 

strach? 

Adapťák byl super!!! Líbilo se mi vše. Bylo to super, až na chvíle, kdy pršelo. Ohýnky byly 

jedny z nejlepších. Při druhém táboráku mi pořád padaly trdelníky. To byla škoda. 

Aneta 

 

Ze začátku jsem se bála her, nakonec byly super. Nejvíc se mně líbily výlety. Oheň mě moc 

nebavil, ale nakonec byl dobrý. 

Nell 

 

Vše se mi líbilo. 

Honza 

 

Líbila se mi Kateřinská jeskyně, výlety, jídlo. Hodné paní učitelky – Lenka Broklová a Táňa 

Novotná. 

Vše se mi líbilo ☺. 

Adéla 

 

Bylo to super. Myslím si, že jsme se navzájem poznali. Dělali jsme táboráky, kde jsme si 

opékali trdelníky a hráli super hry. Žádná negativa nemám. Myslím, že to místo je nádherné. 

Lucka 

 

Líbilo se mi úplně všechno, ale nejvíc výlet do jeskyně (Kateřinské). 

Eliška C. 

 

Nejvíce se mi líbily výlety. 

Jáchym 

 

Líbilo se mi chození ve trojicích a úkoly např. sahání do mouky s vodou. 

Eliška Š. 

 

Bylo to super, ale to jídlo bylo horší. Nejvíce se mi líbilo ubytování. 

Šarlota 

 

Překvapilo mě, že tam bylo super jídlo. Líbilo se mi, že jsme tam furt něco dělali. 

Petr 

 

Líbilo se mi běhací puzzle a ostatní hry. 

Jana 
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Líbily se mi různé výlety a hry. Vše se povedlo. Zábava byla vždy k mání ☺. A ničeho jsem 

se nebála. 

Bára 

Líbily se mi výlety. Také se mi líbil pokoj. Líbily se mi i hry. 

Martin 

 

Moc se mi líbily hry, které jsme hráli. Také jsme se o mnoho víc seznámila s ostatními.  A 

jsme moc ráda, že jsem mohla jet. 

Isabell 

Dětí se ptala Mgr. Lenka Broklová 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 
Žáci 6. B – výlety po okolí 

 

         
                                                                                     Zleva: Martin Šťastný, Richard Janík, Aneta Ličková,  

                                                                                                Jáchym Sedlák                               

     

 

 

 

Sportovní soustředění a lyžařské kurzy: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

4. – 9. 9. 2016 

Sportovně adaptační soustředění Horní 

Bradlo 

6. A, 7. A, 8. A,  

9. A 85 

5. – 10. 2. 2017 LV – Beskydy – Velké Karlovice 7. A, 7. B 43 

19. – 24. 2. 2017 LV – Loučná nad Desnou 7. C 20 
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Lyžařský kurz Beskydy  

Letos se opět konal lyžařský kurz na hotelu Galik ve Velkých Karlovicích, bylo hodně sněhu, 

tak jsme si to opět jako každý rok užili a stali se z nás všech úspěšní lyžaři a snowboarďáci. 

 

      
 

 

 

Lyžařský kurz Loučná nad Dešnou, Jeseníky 

Od 19. 2. do 24. 2.2017 se konal letos již druhý lyžařský kurz v tomto roce. Opět nám přibyla 

spousta nadšených lyžařů, kteří budou svoje lyžařské umění i nadále zdokonalovat. 

 

       Mgr. Kateřina Ulrychová, vedoucí kurzu 

 

 
Žáci 7. C společně s třídní učitelkou Mgr. Lucií Tešnarovou 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

Obsah : 

1. Charakteristika školní družiny 

2. Vzdělání pedagogických pracovníků 

3. Výchovná a vzdělávací činnost 

4. Aktivity a prezentace  

5. Akce 

6. Výběr fotodokumentace z akcí 

 

1. Charakteristika školní družiny  

Ve školním roce 2016/17 bylo do školní družiny zapsáno 330 dětí k pravidelné docházce a 8 

dětí k nepravidelné docházce – využití ranního provozu.  

Provozní doba:  - ranní:  6: 00 – 7: 45 

                          - odpolední: 11: 40 – 17: 30 

Stejně jako v předešlém roce bylo otevřeno 12 oddělení. 

Odbornou pedagogickou činnost řídilo 11 vychovatelek a 1 vychovatel. Všichni pedagogičtí 

pracovníci splňovali požadavky na odborné pedagogické vzdělání. 

Výchovně-vzdělávací činnost se řídila Školním vzdělávacím programem pro školní družinu. 

Školní družina využívala pro svoji činnost především kmenové učebny prvního stupně, ale 

také dvě vlastní herny, ze kterých jedna sloužila pro ranní a odpolední provoz a druhou 

využívala naše první třída, která má kmenovou učebnu v budově gymnázia.  

Pro zájmovou i relaxační činnost nám byly k dispozici veškeré odborné učebny, keramická 

dílna, kuchyňka, tělocvičny, chodby školy. 

Pro aktivní a rekreační vyžití jsme využívali školní zahradu s prolézačkami, trampolínu 

umístěnou v atriu školy, školní hřiště se sportovišti – běžecká dráha, doskočiště, malé 

fotbalové hřiště, volejbalové hřiště, blízká i vzdálenější hřiště s herními prvky – prolézačky, 

houpačky, posilovací stroje, prolézací stěny, kolotoč apod. 

Pokud nám provoz dovolil, využívali jsme krásného okolí naší školy k vycházkám a výletům 

do nejbližšího okolí v zimním počasí i pro radovánky na sněhu. 

Poplatek 1000 Kč pololetně byl použit pro zařízení heren, dovybavení kmenových tříd, nákup 

pracovního materiálu, nákup sportovního vybavení, herního vybavení, drobných odměn do 

soutěží apod. 

V letošním roce se navíc zúčastnili těchto akreditovaných školení a seminářů: celostátní 

konference pracovníků školních družin, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

ve školní družině, výtvarné techniky – papírové vyrábění, drátkování, práce se sklem, 

výtvarné techniky ve dvou krocích. 

Po absolvování školení jsme se vzájemně informovali o využití nabytých vědomostí a 

zkušeností.  

 

3. Výchovná a vzdělávací činnost 

Výchovná a vzdělávací činnost se řídila Školním vzdělávacím programem, plánem činností 

rozpracovaného do měsíčních plánů jednotlivých oddělení. 

Samozřejmostí byla intenzivní spolupráce s  I. stupněm ZŠ. Taktéž se družina aktivně 

zapojovala do celoškolních projektů a akcí, např. Postavme se hladu, Ukliďme Česko, 

ukliďme svět, vyrábění pro předškoláky, jarního jarmarku apod. 
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Veškerá výchovně-vzdělávací činnost byla zaměřena na plnohodnotný rozvoj osobnosti 

dítěte.  

V některých odděleních probíhal od října do konce května zájmový družinový kroužek – viz 

tabulka.                 

Oddělení  Kroužek  Vedoucí  

1. výtvarný pí. Střížová 

7. rukodělný pí. Syrová 

8. sportovní Mgr. Buriánková 

9. výtvarný Ing. Pohanková 

10. hravá angličtina pí. Zouharová 

11. sportovní Ing. Ošlejšková 

 

 

 

4. Aktivity a prezentace 

Naše družina aktivně spolupracovala s organizacemi pro volnočasové aktivity dětí – 

Bystrouška, výtvarný ateliér Klubák. Jako každý rok spolupracovala s pobočkou knihovny J. 

Mahena v Bystrci. Využívala nabídek pro kulturní rozvoj dítěte – zorganizovala divadelní 

představení, taneční diskotéky, uspořádala karneval, návštěvy divadel, muzeí, výstav. 

Samozřejmostí pro nás byla výzdoba interiéru družin i školních prostor. 

Pravidelně se účastnila soutěží brněnských školních družin (sportovních, výtvarných, 

pěveckých), ve kterých si udržuje prestižní umístění – viz roční přehled akcí. 

Samostatně nabízela dětem širokospektrou nabídku činností – od aktivní relaxace přes 

vědomostní soutěže, turnaje, hry po škole, znalostní kvízy, vyrábění ad. 

 

5. Přehled akcí 

 

Září:           vyhlášení výtvarné soutěže Mandala – celá družina 

                    zahájení přípravy na fotbalový turnaj - celá družina 

Říjen:   fotbalový turnaj - celá družina 

     pasování na čtenáře knihovny – první třídy 

                    ukončení výtvarné soutěže Mandala a vyhlášení vítězů – výzdoba školy 

                   zapojení se do projektu Postavme se hladu 

Listopad:    návštěva VIDACENTRA – jednotlivá oddělení 

Prosinec:    strašidelná diskotéka v tělocvičně školy – celá družina ve dvou termínech pro                

                    mladší a starší děti 

                     Mikulášské představení ve Společenském centru – celá družina 

                     Mikulášská nadílka her – celá družina 

                     Z pohádky do pohádky – hra po škole pro mladší děti, za organizačního  

přispění nejstarších dětí 

Leden:        Bystrcký slavík – pěvecká soutěž v jednotlivých odděleních s postupem  

do celodružinového kola a vysláním vítězů do obvodního kola školních družin 

Únor:         obvodní pěvecká soutěž SuperStar – získáváme první místo v kategorii 

                     a postupujeme do městského kola 

                    postupová účast v městském kole SuperStar  

                    uspořádání karnevalu v tělocvičně školy ve spolupráci s profesionálním týmem       

                     Wikiho bublinkový karneval – celá družina 

Březen:     návštěva Technického muzea – Dinosauři v Brně – jednotlivá oddělení 

                   plavecké závody školních družin – vybrané děti 

                   oblíbená taneční soutěž v tělocvičně školy – celá družina 
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                   turnaj ve stolní hře Dáma – vítězové jednotlivých oddělení 

                   návštěva cirkusu Legrando – jednotlivá oddělení 

Duben:     Ukliďme Česko, ukliďme svět – zapojení do celoškolního projektu – jednotlivá  

                     oddělení 

                   Atletický trojboj v naší družině – celá družina 

                   charitativní představení v Divadle B. Polívky – Čtyřlístek – celá družina 

Květen:    máme rádi Lego - výuková hodina: Brick by brick – jednotlivá oddělení 

                   obvodní kolo školních družin v atletickém trojboji – vítězové našeho trojboje 

účast na literárně-výtvarné výstavě na téma: Písmena a číslice, ty nás baví 

nejvíce – vernisáž v bystrcké cukrárně Smile – jednotlivá oddělení 

Červen:    Den dětí v družině – preventivní program Policie ČR, hasičů a hrátky v cirkuse  

                    Legrando – celá družina 

                   Bojíme se rádi aneb strašidelné bytosti - úspěšné zapojení do výtvarné soutěže 

                        školních družin, účast na slavnostní vernisáži – jednotlivá oddělení 

                        naučná exkurze ve včelíně – jednotlivá oddělení 

 

 

 

 6. Výběr příspěvků a fotodokumentace z akcí školní družin 
                                                                                 

Výtvarná soutěž - MANDALA 

Výtvarná soutěž na téma Mandala byla velkým překvapením. Při výběru letošního tématu 

jsme trochu váhali, zda ti nejmladší kresbu mandal zvládnou. Po prohlédnutí několika 

omalovánek a knihy o kresbě mandal se však všichni pustili s chutí do díla. Při trošce 

trpělivosti a dobře vybraných barvičkách postupně vznikala malá umělecká díla. Nevím, jestli 

i pro malé malíře bylo překvapením, co vlastně dokážou, ale pro mne rozhodně ano! Nakonec 

tedy bylo oceněno 72   výherců v kategoriích 1. až 5. třída. Zvláštní cena poroty byla udělena 

Vendulce Reichmanové, která v letošním roce bohužel nemohla kreslit ve školní družině a tak 

jí za krásné mandaly děkujeme a přejeme brzké uzdravení. Všem ještě jednou blahopřeji a 

snad nám mandaly vykouzlí úsměvy ve tváři.                                                                                                                  

                                                                                                                             Renata Střížová 

                                                         

 

 

  
                                                         Zasypáni mandalami 
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9. ročník fotbalového turnaje 

V letošním roce nám počasí příliš nepřálo – dá se říct, že vůbec! Během celého měsíce jsme 

odehráli 12 zápasů. Někdy i za krušných chvilek. 

V mladší kategorii zvítězilo družstvo 9. oddělení – děti z 2. A. Jejich finálový zápas byl 

dramatický do samého závěru, kdy rozhodl až penaltový rozstřel. 

Ve starší kategorii zvítězilo 6. oddělení – děti z 3. B. 

Velká gratulace a drobná odměna vítězných oddělení! 

 

 
Vtaženi do hry nevnímáme okolí, chceme se prosadit a vyhrát! 

 

 Pasování prvňáčků na čtenáře 

 I letos již tradičně proběhlo Pasování našich prvňáčků na čtenáře knihovny. Slavnostní akce, 

při níž byly naše děti pasovány na čtenáře, probíhala ve středu 5. 10. 2016 a ve čtvrtek 6. 10. 

2016 v pobočce Knihovny Jiřího Mahena na ul. Vondrákova v Bystrci. Děti hned u vchodu do 

knihovny přivítal veselý Kašpárek, který se jim představil a zavedl je do království knížek. 

Tam na všechny již čekala krásná princezna a moudrý král, kteří se na naše děti těšili, stejně 

jako děti na ně. 

Hned v úvodu se ptala princezna dětí, jestli už umí některá písmenka nebo číst, jaké mají 

zkušenosti s knížkami, jestli ví, jak se mají ke knížkám chovat a jak s nimi mají zacházet. 

Naše děti byly moc šikovné a na všechny otázky dokázaly dobře odpovědět a tak se pan král 

po svém projevu chopil svého slavnostního meče a každé z dětí po složení slibu pasoval na 

čtenáře. Děti navíc dostaly slavnostní šerpu, záložku do knížky a sladkou odměnou. 

Slavnostního slibu se kromě některých rodičů, zúčastnil také náš pan starosta, paní učitelky 

třídní a paní vychovatelky, které budou s dětmi knihovnu pravidelně navštěvovat při různých 

besedách, na které se už všichni moc těší. Na závěr přejeme všem dětem, ať kniha zůstane 

jejich přítelem po celý život! 

                                                                                                                           Ivana Zouharová 
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Netradičně tradiční divadlo ve Společenském centru   

V pondělí 5. 12. na děti ze školní družiny ZŠ Vejrostova čekalo ve Společenském centru 

překvapení. Herci z divadla Netratrdlo pro děti připravili interaktivní představení plné 

poučného povídání, zvyků, pohádek a písniček s mikulášskou tématikou. Představení se 

zúčastnila všechna oddělení školní družiny, na která po příchodu do školy čekala bohatá 

mikulášská nadílka. Divadelní vystoupení bylo pro všechny velkým zážitkem a těšíme se na 

další společné a takto vydařené akce. 
 

                                                                                                             Ing. Michaela Ošlejšková 

 

 

 

 
Mikulášské divadelní představení ve Společenském centru 

 

 

Strašidelná diskotéka 

2. prosince se strašidla z prvních a druhých tříd sešla na strašidelné diskotéce. O týden později 

se sešla strašidla ze třetích a čtvrtých ročníků na téže akci. Nechyběli zde čerti, čarodějnice, 

čarodějové, upíři ani duchové. Celé setkání bylo zahájeno vyhlášením soutěže o 

nejstrašidelnější hrad, kterou vyhrálo 9. a 2. oddělení. Poté se tancovalo a soutěžilo. 

Nechyběla volba nejkrásnějších strašidel. Všichni jsme si akci báječně užili a těšíme se na 

další strašidelné setkání!  
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Z pohádky do pohádky  

To by nebyl prosinec, abychom si neudělali čas na naše tradiční předvánoční hrátky 

„Z pohádky do pohádky„. Opět si úkoly plnily děti z 1. a 2. tříd, i když pár dětí z 2. D 

(pořadatelé) se zhostilo i role učitelů. Tak jako i další pomocníci z 3. a 4. tříd. A letos  přišly 

dokonce i dvě  pohádkové postavy! Úkoly děti bavily, nejvíce asi ty sportovní - skok v pytli, 

trefování do obludy, vysvobození princezny po žebřinách či lovení rybek. A uteklo to tak 

rychle, že některým prvňáčkům se ve vymezeném čase všech třináct razítek ani získat 

nepodařilo.  Tak si to za rok opět zopakujeme.   

                                                                                                                             Renata Střížová 

 

      
To by snad nebyl předvánoční čas bez soutěže s pohádkovými příběhy 

 

 

Máme rádi LEGO 

Některé z našich oddělení absolvovaly výukovou hodinu Brick by Brick. Lektor děti uvedl do 

světa techniky, matematiky, stavebnictví a přírodních věd s pomocí kostek LEGO®. Děti lego 

milují a díky tomu si zábavnou formou rozvíjejí své motorické, matematické, technické a 

kreativní dovednosti. A protože lego znají i ze svých družin, projevily se jako velcí šikulové. 
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Zimní radovánky 

Tak už je tu zase leden, 

ten, co vládne sněhem, ledem. 

Narazíme beranice, 

navlékneme rukavice. 

Vyrazíme směle ven 

za ledem a za sněhem. 

Mráz nás štípe do tváří, 

oči se nám rozzáří. 

Leden, ten je vlastně prima, 

i když je nám hrozná zima. 

 

        
 

 

        
 

 

        
                                                           

 

Bystrcký slavík 

V pátek 27. 1. proběhl 19. ročník pěvecké soutěže „Bystrcký slavík“. V kategorii mladších 

zpěváků a zpěvaček se účastnilo celkem 20 dětí z prvních a druhých tříd. Odborná porota tedy 

vůbec neměla jednoduchý úkol, jelikož pěvecké síly byly velmi vyrovnány. Porota byla ve 

složení: Iva Zouharová, Lucie Janásová a Lucie Krumniklová. Soutěž moderovala Michaela 

Ošlejšková. Pěvecké výkony soutěžících byly velmi ohromující a nakonec byla vyhlášena dvě 

3. místa, na kterých se umístila Nela Karolčíková z 2. D a David Kazda z 2. A. Také dvě 2. 
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místa, kde se umístil Robin Olma z 2. D a Štěpán Sova z 2. B. Naprostým vítězem byla Alena 

Balejová z 2. A.  

Ve stejném čase o patro výše o titul Slavíka bojovala kategorie starších dětí z třetích a 

čtvrtých tříd. Moderátorkou této kategorie byla Jana Buriánková a odbornou porotu tvořili: Z. 

Tuzová. L. Ďulíková a R. Procházka. Zde byl ovšem ještě do poroty zvolen i zástupce z řad 

dětí, a sice Sabina Holubová ze 4. C. Za starší kategorii se umístili: Na 3. místě Tomáš Adam 

z 3. D a Ladislav Rojik z 3. D, 2. místo Eliška Pousková z 3. B a 1. místo obsadila Hermína 

Sedláková ze 4. C. Pro všechny děti byly nachystány hodnotné a krásné ceny a všichni jsme si 

soutěž moc užili.  

A jak to všechno dopadlo? Ty nejlepší pěvecké talenty postoupily do obvodního kola, které se 

konalo na ZŠ Jasanova v Jundrově. Ve čtvrtek 9. 2. odzpívali své písně mladší děti – Alenka 

Balejová a Štěpán Sova. Ze starších dětí postoupili do obvodního kola Hermínka Sedláková a 

Ladík Rojik, kteří své nadání předvedli a ve čtvrtek 16. 2. Pěvecké výkony všech dětí 

v obvodním kole se již dají přirovnat k profesionálům a Hermínka Sedláková zde vybojovala 

krásné 3. místo. Všem zúčastněným moc gratulujeme!  

                                                                     Ing. Michaela Ošlejšková a Mgr. Jana Buriánková 

 

 
Naši reprezentanti v obvodním kole pěvecké soutěže 

 

 

Karneval na Vejrostce 

V pátek 17. února jsme za podpory týmu ,,Wikiho svět“ uspořádali karneval v tělocvičně 

školy. Tentokrát jsme si nezatančili tolik, co jindy, ale zato jsme si více zasoutěžili. Možná 

jsme všichni čekali hodnotnější ceny, nicméně jsme se přišli pobavit a zpestřit si zamračené 

odpoledne a to se nám povedlo. Podívejte se s námi na ty krásné masky! 
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10. ročník taneční soutěže 

Tak trošku jubilejní 10. ročník taneční soutěže proběhl v tělocvičně školy 24. 3. 2017. 

Tréninky jsme se tentokrát snažili stihnout v zimních měsících a nakonec se podařilo 

natrénovat 13 tanečních vystoupení. Každé oddělení mělo maximální limit 6 minut a tak jsme 

program zvládli i s předáním diplomů a památečních náramků. K mé velké radosti se zapojily 

děti od prvních po páté ročníky a to se promítlo i do závěrečného hlasování o ten NEJ tanec. 

  

O 1. místo s počtem 50 hlasů se dělí: 

 2. D – Sofia 

 3. D + 3. C – Tak to má byt 

  

2. místo s počtem 30 hlasů vybojovala 

4. D – Tymi Trumpeet 

  

Na 3. místě se 20 hlasy se umístila 

1. D + 5. B – Tancuj Bala Bala 

2. C + 3. A – Can´t Stop The Feeling 

  

A ještě pochvala pro nováčky z 1. C, kteří vybojovali místo „čtvrté“ a to na hity Bruno Marse 

a Sweet Like Cola. Myslím, že o nich v dalších ročnících ještě uslyšíme. Ostatní tance sice 

vítězné hlasy nezískaly, ale tanečními hvězdami se alespoň na čas staly! 

                                                                                                                             Renata Střížová 
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Turnaj v dámě 

V pátek 31. března proběhl již devátý ročník Turnaje v dámě. Z každého oddělení se 

zúčastnili dva nejlepší hráči.                                                                                                                                                              

Za nejmladší se probojoval na krásné 3. místo Jirka Létal z 11. oddělení. Druhé místo obsadil 

loňský vítěz Jára Vetchý ze 7. oddělení a na vítězství dosáhl Martin Dvořák z 2. oddělení. 

Herní úroveň nám v letošním kole podrželi zkušení matadoři. Za účast děkujeme, medailistům 

gratulujeme!                                                                                                          Tuzová Zuzana 

    
 

Atletický trojboj 

Hurá,   hurá,   jsme   první!!! 

Vítězný postup našich děvčat do městského kola Atletického trojboje ŠD v Brně. 

14. 6. 2017 se konal na ZŠ Mutěnická městský přebor atletického trojboje ŠD v Brně. Postupu 

do tohoto atletického klání předcházelo kolo obvodní. I v tomto roce jsme byli jeho 

pořadateli. A zvládli jsme to na jedničku! 26. 5. jsme na hřišti naší školy přivítali nejlepší 

reprezentanty osmi základních škol Brna 2. 

Paní vychovatelky se staly rozhodčími na jednotlivých stanovištích (tuto funkci si vyzkoušely 

už 19. 4., kdy proběhlo školní kolo), vedoucí družstev pak vodili své svěřence k jednotlivým 

stanovištím dle vypracovaného časového harmonogramu. (Malí atleti jsou vždy rozděleni do 

čtyř věkových kategorií - 1. + 2. roč. a 3. + 4. roč. rozčleněných na chlapce a děvčata.) 

Na hlavním stanovišti se pak sčítaly body za jednotlivé disciplíny – běh 50 m, skok daleký z 

místa a hod kriketovým míčkem.  

Při slavnostním vyhlášení vítězů byly předány medaile, diplomy a věcné ceny.  

Nejúspěšnější školou se stala ZŠ Pastviny z Brna – Komína, vyhrála dvě kategorie. Jedno 

vítězství si odnesla ZŠ Sirotkova, druhé MY - vyhráli jsme v kategorii starších dívek. 

První – Kateřina Pučová  (3. A) a druhá - Vendula Jonášová (3. C) se staly reprezentantkami 

našeho obvodu v městském kole. Svoje úspěšné „tažení“ ukončily velmi kvalitními výkony na 

soutěži, jen si svá umístění vyměnily. 

Vítězkou městského kola v atletickém trojboji se stala Vendula Jonášová, stříbrnou medaili 

vybojovala Kateřina Pučová. 

Blahopřejeme!!!                                                                                     Mgr. Jana Buriánková   
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Den dětí 

Dne 26. května se u nás v družině konal DEN DĚTÍ. Za dětmi přijel cirkus Legrando, hasiči a 

Policie ČR.  

V cirkuse si děti vyzkoušely 5 cirkusových disciplín. Děti se učili motat talířem, ležet na 

železných hřebících, chodit po napnutém provaze, probíhat mezi točícími se lany a udržet 

rovnováhu mezi dvěma žebříky. 

U hasičů si děti prověřily své dovednosti v míření hadicí na cíl. Také mohly prozkoumat 

hasičské auto. 

Nakonec se děti dověděly od paní policistky důležité informace, o tom, jak se bezpečně 

chovat v případě různých rizikových situací a měly možnost vyzkoušet si policejní motorku. 

Po celý den nám přálo pěkné počasí a akce se vydařila. 

                                                                                                                   Radka Pohanková 
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Bojíme se rádi aneb strašidelné bytosti 

Naše ŠD se opět zúčastnila výtvarné soutěže na ZŠ Elišky Přemyslovny. Pro letošní rok bylo 

vyhlášeno téma:„ Bojíme se rádi?“.  

Soutěže se zúčastnilo osm škol s velkým množstvím rozmanitých výtvorů jako např. 

strašidelný hřbitov, malované či keramické čarodějnice, pavouci vyrobení formou quilingu, 

bílá paní v životní velikosti nebo kniha Lexikon kouzel. Naše škola přispěla  přehlídkou 

strašidelných hradů a dalších děl.  

Děti z naší ŠD obsadily v soutěži 1. a 3. místo. 

Na 1. místě se umístil hrad „Strašín“  dětí z 2. A. a na 3. místě se umístil Lexikon kouzel dětí 

z 2. D. 

Vyhlášení soutěže proběhlo dne 6. června na ZŠ E. Přemyslovny. Pro děti byl připravený 

program v podobě strašidelné pohádky a sladkého občerstvení. 

Blahopřejeme dětem k úspěchu a přejeme mnoho radosti a píle do dalšího tvoření. 

                                                                                                                        Radka Pohanková  

Klíčování v KJM 

I v letošním školním roce se žáci prvních tříd zúčastnili slavnostního Klíčovaní v knihovně 

Jiřího Mahena, které symbolizuje odemykání všech knih a i samotné knihovny během letních 

prázdnin. Děti přivítal královský šašek a společně s broukem Pytlíkem pro děti přichystali 

báječný program. Všichni si odnesli krásné klíče na památku i sladkou odměnu. Program se 

nám všem moc líbil.              

                                                                   Ošlejšková, Zouharová, Ibragimová, Janásová 
                                                                                           vychovatelky 1. ročníků ZŠ Vejrostova 

 

   
 

 

Příměstský tábor  

Již tradiční příměstský tábor organizovaný školní družinou probíhal ve dnech 21. 8. - 25. 8. 

2017. 

Tábora se zúčastnilo 55 dětí, o které se staraly vychovatelky školní družiny a učitelky  

z I. stupně. Z připraveného pestrého programu si děti odnesly spoustu nezapomenutelných 

zážitků. Program probíhal po skupinách a všichni si přišli na své. 

V pondělí děti nahlédly pod pokličku místní hvězdárny, v úterý a ve čtvrtek děti rozděleny do 

dvou skupin absolvovaly poutavou přednášku o historii města Brna v praxi a druhá skupinka 

putovala z Lelekovic přes Babí Lom do Útěchova. Ve středu jsme společně navštívili 

edukační program na zámku ve Žďáru nad Sázavou a den jsme uzavřeli na Pilské nádrži 

zábavnými a sportovními aktivitami. Ligoví hráči baseballu od Hrocha připravili dětem 

tříhodinový kruhový tréning, který se dětem velmi líbil. 

Tábor jsme zakončili v pátek s bříšky plnými řízků. Už se zase těšíme se na příští rok. 

                                         Kolektiv pedagogů ve složení L. Krumniklová, H. Horáčková, 

                                          K. Špatná, M. Ošlejšková, H. Hangoni a M. Zemanová 
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Fotografie z průběhu příměstského tábora: 
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Seznam zaměstnanců ve školním roce 2016/2017 
 

Ředitel školy Mgr. Zdeněk Černošek 
 

Zástupkyně pro 1. stupeň PaedDr. Dagmar Kováčiková 
 

Zástupkyně pro 2. stupeň, 

statutární zástupce 

Mgr. Věra Livingstonová 

 

Vedoucí vychovatelka Zuzana Tuzová 
 

Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Broklová 
 

Školní psycholožka Mgr. Táňa Novotná 
 

Speciální pedagožka Mgr.et Mgr. Irena Machainová 

Mgr. Jana Coufalová 

 Učitelé Mgr. Helena Balcarová 

Mgr. Anna Bartošová 

Mgr. Lenka Broklová 

Mgr. Jana Coufalová 

Mgr. Zuzana Čeledová 

Mgr. Petra Elblová 

Mgr. Radka Schejbalová 

Mgr. Hana Hangoni 

Mgr. Eva Janáková 

Mgr. Barbora Jílková 

Mgr. Nela Jílková 

Mgr. Jana Komárková 

Mgr. Věra Koudelová 

Mgr. Daniela Kozáková, 

Mgr. Věra Livingstonová 

Mgr. Silva Macáková 

Mgr. Irena Machainová 

Mgr. Klára Merglová 

Mgr. Jiří Mikulášek 

Mgr. Zdenka Mojdlová 

Mgr. Olga Novotná 

Mgr. Pavla Novotná 

Mgr. Romana Ondříková 

Mgr Helena Patáková 

Mgr. Dana Pulicarová 

Mgr. Jaroslava Půžová 

Mgr. Lucie Ryšánková 

Mgr. Petr Slonek 

Mgr. Kateřina Špatná 

Mgr. Lucie Tešnarová 

Mgr. Kateřina Ulrychová 

Mgr. Milada Vaňková 

Mgr. Marcela Velecká 

Mgr. Helena Wolfová 

Mgr. Dana Zámečníková 

Mgr. Kateřina Zábršová 

Asistenti pedagoga PaedDr. Jarmila Blažková 

Mgr. Lenka Ďulíková 

Jaroslava Slezáková 
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Petra Sobotková 

Hana Šimoníková 

Petra Šmídová 

Mgr. Jana Vaňková 

Mgr. Marie Zemanová 

  

Vychovatelky ŠD Mgr. Jana Buriánková 

Mgr. Lenka Ďulíková 

Arleta Ibragimová 

Hana Horáčková 

Bc. Lucie Janásová 

Mgr. Michaela Ošlejšková 

Ing. Radka Pohanková 

Bc. Radim Procházka 

Renata Střížová 

Dana Syrová 

Zuzana Tuzová 

Ivana Zouharová 

Správní zaměstnance Zdena Čápková 

Marta Kinclová 

Hana Kučerová 

Zdeňka Leibnerová 

Břetislav Mička 

Marie Pokorná 

Alena Polčáková 

Iveta Smutná 

Milada Svobodová 

Libor Štěpán 

MD, RD Mgr. Magda Crháková 

Bc. Petra Ghanem 

Mgr. Petra Růžičková 

Mgr. Lucie Malachtová 
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Školská rada schválila Výroční zprávu Základní školy Brno, Vejrostova 1, za 

školní rok 2016/2017 na zasedání, které se konalo dne 31. 10. 2017.  

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.                                   ………......................................... 

Miroslav Klimeš                                                         .................................................... 

Mgr. Olga Novotná                                                    ..................................................... 

Mgr. Petr Slonek                                                      ...................................................... 

Darja Froňková                                                         ...................................................... 

Mgr. Pavel Krumnikl                                                …..................................................

                       

 

 


