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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 škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 20 5 507 25,35 - 

2. stupeň 
11 4 273 24,82 - 

Celkem 
31 9 786 25,08 800 

   

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:         Jaroslav Mlečka 

                                          Mgr. Pavel Krumnikl 

                 zástupci učitelů:       Mgr. Olga Novotná 

                                                  Mgr. Petr Slonek  

 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání 

8/2017 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 13 376 13 390 

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

 

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

   fyzický / přepočtený  % 

Celkový počet pedagogických pracovníků (učitelé) 43/43 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  43 100 

 

 

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

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: 3 
  

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 11 

 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 9 

36-50 let 1 17 

51 a více 1 13 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 1 0 

Celkem 4 39 

Rodičovská dovolená 0 2 

 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 85 

Přírodní vědy   2 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
5 

Inkluze do škol 65 

Prevence násilí, subkultury   2 

Celkem 
159 

 

 

2.4 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 12/7,25 
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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. 105 105 0 0 0 

2. 98 96 2 0 0 

3. 107 96 11 0 0 

4. 103 96 7 0 0 

5. 91 72 19 0 0 

Celkem za I. stupeň 504 465 39 0 0 

6. 78 46 31 1 1 

7. 77 38 35 4 1 

8. 76 30 45 1 0 

9. 50 20 29 1 0 

Celkem za II. stupeň 281 134 140 7 2 

Celkem za školu 785 599 179 7 2 

 

 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

II. stupeň 4 0,5 

III. stupeň 0 0 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  60 

        Průměr na jednoho žáka: 0,08 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: nemáme mimořádně nadaného žáka 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4leté studium 6leté studium 8leté studium   

Počty přijatých žáků 

 

11 6 10 35 6 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 50 72,46 

8. ročník 3* 4,35 

7. ročník / 5. ročník 6/10 8,7/14,49 

Celkem 69 100 

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

vzdělávání. Dva pokračují ve studiu na SOU, jeden se přijímacího řízení nezúčastnil. 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:  6  

Důvody: změna bydliště 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  6 

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 navýšením počtu žáků v rejstříku škol; č.j. KHSJM 

33320/2018/BM/HDM 

2. Městská správa sociálního zabezpečení Brno; č.j. 47002/171439/17/410/KM/5002/4832 

3. MČ Brno – Bystrc, interní audit a finanční kontrola, č. j. 18-06162/AUDIT/KOC 

4. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace dle zákona 320/2001 Sb. Kontrolující 

Kgroup, Ing. Zdeněk Kříž,  

  

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

ad 1. dle požadavku hygieny doplněny 2 ks bidetů, další zjištěné nedostatky postupně 

odstraňovány s finanční pomocí ÚMČ. 

ad 2. nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

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

stav hotovosti odpovídal vykázanému účetnímu stavu. 

ad 4. při kontrole nebyly shledány žádné závažné nedostatky. 
 

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

 

5.1 Rozhodnutí ředitele 

Druh rozhodnutí Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky  31 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy 106 - 

 

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 - - 
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6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

            Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

výchovný poradce: semináře 

školní metodik prevence: semináře 

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 

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

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

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

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

 

6.3 Individuální integrace 
 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného opatření 

PCH 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. 13 2, 3 

PU 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 23 2, 3 

PAS 8. 2 3 

Vady řeči 2. 1 3 

UP* 7. 1 - 

Celkem - 40 - 

PAS = poruchy autistického spektra 

* - žák s IVP bez individuální integrace (speciální případ) 

 

6.4 Skupinová integrace 
Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného opatření 

Celkem - - - 

 

 

7.0 Další údaje o škole  
 

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

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

 

Kroužky při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky 1 30 

Přírodní vědy 3 47 

Sport, TV, turistika 9 203 

Umělecké obory 6 173 

Náboženství 1 14 

Celkem 20 467 

 

Žákovská knihovna 

 

Žákovská knihovna disponuje 5043 knihami k volnému půjčování, z nichž je 624 trvale 

zapůjčeno do odborných kabinetů. Během tohoto školního roku bylo půjčeno 777 knih.  

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

Celkem se knihovna rozrostla o 35 knih.  
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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. 

 

 

 

 

Název projektu a registrační číslo 

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

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně 

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

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  
b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace projektu pro 

město Brno 
49 993 567,52 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské smlouvy,  
nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací zapojených do 

projektu za účelem zvýšení kvality a inkluzivnosti základního 

vzdělávání ve městě Brně. 
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9.0 Zhodnocení a závěr: 
 

VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VÝSLEDKY: 

 

➢ Ve školním roce 2017/2018 jsme ve všech ročnících učili jedenáctým rokem podle 

školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní vzdělávání.  

 

➢ O dobrých výsledcích naší školy svědčí i to, že jsme se stali Fakultní školou 

Pedagogické fakulty MU Brno a Fakultní školou Fakulty sportovních studií MU Brno. 

 

➢ I v tomto roce platí, že na I. stupni je rodiči i žáky stále vyhledávaný alternativní 

program Začít spolu. Daří se nám tento zájem udržet.  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. V srpnu letošního roku v naší škole proběhla Letní škola Začít spolu s cca 200 

účastníky, což podpořilo zájem a v tomto programu se proškolily další naše učitelky I. 

stupně. 

 

➢ V  roce 2017/2018 jsme opět otevřeli čtyři první třídy. Díky dobrým vztahům s novým 

ředitelem sousedního gymnázia, se nám podařilo získat do pronájmu již druhou 

učebnu, aby výuka mohla probíhat ve vhodném prostředí. Na základě úbytku žáků, 

způsobeného odchodem na víceletá gymnázia jsme mohli spojit čtyři páté třídy do tří 

šestých tříd.  

Probíhá výstavba nového šestitřídního výukového pavilonu, která by měla být dána do 

provozu od září 2019, čímž by se problémy s nedostatkem tříd snad již vyřešily.  

 

➢ Podle individuálního vzdělávacího plánu bylo vzděláváno 42 žáků. Všem žákům byla 

věnována patřičná péče a pozornost. Ve třídách pracovalo 12 asistentů pedagoga. 

 

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

práce školního poradenského pracoviště. Členy jsou školní psycholog, speciální 

pedagogové, výchovná poradkyně a metodici prevence. Pracoviště zajišťuje 

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

SPC).  

 

➢ Již tradičním přínosem v práci s dětmi při vytváření nových kolektivů, bylo 

pokračování v realizaci adaptačních pobytů žáků 6. tříd. Neocenitelnou roli v těchto 

adaptačních pobytech sehrává práce psycholožky, ale i třídních učitelů. 

 

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

srozumitelné vyjadřování, na efektivní sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. 

Této oblasti se budeme věnovat se i nadále. 

 

➢ Škola pokračovala ve vytváření podmínek pro volejbal, o čemž svědčí její zapojení 

mezi Partnerské školy ČVS. Koncem srpna bylo předáno do užívání nové víceúčelové 

plážové hřiště se třeni kurty na beach volejbal. Kromě volejbalu lze provozovat i 

beach tenis, kopanou a házenou. Doufám, že tento sport opět přitáhne své příznivce. 
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Při výuce volejbalu spolupracujeme se sportovními oddíly DDM Brno (dívky) a Loko-

Ingstav Brno (chlapci). Škola měla i v minulosti pro toto sportovní zaměření 

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

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

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

či nedělích. Jako trenéři se hlásí naši bývalí absolventi 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. 

 

➢ V srpnu 2018 jsme navázali na další z tradic školy. Naši žáci se zúčastnili jazykového 

pobytového zájezdu do Velké Británie do Worthingu. Tyto zájezdy přispívají ke 

zdokonalování angličtiny našich žáků. Byli bychom rádi, kdyby za tímto vzděláním 

mohlo vyjet více studentů. K úspěšnému průběhu přispívá i výborná práce 

doprovázejících pedagogů. 

Žáci II. stupně pravidelně navštěvují divadelní představení v anglickém znění.  

 

➢ 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 což přispívá k zatraktivnění vyučovacích hodin.  

 

➢ 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 motivováni pedagogy 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 s nimi selhává spolupráce díky jejich 

nezájmu. 

 

 

BUDOVA ŠKOLY A PŘILEHLÉ POZEMKY: 

 

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

tabulí pro třídy. Potřebné vybavování všech místností bude pokračovat i 

v následujících letech. 
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➢ Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, šestitřídní přístavba nového učebnového 

pavilonu byla zahájena v červnu 2018 a její dokončení se očekává v dubnu příštího 

roku. Využívat se má již od září 2019. Současně s tím probíhá výstavba výtahu ve 

staré části budovy, který umožní bezbariérovost celé školy. Všechny tyto změny zvýší 

prestiž naší školy.    

 

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

školní družinou, jednak 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. Z důvodu 

většího počtu dívek byly zbudovány navíc dva bidety. Opravám věnujeme 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. Areál slouží jak škole, vedlejšímu gymnáziu, tak i široké veřejnosti. Získali 

jsme i prostředky na výstavbu plážového hřiště, které se stalo pýchou sportovního 

areálu.  Podařilo se uskutečnit i opravu rozpadajících se schodů před hlavním 

vchodem školy.  

 

➢ Byla započata první etapa opravy topného systému školy. Na této opravě se nemalými 

prostředky podílí škola ze svých zdrojů (rezervního fondu). Převážnou část však bude 

financovat ÚMČ Brno – Bystrc. 

 

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

pozemků je na dobré úrovni. V příštím roce se naše škola zařadí mezi plně 

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

bude zrealizována v rámci přístavby šestitřídního pavilonu ještě v roce 2018.  

 

 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY: 

 

➢ Pedagogický sbor měl ve školním roce 2017/2018 56 kvalifikovaných pedagogických 

pracovníků (43 učitelů a 13 vychovatelů).  
 

➢ Ve škole i tento rok škole pracuje Školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou 

školní psycholožka, výchovná poradkyně, dva metodici prevence sociálně 

patologických jevů, dvě speciální pedagožky.  Dále také koordinátorka a metodička 

ŠVP. 
 

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

➢ Počet nepedagogických pracovníků 9. 

 

➢ Na místo zesnulého pana školníka se podařilo získat zkušeného pracovníka. 

 

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

školy včetně specializovaných pedagogických činností.  
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PODMÍNKY BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ: 

 

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

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

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

Tato pravidla byla uplatňována v roce 2017/2018 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. 

 

➢ Od 25. 5. 2018 začalo platit Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Naše škola se 

tímto Nařízením řídí.  

 

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 elektronického 

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.  

 

➢ 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: 

 

➢ Navázáním dobrých partnerských vztahů s fakultami Masarykovy univerzity jsme se 

stali Fakultní školou Pedagogické fakulty MU Brno a Fakultní školou Fakulty 

sportovních studií MU Brno. 

 

➢ Za aktivní práci a dlouhodobé angažování v žákovském volejbalu nám byl udělen titul 

Partnerská škola Českého volejbalového svazu. Plaketu jsme převzali od svazového 

trenéra mládeže J. Zacha za přítomnosti zástupců radnice.  
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➢ 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. Změnou ředitele na sousedním gymnáziu se 

naskýtá možnost větší spolupráce, kterou bychom uvítali. 

 

➢ 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. 

 

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

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

přístavby i v dalších změnách na naší škole.  
 

 

 

Závěrem zhodnocení školního roku 2017/2018 se dá konstatovat, že ZŠ Vejrostova se i 

nadále rozvíjí, výstavba nového učebnového pavilonu, jakož i vznik dalších ploch pro 

sportování mládeže, ale i velké nebo drobné opravy přispívají k tomu, abychom byli 

školou moderního typu. Ve spojení s pracovitými kvalifikovanými zaměstnanci 

dosahujeme dobrých výsledků a tím úspěšně reprezentujeme naši městskou část. 

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

podíleli na naplňování výchovného procesu a vzdělávacích cílů. Bez jejich kvalitní a 

trpělivé práce by naše škola nedosahovala tak dobrých výsledků! Za vedení svých 

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

druhého stupně, vedoucí vychovatelce školní družiny a školní psycholožce. Za velmi 

náročnou práci děkuji i všem vychovatelkám! Výbornou práci odváděli členové školního 

poradenského pracoviště pod vedením školní psycholožky. Díky patří všem provozním 

zaměstnancům, bez nichž si nedokážu představit bezproblémový chod školy.   

To vše bez podpory a spolupráce se zřizovatelem, panem starostou, místostarosty, jakož 

i dalšími zástupci ÚMČ Brno  - Bystrc by nešlo uskutečňovat. V konečném výčtu děkuji 

členům školské rady tvořené dvěma zástupci obce, rodičů a učitelů za dobrou spolupráci 

po celý školní rok. 

Věřím, že i v  následujícím roce si povedeme neméně dobře za podpory rodičů našich 

žáků. 

 

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

za školní rok 2017/18 

 
Školní metodici 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. 

  

V rámci prevence rizikového chování se nám daří zejména:  

 

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

další rizikové chování, 

 

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

 

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

 

- budování kamarádských vztahů mezi staršími a mladšími dětmi v programu Začít spolu – 

vzájemné učení 

 

- prevence v návaznosti na sportovní aktivity, 

 

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

 

I. stupeň: 

 

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

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

realizují pro své mladší spolužáky na 1. stupni různé akce, hry, soutěže, vzdělávací 

hodiny. Děti si tak vytvářejí vztah porozumění a toleranci k ostatním. 

 

• 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 – prevence kouření, 4. ročník – prevence užívání alkoholu, 

5. ročník – prevence užívání drog, v 1. a 2. třídách projekt Normální je nekouřit a 

projekt vytvořený podle Metodiky drogové prevence pro MŠ a 1. stupeň ZŠ Dagmar 

Novákové. 
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• Kryštůfek - celoškolní projekt dopravní výchovy 

 

• Projektová výuka ve třídách Začít spolu - věkově smíšené učení, děti se rozdělily 

do pětičlenných skupin, které tvořil „prvňák, druhák, třeťák, čtvrťák a páťák“, 

přirozeně získaly kamarády z jiných ročníků. Vzájemně si pomáhaly, i se spolu učily. 

Mladší děti se učily od starších, ale i pro starší spolužáky bylo vysvětlování a 

opakování získaných vědomostí a dovedností přínosem. 

 

 

II. stupeň: 

 

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

poznávání a budování nových kolektivů a jejich třídního učitele. 

 

• Soutěž projektu Kraje pro bezpečný internet – prevence nebezpečí spojených s 

užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů. 

 

• Zážitkový program s drumbeny - hudební a preventivní program, který vedl 

Zdeněk Roller, který si pro nás připravil 45minut plných hudebních aktivit. 

 

• Výchova k lidským právům  - projektový den zaměřený na lidská práva.   

 

• Seminář (NE)BEZPEČNÝ MOBIL - V rámci základních bezpečnostních 

doporučení se žáci seznámili např. s možnostmi ochrany telefonu před neoprávněným 

přístupem včetně krádeže či pravidly instalace nových aplikací. Zvláštní část byla 

věnována používání fotoaparátu/kamery včetně pravidel pro sdílení fotek na sociálních 

sítích a dále ochraně soukromí v souvislosti s používáním tzv. geolokace (geotagging).  

 

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

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

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

bránit, sami si vytváří charty proti šikanování a snažili 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 žákům 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. 

 

• Projekt „Nástrahy moderní doby“ - problematika kouření, alkoholu a drog a infekcí 

spojených s jejich užíváním.  

 

 

Co bychom chtěli zlepšit: monitorování počátečních projevů šikany. 

 

                                                                                         Mgr. Olga Novotná, Mgr. Petr Slonek 
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Zpráva o činnosti výchovné poradkyně za rok 2017/18  
 

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

pracovníky Školního poradenského pracoviště, především se školní psycholožkou a 

speciální pedagožkou (Mgr. et Mgr. Táňa 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).  

 

Během školního roku se VP dvakrát zúčastnila odpoledního metodického setkání 

výchovných poradců organizovaného PPP Brno. Podzimní setkání probíhalo na SŠ 

grafické na Šmahově ulici, jarní setkání v prostorách ÚP Brno na Polní ulici. Při setkáních 

promluvil ředitel PPP Brno, Mgr. L. Mikulášek, dále pracovnice ÚP Brno Mgr. Navrátilová a 

další pracovníci PPP Brno. Setkání byla zaměřena na inkluzivní vzdělávání a kariérové 

poradenství.  

 

 

Oblast práce se žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy  

 

V letošním školním roce probíhal druhý (a zároveň poslední) rok přechodného období 

po 1. 9. 2016, kdy vstoupila 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. Z toho vyplývalo, že paralelně platila doporučení podle původní vyhlášky a 

zároveň podle vyhlášky nové.  

Většinu práce i administrace z oblasti vzdělávacích problémů vykonávaly speciální 

pedagožka Mgr. et Mgr. Táňa Novotná spolu se speciálními pedagožkami Mgr. Janou 

Coufalovou a Mgr. et Mgr. Irenou Machainovou.  

Nejčastější spolupráce probíhala s PPP Brno, pracoviště Kohoutova, resp. Zachova, 

dále pak PPP Voroněžská, SPC Veslařská a SPC Štolcova. Z těchto poradenských zařízení 

jsme obdrželi také všech 12 doporučení pro využití asistenta pedagoga ve třídě, v níž se 

vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami, v těchto případech s podpůrným 

opatřením 3. stupně. Asistenti pedagoga působili ve třídách 1. B, 2. B, 2. D, 3. B (2 asistenti 

pedagoga), 3. D, 4. B, 5. B, 7. B, 7. C, 8. C a 9. B. K jednomu žákovi byl doporučen asistent 

pedagoga i do školní družiny.  

K 30. 6. 2018 se na naší škole vzdělávalo: 

14 žáků se stupněm podpůrných opatření 3 (z toho 12 s asistentem pedagoga),  

59 žáků se stupněm podpůrných opatření 2,  

51 žáků se stupněm podpůrných opatření 1 (z toho 34 stanovených PPP a 17 stanovených 

ZŠ). 

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.  

K těmto číslům je třeba připočíst 62 žáků vzdělávaných podle paragrafu 2 nebo 16 

Školského zákona dle staré legislativy. V součtu bylo tedy na naší škole vzděláváno 186 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Vzdělávací a především výchovné problémy 15 žáků byly řešeny na výchovných 

komisích.  Jednalo se především o agresivní chování, neplnění školních povinností, slabý 
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prospěch, vysoký počet zameškaných hodin a nedostatečný dohled na žáka ze strany 

zákonných zástupců.  

Problematické chování dvou žáků jsme řešili ve spolupráci SVP Brno, 

Kamenomlýnská, jeden žák byl během školního roku v tomto zařízení umístěn na 

několikatýdenní pobyt.  

Problémy (výchovné, ale i rodinné) 10 žáků a žákyň (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. Dvakrát jsme byli kontaktováni a požádáni o zprávu Městským 

ředitelským PČR. 

 

Kariérové poradenství  

 

V obou třídách 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 2017 Informační a poradenské 

středisko pro volbu a změnu povolání Úřadu práce Brno-město, ul. Polní.  

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

proběhlo vždy v rámci výuky Volby povolání (dle nabídky SŠ). 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 konzultovala 

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

lednu připravila zápisové lístky, 29. 1. 2018 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 28. 6. 2018 zorganizovala v tělocvičně školy závěrečné rozloučení se žáky 

9. tříd. 

 

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

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

V přehledech vycházíme z informací, které nám žáci poskytli na konci června 2018, 

tyto závěry však nemusí být definitivní.  

 

Výsledky přijímacího řízení  

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

vzdělávání na SŠ nebo SOU.  

Na víceletá gymnázia dále odchází 6 žáků 7. ročníku a 10 žáků 5. ročníku.  

3 žáci ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku, z nichž dva se zúčastnili 

přijímacího řízení. 

 

Souhrnný přehled přijatých žáků 

9. ročník – 50 žáků 

8. ročník – 2 žáci 

7. ročník – 6 žáků 

5. ročník – 10 žáků 
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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 

10 

(5. roč.) 

6 

(7. roč.) 

11 

(9. roč.) 

28 

(9. roč.) 

7 

(9. roč.) 

4 

(9. roč.) 

 

2 

(8. roč.) 

 

0 

(9. roč.) 

 

 

9. ročník 

 

Přijímacího řízení se zúčastnilo všech 50 žáků 9. ročníku.  

 
 

 

celkem 

žáků 

gymná-

zia 

odb. stř. vzděl. 

s mat. 

zkouškou bez 

praktické 

přípravy 

(SOŠ) 

odb. stř. vzděl. 

s mat. zkouškou   s 

praktickou 

přípravou 

(SOU) 

učební obory 

s výučním 

listem 

(SOU) 

učební obory 

bez výučního 

listu 

9. A 24 6 13 2 3 0 

9. B 26 5 15 5 1 0 

Celkem 50 11 28 7 4 0 

% z počtu 

žáků v ročníku 

100,0 %  22,0% 56,0 % 14,0 % 8,0 % 0 % 

 

8. ročník 

 

Dva žáci 8. ročníku, kteří podávali přihlášku na SOU, byli přijati na učební obor s výučním 

listem. 

Víceletá gymnázia 

Na gymnázia bylo přijato 6 žáků 7. ročníku a 10 žáků 5. ročníku. 

 
7. ročník – šestileté studium 

(celkem 77 žáků v ročníku) 

5. ročník – osmileté studium 

(celkem 91 žáků v ročníku) 

7. A 2 5. A 3 

7. B 3 5. B 4 

7. C 1 5. C 2 

  5. D 1 

Celkem 6 - 10 

% z počtu žáků 

v ročníku 

7,8 % - 11,0 % 

 

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.  

 

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

školní rok 2017/2018 
 

Školní psycholog: Mgr. et Mgr. Táňa Novotná 

Školní rok: 2017/2018 

 

SRPEN 

• Příprava programu, materiálu a dalších náležitostí na adaptační pobyty, 

• Revize dokumentace, záznamů a diagnostických materiálů. 

. 

ZÁŘÍ 

• Adaptační pobyty pro žáky 6. A, B a C, 

• Aktualizace informačních nástěnek pro rodiče i učitele,  

• Nabídka konzultací pro speciální pedagogy a pro třídní učitele při tvorbě IVP pro 

integrované žáky, žáky s PO a nadané žáky, PLPP pro žáky se SVP, a to především 

v oblasti poruch chování, 

• Nabídka účasti na projednávání individuálních vzdělávacích plánů, plánů podpory u 

žáků se závažnějšími porucha chování, emoci atd.,  

• Příprava plánu ŠPP na následující školní rok + konzultace úkolů se všemi členy ŠPP. 

 

ŘÍJEN 

• Přihlášky na testy profesní orientace pro žáky 9. tříd + předání třídní učitelům, 

• Dokončení plánu ŠPP na následující školní rok. 

 

LISTOPAD 

• Profesní diagnostika 9. tříd (domácí úkol, rozumová a osobnostní oblast), 

• Předání výsledků žákům 9. tříd a případné kariérní poradenské rozhovory týkající se 

výsledků testování,  

• Nabídka účasti na jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 1. čtvrtletí hodnoceni 

z některého předmětu nedostatečně. 

 

LEDEN 

• Depistážní šetření ve 2. třídách – vyhledávání žáků se vznikající poruchou učení a 

jejich odesílání na komplexní vyšetření do PPP – průniková oblast s pozicí školní 

speciální pedagog (velká časová náročnost). 

 

 

ÚNOR 

• Depistážní šetření ve 2. třídách – vyhledávání žáků se vznikající poruchou učení a 

jejich odesílání na komplexní vyšetření do PPP – průniková oblast s pozicí školní 

speciální pedagog (velká časová náročnost), 

• Konzultace pro rodiče, kteří mají dotazy k výsledkům depistážních šetření ve 2. 

třídách – průniková oblast s pozicí školní speciální pedagog (velká časová náročnost). 

 

DUBEN 

• Nabídka účasti na jednáních o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 3. čtvrtletí hodnoceni 

z některého předmětu nedostatečně, 

• Spolupráce při zápisu do 1. tříd, konzultace pro rodiče v oblasti orientačního 

posouzení školní zralosti. 
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ČERVEN 

• Zhodnocení výsledků péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – zpětná 

vazba od zákonných zástupců integrovaných žáků či žáků s PO i jejich vyučujících, a to 

především v oblasti poruch pozornosti a poruch chování atd.,  

• Vypracování závěrečné zprávy o činnosti školního psychologa a školního poradenského 

pracoviště. 

 

 

Koordinuje následující aktivity:  

➢ spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci 

s vedením školy, 

➢ spolupráci členů školního poradenského pracoviště s ostatními pedagogy,  

➢ pomoc učitelům, žákům a rodičům při řešení problémů v oblasti výchovy. 

 
Zajišťuje oblasti: 

➢ diagnostika výchovných problémů žáků a konzultace pro rodiče, učitele i žáky: 

▪ na zakázku rodičů, učitelů a výchovného poradce provádí diagnostiku 

výchovných problémů žáků, 

▪ je k dispozici žákům při řešení osobních problémů, 

▪ pomáhá při zpracování krize žákům, rodičům i učitelům – krizová 

intervence. 

 

➢ preventivní činnosti:  

▪ spolupracuje se školními metodiky prevence při zjišťování klimatu ve 

třídách na zakázku učitelů, rodičů či ostatních pracovníků školního 

poradenského pracoviště, 

▪ v případě potřeby pracuje dlouhodobě se třídními kolektivy, 

▪ pomáhá ke zkvalitnění vztahů mezi žáky a třídním učitelem, 

▪ pomáhá ke zkvalitnění spolupráce mezi učiteli, 

▪ pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole, 

▪ pomáhá řešit závadové chování žáků, především projevy šikanovaní, 

▪ pomáhá při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů, 

▪ nabízí žákům pomoc v oblasti technik a stylu učení. 

➢ osvětová činnost:  

▪ účastní se pracovních porad pedagogického sboru a porad vedení školy, 

▪ připravuje pracovní semináře pro učitele na téma poruch chování, 

emocí atd.,  

▪ dle zájmu připravuje besedy pro rodiče, 

▪ spolupracuje při prezentaci práce školy. 

➢ další činnost: 

▪ vede administrativu svojí činnosti,  

▪ vede dokumentaci týkající jednání a schůzek školního poradenského 

pracoviště, 

▪ neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci 

DVPP a vybraných se aktivně účastní. 

 
Spolupodílí se na těchto úkolech:  

• Průběžné odesílání žáků na vyšetření do PPP – úzká spolupráce s třídními učiteli a dalšími 

vyučujícími, pomoc při přípravě dotazníků – oblast poruch chování, emocí atd.,  

• Konzultace s třídními učiteli a rodiči žáků se SVP o závěrech vyšetření v PPP, SPC a 

projednání následné péče o tyto žáky – oblast poruch chování, emocí atd.,  
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• Sledování adaptačních potíží žáků 1. ročníků při zahájení školní docházky a žáků 

6. ročníků při přechodu na 2. stupeň a pomoc třídním učitelům a rodičům při jejich řešení, 

• Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výchovných problémů žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, 

• Konzultace s rodiči žáků s poruchami chování, emocí a dalších obtíží, 

• Sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

– zapojení do programů dalšího vzdělávaní – oblast poruch chování, emocí atd.,  

• V případě zájmu zajištění individuální poradenské péče pro rodiče žáků s neomluvenou a 

zvýšenou absencí, 

• Úzká spolupráce se školními metodiky prevence – především v oblasti mapování vztahů ve 

třídách a při vyšetřování šikany, 

• Preventivní práce s třídními kolektivy na 1. stupni a 2. stupni na základě zájmu třídních 

učitelů, 

• Realizace intervenčních programů ve třídách, kde byla zjištěna šikana (především v 1. až 3. 

fázi), 

• Spolupráce na řešení závažných případů šikany a násilí ve škole, 

• Spolupráce při realizaci aktivit v rámci Projektu podpory vrstevnických vztahů, 

• Zprostředkování služeb odborných pracovišť – doporučení k odborným vyšetřením žáků, 

konzultace o výsledcích vyšetření, koordinace návazné péče na škole – oblast poruch 

chování, emocí atd., 

• Příprava a průběžná aktualizace materiálů ze školního poradenského pracoviště pro učitele 

na nástěnce v 1. patře, ve sborovně, přehled informací z časopisů a z jiných zdrojů. 

 

     Mgr. et Mgr. Táňa Novotná 

 

 

 

Závěrečná zpráva o činnosti školního speciálního 

pedagoga pro školní rok 2017/2018 

 
Školní speciální pedagog: Mgr. et Mgr. Táňa Novotná 

Školní rok: 2017/2018 

 

SRPEN 

• kontrola dokumentace týkající se podpůrných opatření u všech žáků školy, 

• příprava podkladů pro tvorbu IVP, PLPP u všech žáků školy.  

. 

ZÁŘÍ 

• Koordinace tvorby IVP, PLPP u všech žáků školy, 

• Spolupráce na vypracování IVP, PLPP u všech žáků školy, 

• Kontrola vypracování IVP, PLPP u všech žáků + konzultace výsledných plánů 

s příslušnými pracovišti (PPP, SPC),  

• Nabídka konzultací pro speciální pedagogy a pro třídní učitele při tvorbě IVP pro 

integrované žáky, žáky s PO a nadané žáky, PLPP pro žáky se SVP, a to především 

v oblasti poruch učení, 

• Případná účast na projednávání IVP u žáků s vyšším stupněm PO,  

• Příprava a vedení metodických schůzek asistentů pedagoga v průběhu celého školního 

roku, 

• Odesílání výkazu R43, 
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• Odesílání výkazu R44 – každý následující měsíc v roce, 

• Zavádění speciálních potřeb do Edookitu – průběžně celý rok.  

 

ŘÍJEN 

• Standardní činnosti dle náplně práce.  

 

LISTOPAD 

• Příprava depistážního šetření ve 2. třídách.  

 

LEDEN 

• Depistážní šetření ve 2. třídách – vyhledávání žáků se vznikající poruchou učení a 

jejich odesílání na komplexní vyšetření do PPP – průniková oblast s pozicí školní 

psycholog (velká časová náročnost). 

 

ÚNOR 

• Depistážní šetření ve 2. třídách – vyhledávání žáků se vznikající poruchou učení a 

jejich odesílání na komplexní vyšetření do PPP – průniková oblast s pozicí školní 

psycholog (velká časová náročnost) 

• Konzultace pro rodiče, kteří mají dotazy k výsledkům depistážních šetření ve 2. 

třídách – průniková oblast s pozicí školní psycholog (velká časová náročnost). 

 

BŘEZEN 

• Příprava a realizace Školympiády – olympiáda pro žáky se SVP, 

• Kontrola, případná oprava matriky – oddíl – speciální potřeby žáků se SVP a 

podpůrná opatření – před jejím odesláním na MŠMT ČR.  

 

DUBEN 

• Účast s vybranými žáky na Speciální olympiádě pro žáky se SVP na ZŠ Bosonožská. 

 

ČERVEN 

• Zhodnocení výsledků péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – zpětná 

vazba od zákonných zástupců integrovaných žáků či žáků s PO i jejich vyučujících, a to 

především v oblasti poruch učení.  

• Konzultace vybraných žáků se SVP s příslušnými pracovišti (PPP, SPC), 

• Zajištění a projednání konkrétních PO pro žáky školy, 

• Návrh zařazení AP a zajištění příslušných personálních záležitostí (vyhledávání, výběr), 

• Vypracování závěrečné zprávy o činnosti školního speciálního pedagoga.  

 

 

Koordinuje následující aktivity:  

➢ komplexní péči o žáky SVP  

➢ konzultace učitelům, žákům a rodičům při řešení problémů v oblasti 

speciálního vzdělávání   

 
Zajišťuje oblasti: 

➢ diagnostika výukových problémů žáků a konzultace pro rodiče, učitele i žáky: 

▪ na zakázku rodičů, učitelů a pracovníků ŠPP provádí diagnostiku 

výukových problémů žáků (průběžná, jednorázová pro 2. ročníky), 

➢ příprava, realizace, kontrola a vyhodnocení IVP, PLPP v průběhu celého roku, 

➢ příprava školních dotazníků pro žáky SVP, jejich odesílání do PPP, SPC, 

➢ zajištění oddílu Edookitu týkajícího se žáků se SVP, 
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➢ zajištění výkazu R44 + případná komunikace s příslušnými pracovníky 

MŠMT, 

➢ metodické vedení asistentů pedagoga (pravidelné měsíční schůzky), 

➢ komunikace s poradenskými pracovišti ohledně komplexní péče o žáky se 

SVP. 

 

➢ osvětová činnost:  

▪ účastní se pracovních porad pedagogického sboru a porad vedení školy, 

▪ připravuje pracovní semináře pro učitele zaměřené na tematiku poruch 

učení, 

▪ dle zájmu připravuje besedy pro rodiče, 

▪ spolupracuje při prezentaci práce školy. 

➢ další činnost: 

▪ vede administrativu svojí činnosti,  

▪ vede dokumentaci týkající péče o žáky se SVP, 

▪ vede metodické materiály týkající se poruch učení v rámci společné 

knihovny ve sborovně školy, 

▪ neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci 

DVPP a vybraných se aktivně účastní. 

 
Spolupodílí se na těchto úkolech:  

• Konzultace s třídními učiteli a rodiči žáků s poruchami učení o závěrech vyšetření v PPP, 

SPC a projednání následné péče o tyto žáky, v případě zájmu rodičů poskytnutí materiálů 

k reedukaci poruch při domácí přípravě žáků, 

• Sledování výukových potíží žáků 1. ročníků při zahájení školní docházky a žáků 6. ročníků 

při přechodu na 2. stupeň a pomoc třídním učitelům a rodičům při jejich řešení – oblast 

případných poruch učení, 

• Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, 

• Konzultace s rodiči žáků s poruchami učení, 

• Sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

– zapojení do programů dalšího vzdělávaní – oblasti poruch učení, 

• Úzká spolupráce se speciálními pedagožkami 1. a 2. stupně – především v oblasti speciálně 

pedagogické péče o vybrané žáky, zajišťování pomůcek atd.,  

• Realizace Školympiády – olympiády pro žáky se SVP, 

• Zprostředkování služeb odborných pracovišť – doporučení k odborným vyšetřením žáků, 

konzultace o výsledcích vyšetření, koordinace návazné péče na škole – oblast poruch 

učení. 

     Mgr. et Mgr. Táňa Novotná 
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Závěrečná zpráva o činnosti Školního poradenského 

pracoviště pro školní rok 2017/2018 

 
     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, speciální pedagožka zajišťující pomůcky. 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. 

• Podpora sociálně znevýhodněných žáků.  

• Jednání s rodiči, s učiteli. 

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

s dyslektickými obtížemi.  

• Realizace Školympiády – olympiáda pro žáky se SVP.  

• Realizace preventivních programů, projektových dnů. 

• Profesní poradenství pro zájemce. 

• Zpracovávání IVP a PLPP. 

• Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

• Zajištění realizace předmětů speciálně pedagogické péče. 

• Zajišťování adaptačních pobytů pro žáky 6. ročníku. 

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

• Podpora zaměstnanců školy v rámci legislativních změn a podpora inkluzivních 

strategií.  

• Metodická podpora vyučujícím. 

 

Školní poradenské pracoviště spolupracovalo během roku s následujícími institucemi: 
 

• PPP Brno, Kohoutova, 

• PPP Boskovice,  

• PPP Voroněžská, 

• Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno- Bílý dům, 

• Dětští obvodní lékaři, 
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• SPC Sekaninova, 

• SPC Veslařská, 

• SPC Šrámkova, 

• SVP Veslařská, 

• SVP Kamenomlýnská, 

• SVP Help me, 

• SPONDEA 

• Policie ČR, 

• Odbor sociální – sociálně-právní ochrany dětí,  

• Kliničtí psychologové, psychiatři, neurologové, 

• Městský soud, 

• MŠMT ČR.  

 

     Mgr. et Mgr. Táňa Novotná 
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I. STUPEŇ 
 

Zapojení žáků do školních sportovních soutěží 
 

SOUTĚŽ 

 

ROČNÍK 

 

 

VÝZNAMNÉ 

  UMÍSTĚNÍ 

 

                  JMÉNO (třída)  

Školní kolo: 

 

   

Orientační běh 2. - 5.   

Korfbal 4., 5. 1. 4. A, 5. A 

Obvodní kolo: 

 

   

Korfbal 5.   

Florbal 5. 2. místo Výběr chlapců z 5. tříd 

Vybíjená 5. 5. místo Výběr chlapců z 5. tříd 

 5. 1. místo Výběr děvčat z 5. tříd 

Šplh na tyči 3. 1. místo Natálie Nezvalová (3.D) 

 4. 3. místo Lukáš Čumpelík (4.C) 

 4. 1. místo Natálie Kozlová (4.C) 

 4. 2. místo Nela Bačíková (4.C) 

 5. 2. místo Marie Mlečková (5.B) 

Městské kolo: 

 

   

Šplh na tyči 3. 1. Natálie Ela Nezvalová, 3.D 

 4. 1. 

1. 

Natálie Kozlová, 4.C; 

Lukáš Čumpelík, 4.C 

vybíjená 5. 2. místo Výběr děvčat z 5. tříd 

atletika 4. 1. místo Lukáš Čumpelík, Daniel Kašpar, Vendula 

Jonášová, Natálie Kozlová (4.C) 

 4. 1. místo Lukáš Čumpelík (4.C) 

    

Krajské kolo:    

vybíjená 5. 5. místo Výběr děvčat z 5. tříd 

 
 
 
 

 
Úspěšní atleti 
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Korfbal 

Odpočati po jarních prázdninách jsme na naší škole uspořádali turnaj 4. a 5. tříd v korfbalu. 

Každá třída vyslala 10 nejlepších dravců a ti pak poměřili své síly v hracím poli. Nadšení bylo 

veliké, účast hojná, některé třídy přišly dokonce vcelku a kdo nehrál, fandil na lavičkách. Síly 

byly velmi vyrovnané a mnohdy musely o výsledcích zápasů rozhodnout až penalty. Závěrem 

byli odměněni také nejlepší střelci: Daniel Rojka ze 4. B a Marko Debeljak z 5. C, kteří oba v 

celém turnaji nastříleli 5 košů. Vítězné družstvo páťáků postupuje do oblastního kola v 

Žebětíně. 

                                                                                                    Mgr. Nela Jílková 

 

 
Zápas v korfbalu 

 
 

ZAPOJENÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍCH VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ 

SOUTĚŽ ROČNÍK   UMÍSTĚNÍ JMÉNO (třída) 

 

Školní kolo: 

Babylon aneb rozumíme si? 5. C Úspěšní 

řešitelé 

Adam Němeček, Dalibor Mika, Vendula 

Reichmanová, Kristýna Tronnerová 

Pythagoriáda 5. Úspěšní 

řešitelé 

Mendl Ondřej, Prokeš Ondřej a Markéta 

Vetchá z 5.A, z 5. B - Farmačka Tomáš, 

Ondřej Holík, Chládek David, Křivánek 

Tadeáš, Mudrák Daniel a Nela Nečasová ,  

5.C - Jan Jindra, Dalibor Mika a Eliška 

Sukupová 

Pangea – matem. soutěž 4. Úspěšní 

řešitelé 

Radim Sedlák (4.A), Marta Vostalová (4.A) 

a Lukáš Prokeš (4. D) 

Pangea – matem. soutěž 5. Úspěšní 

řešitelé 

Daniel Mudrák (5.B), Markéta Vetchá 

(5.A) a Ondřej Holík (5.B) 

    

Městské kolo 

Babylon aneb rozumíme si? 5. 1. Dalibor Mika (5. C) 

  2. Vendula Reichmanová (5. C) 

  3. Adam Němeček (5. C) 

Pythagoriáda  5. 1. Dalibor Mika (5. C) 

  2. Eliška Sukupová (5. C) 
  3. Jan Jindra (5. C), Daniel Mudrák (5. B) 

Krajské kolo:    

Celostátní soutěže: 

Matem. klokan, kategorie Cvrček  1. Adéla Krejčová, 3. C 
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Babylon aneb rozumíme si? 

Počátkem února se žáci 5. C zúčastnili školního kola soutěže v českém jazyce ,,Babylon aneb 

rozumíme si?". Nejlepšími řešiteli byli: Vendula Reichmanová, Kristýna Tronnerová, Dalibor 

Mika a Adam Němeček. Postoupili do městského kola, které se konalo 13. 3. na ZŠ Kuldova, 

a sklidili ohromný úspěch. Dalibor Mika se umístil na 1. místě, Vendula Reichmanová na 

místě 2. a Adam Němeček obsadil 3. místo.     

                                                                                                                   Mgr. Silvia Macáková

    

Mezinárodní matematická soutěž Pangea 

V únoru se na naší škole konalo školní kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea. 

Zúčastnili se všichni žáci 4. a 5. ročníků. Mezi žáky 4. tříd byli nejúspěšnější: Radim Sedlák 

(4. A), Marta Vostalová (4. A) a Lukáš Prokeš (4. D). V kategorii žáků z 5. tříd se na předních 

místech umístili Daniel Mudrák (5. B), Markéta Vetchá (5. A) a Ondřej Holík (5. B). 

                 Mgr. Silvia Macáková 

 

Pythagoriáda 

Počátkem dubna se žáci 5. ročníků zúčastnili školního kola matematické soutěže 

Pythagoriáda. Do městského kola postoupili tito žáci: Mendl Ondřej, Prokeš Ondřej a 

Markéta Vetchá z 5. A, z 5. B - Farmačka Tomáš, Ondřej Holík, Chládek David, Křivánek 

Tadeáš, Mudrák Daniel a Nela Nečasová, z 5. C - Jan Jindra, Dalibor Mika a Eliška 

Sukupová.          

V okresním kole se nejlépe umístili: 1. místo - Dalibor Mika (5. C), 2. místo – Eliška 

Sukupová (5. C), 3. místo – Jan Jindra (5. C) a Daniel Mudrák (5. B). 

                 Mgr. Silvia Macáková 

 

Recitační soutěž 2018 

Dne 14. 2. 2018 se uskutečnila na 1. stupni recitační soutěž. Zúčastnilo se jí více než 50 žáků 

z 1. až 5. tříd. Zaznělo zde mnoho básní a všechny ve velmi osobitém podání každého z 

recitátorů. Cenu za mimořádný dramatický výkon získal Dalibor Mika z 5. C a Karolína 

Miková z 3. A.               

                                                                                                                   Mgr. Silvia Macáková 

 

0. kategorie (1. třídy)    

                               

1. místo:  Viktorie Froňková  (1. D)                             

2. místo:  Dan Dimitrov (1. C)                    

3. místo:  Stela Hlaváčková (1. B) 

 

  I. kategorie (2. a 3. třídy) 

 

1. místo: Nikola Myhovyč (2. D) 

2. místo: Pavlína Kaňová (3. A) 

3. místo: Jana Trkanová (2. B) 

 

II. kategorie (4. a 5. třídy) 

 

1. místo: Natálie Štenclová (5. D) 

2. místo: Nika Kopáčková (5. D)  

               Tatiana Beszédešová (4. B)  

3. místo: Michael Šindelář  (4. A) 

               Vendula Reichmanová (5. C) 
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                Úspěšní účastníci recitační soutěže 

 

 

 

 

 

 
AKCE ŽÁKŮ A SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY: bez výletů, soustředění, adaptačních pobytů…,  

ROČNÍK SUBJEKT AKCE POČET 

zúčastněných, 

případně třída 

první Bystrouška Světem zvířat 1. D (27) 

1. B (24) 

  Vánoce 1. A (28), B, 

C(25), D 

  Krtek a kamarádi 1. A, B, D 

  Zachraňte les Řáholec 1. B, D 

  Velikonoce 1. A, B, C, D 

  Semínko 1. B, D 

  Se zvířátky na dvorku 1. A 

  Ferda mravenec 1. C (24) 

  Lesní království 1. C (17) 

 Hvězdárna Se zvířátky do vesmíru 1. A, B, C, D 

 Vida Rostlina – výukový pořad 1. A 

 Seiferos Ukázky letových dovedností ptáků 1. A, B, C, D 

 Veselé zoubky Péče o chrup 1. B/24 

 Společenské centrum Bystrc Velikonoční pohádka 1. B/24 

 Beseda s Cyrilem Podolským Animovaný film - Krysáci 1. A, B 

 Písničky z muzikálů Výchovný koncert 1. B, C 

 8. C  Celoroční spolupráce na různých akcích ve 1. B/24 
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škole i mimo 

    

    

druhý Bystrouška Zachraňte les Řáholec – výukový program 2. A (27),  

B (25), D (22) 

  Vánoce 2. A, B, C, D 

  Rok v lese 2. A 

  Zvířata na dvorku – výukový program 2. B 

  Vstávej semínka – výukový program 2. B 

  Rok v přírodě 2. D 

  Ferda mravenec 2. D 

 Koncert Písničky z pohádek 2. D 

 Studio animace Ukázka animace 2. A, B, C, D 

 ZŠ Pastviny Dopravní hřiště 2. B 

 Seiferos Ukázky letových dovedností ptáků 2. A, B, C, D 

  Vodící pes 2. B 

třetí Bystrouška Výukový program 3. A, B, C, D 

 Výchovný koncert Filmové a muzikálové melodie 3. A, B, C, D 

 Vodicí pes ve službě člověku Beseda 3. A, B, C, D 

 Cyril Podolský Beseda o animovaném filmu 3. A, B, C, D 

 Základní škola Hra po škole pro předškoláky 3. A, B, C, D 

 Základní škola Dětský sportovní den 3. A, B, C, D 

 Knihovna Jiřího Mahena Besedy 3. D 

 Bongo Zábavní park pro děti 3. D 

 Divadlo Radost Pipi Dlouhá punčocha 3. D 

 Brněnské výstaviště Olympijský festival 3. D 

 Základní škola Pečení perníčků 3. A, C, D 

 Hvězdárna a planetárium Brno Robinsonka 3. A, C 

 Divadlo Polárka Enšpígl! Nasreddin!, Cirkus Unikum 3. A, B, C 

 VIDA! Science centrum Výukový program 3. A, C 

 SVČ Lužánky Zážitkový divadelní program 3. B 

 Kino Špalíček Malý princ 3. B 

 Dopravní hřiště Dopravní výchova 3. A, B 

 Divadlo Reduta Pohádka o nevyřáděném dědečkovi 3. B 

 DPMB Vysvědčení na lodi 3. B 

 Základní škola Vánoční tvoření s rodiči dětí, besídka 3. B 

 Základní škola Vánoční jarmark 3. A, B, C, D 

 Základní škola Recitační soutěž 3. A, B, C, D 

 Základní škola Putování broučků za světýlky 3. A 

    

čtvrtý Bystrouška Plazi 4. C 

  Léčivá síla bylin 4. C, D 

  Brněnská přehrada 4. C 

  Pravěk 4. D 

  Byliny 4. D 

 Brněnské vodárny a kanalizace Bez vody by nebylo života na Zemi 4. B (24), C 

 Dopravní hřiště Dopravní výchova 4. C 

 p. Ševčíková Cyril a Metoděj 4. C 

 Jiří Válek Filmová a muzikálová hudba 4. C 

 škola Předvánoční jarmark 4. C 

 Špalíček Film Kniha džunglí 4. C 

 Divadlo Reduta Popletený dědeček 4. D 

pátý  Exkurze do Prahy  22/5. C 

 Bystrouška Program Kameny, minerály 22/5. C 

 Přednáška o škodlivosti kouření  22/5. C 

 Bystrouška Program Vánoce v různých koutech světa 22/5. C 
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 Pečení vánočních perníčků  22/5. C 

 Planetárium Brno Program Země v pohybu 22/5. C 

 Kino Velký Špalíček Projekce filmu Kniha džunglí 22/5. C 

 Divadlo Polárka Představení Bratři Lví srdce 22/5. C 

 Beseda s animátorem Cyril Podolský 22/5. C 

 Exkurze do Vily Tugendhat  22/5. C 

 Dravci Ukázka dravců 22/5. C 

 Výchovný koncert  22/5. C 

 Dopravní hřiště  22//5. C 

 

 

 

 

 

 

 
                                                3. D – Olympijský park 

 

 

 

 

 

 
3. D – Divadlo Radost + procházka Brnem 
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PROJEKTY 

NÁZEV CÍL PROJEKTU DOBA 

TRVÁNÍ 

ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

Postavme se hladu Situace ve světě listopad 1 den celoškolní 

Ukliďme Česko  duben  celoškolní 

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

Prevence rizikového chování Prevence užívání drog a kouření březen 5. třídy 

Prevence rizikového chování Prevence požívání alkoholu duben  4. třídy 

Prevence rizikového chování Prevence užívání kouření březen 3. třídy 

Normální je nekouřit Prevence patol. jevů 1 den 1. a 2. třídy 

Dětská práva 

Uvědomění si svých práv a 

povinností 1 den 3. třídy 

Můj kamarád Prevence rizikového chování celoročně 1. A, 4. A  

Pohádka a pohádkové bytosti 

Žánry, autoři pohádek, pohádkové 

bytosti 1 den 3. B 

Vesmír  Sluneční soustava, planety 1 den 3. B 

Rostliny 

Upevňování a rozšiřování znalostí o 

rostlinách 1 den 3. B 

Živočichové 

Znaky obratlovců, význam pro 

přírodu 1 den 3. B 

Lidské tělo Stavba těla a funkce vnitřních orgánů 1 – 14 dní 3. B, D 

Halloween Tradice a zvyky v cizích zemích 1 den 3. D 

Co s penězi? Plánování a realizace programu 2 dny 3. D 

Bystrc na vlastní oči Hry a úkoly v místě bydliště 1 den 3. D 

Malí badatelé Poznávání přírody v proměnách roku celoročně 1. A 

Halloween 

Vzájemné učení, rozvoj spolupráce 

mezi jednotlivými ročníky 1 den Třídy Začít spolu 

Budeme hrát pohádku Realizace dramatizace měsíc 1. A 

První pomoc 

Ochrana zdraví a poskytnutí první 

pomoci 1 den Třídy Začít spolu 

Naše zoo Třídění a strukturalizace informací měsíc 1. A 

Lékaři bez hranic 

Poskytování zdrav. péče všem, kteří 

ji potřebují 

16. – 20. 10. 

2017 4. C 

Podmínky života na Zemi Ochrana přírody 

list., pros. 

2017 4. C 

ČR Významná místa ČR 

duben, květen 

2018 4. C 

Den Země Ekologie 

19., 20. 4. 

2018 4. C 

 

 

 

    
3. D - Projekt Bystrc na vlastní oči 
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Jak zlepšit vztahy ve třídě 

Projekt zaměřený na zlepšování vztahů ve třídě a prevenci rizikového chování zejména šikany 

jsme realizovali ve všech třídách 1. stupně na konci první poloviny školního roku. V prvních 

třídách jsme se na společnou práci naladili zejména díky rozehřívacím hrám tzv. ledolamkám, 

poté jsme se seznámili s příběhem malého bílého slůněte, ke kterému se ostatní sloni 

nechovali pěkně, posmívali se mu, dokonce mu i ubližovali. Na tomto příběhu jsme si 

demonstrovali, co to je šikana a jak se jí můžeme bránit. Následovala činnost, při které jsme 

nejdříve ve skupinách a následně všichni spolu reflektovali naše třídní pravidla. Jedno 

pravidlo jsme pro nepotřebnost vyřadili, jedno přeformulovali a vymysleli ještě jedno nové. 

Zajímavá byla i aktivita, při níž děti bílému slůněti společně jednou tužkou, kterou držely 

vždy dvě děti, dokreslily krajinu v pozadí. Na závěr našeho projektu jsme vytvářeli koláže a 

diskutovali na téma ideální třída. Celý projekt se nesl ve velmi pozitivním duchu a jistě 

přispěl k budování dobrých vztahů v naší třídě. 

                                                                                                                                Olga Novotná 

                                                                                                   metodik prevence pro 1. stupeň 
                  

              
 

              
 

Speciální olympiáda 2018 

I tento školní rok se žáci a žákyně zúčastnili Speciální olympiády na ZŠ Bosonožská. Jedná se 

o každoroční událost, která je určena pro dívky a chlapce se speciálními vzdělávacími 

potřebami (potíže v oblasti čtení, psaní, počítání, pozornosti, chovaní apod.). Před dnem D, 

tzn. před 18. dubnem, na naší škole probíhalo „místní kolo“ s názvem „Školympiáda“ pro děti 

navštěvující hodiny paralelní výuky ČJ. Vždy dvojice vítězů z ročníku (třetího, čtvrtého a 

pátého) odjela na ZŠ Bosonožskou reprezentovat naši školu. Všichni podali výtečný výkon. 

Obzvláště Hermína Sedláková z 5. C a Adam Patočka z 5. D, kteří v rámci své kategorie 

obsadili excelentní první místo. Gratulujeme vítězům i všem účastníkům a těšíme se na příští 

kolo „Školympiády“ i Speciální olympiády.  

Mgr. et Mgr. Táňa Novotná, školní speciální pedagožka, školní psycholožka 
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Bez vody by nebylo života na Zemi 

V měsíci březnu se zapojili žáci 4. B a 4. C třídy do soutěže „Celá třída odpovídá“, kterou 

připravila akciová společnost Brněnské vodárny a kanalizace. Tato akce byla zaměřena na 

ochranu životního prostředí, zejména na ochranu vody. Žáci odpovídali na zadané otázky, 

zpracovávali je i výtvarně, vymýšleli básně, příběhy nebo pohádky. Na konci března vše 

shromáždili, uskládali a odeslali. 

Akciová společnost dětem v dubnu poslala dopis, v němž jim poděkovala za aktivní účast 

v soutěži. Psaní obsahovalo i malý dáreček pro každého účastníka za snahu, který všechny 

potěšil. 

       Mgr. Helena Wolfová 

 

Halloween 

 

     
 

     

 

Lušťovky 

V úterý 24. dubna 2018 se na 1. stupni naší ZŠ opět sešli všichni příznivci křížovek, rébusů, 

sudoku, osmisměrek a kris-krosů. Prostě nadšenci, kteří rádi přemýšlejí, přišli, aby navzájem 

poměřili své síly a vůbec jim nevadilo nastartovat všechny své mozkové závity. Jsme moc 

rády, že je o Lušťovky takový zájem a rády pro vás, milí žáci, příští rok uspořádáme další 

ročník této oblíbené soutěže. 

                                                                              Mgr. Nela Jílková a Mgr. Kateřina Zábršová 
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Školy v přírodě: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

28. 5. – 1. 6. 2018 Milovy 1. C 24 

4. – 8. 6. 2018 RS Záseka, Radostín nad Oslavou 4. D, 5. C 44 

11. – 15. 6. 2018 RS Dopravák, Buchlovice - Smraďavka 3. A, C 47 

11. – 15. 6. 2018 Penzion Athena, Suchý 3. B, 4. A 48 

11. – 15. 6. 2018 RS Prudká, Doubravník 2, C, 3. D 47 

11. – 15. 6. 2018 Penzion Horácko 4. B, 5. D 44 

18. – 22. 6. 2018 Trhová Kamenice 4. C a 2. A 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
ŠvP – 3. A, 3. C 

 
3. D – Švp – hrad Pernštejn 
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Školní výlety: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

26. 4. – 27. 4. 2018 Hálův mlýn 1. A 24 

11. 6. 2018 Hodonín- ZOO, Baťův kanál 1. B 24 

18. 6. Zoo Brno 1. A 28 

27. 6. 2018 Údolí oddechu 3. A, C 50 

 

 

 

 

1. A - Hálův mlýn 

 

Na konci dubna jsme se vydali s dětmi na dvoudenní výlet do Hálova mlýna. Naším 

průvodcem se stal Ferda Mravenec, se kterým jsme zažili nejedno dobrodružství. Pomocí 

kukel jsme vyluštili mravenčí šifru. Vydali jsme se hledat mravenčí poklad, na cestě nám 

Ferda připravil nejednu překážku, kterou se nám ale společně podařilo překonat. 

Druhý den za námi přijeli i rodiče, spolu s nimi jsme absolvovali čarodějnické soutěže, na 

koštěti jsme proletěli připravenou trať, se zavázanýma očima nebo nohama došli až do cíle a 

stali se tak malými čaroději a čarodějnicemi. 

Na závěr nás čekal veliký táborák, spálení čarodějnice a opékání špekáčků.  

                                                                                                               Mgr. Olga Novotná 
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Malí badatelé 

„Hurá, dnes se jdeme učit do lesa.“ Místo školní třídy se na tento den proměnil v naši učebnu 

les. Děti vybaveny lupami, dalekohledy a pracovními listy vyrazily pozorovat přírodu v rámci 

celoročního tématu - proměny přírody. I když náš hlavní úkol byl pozorovat, jakými změnami 

prochází les na podzim, poznali jsme zde mnoho dalších témat, která nás zaujala. Zkoumali 

jsme pavouky a brouky, ověřili si, kolik mají pavouci nohou a proč je neřadíme mezi hmyz. 

Uvědomovali si rozdíl mezi bylinou a dřevinou, hledali různé druhy stromů i bylin apod. Náš 

výlet do přírody pokračoval i v dalších dnech při výuce, vyplnili jsme pracovní list věnovaný 

přírodovědnému učivu, na videu jsme pozorovali, jak si pavouk plete svoji síť, což nás 

zaujalo natolik, že jsme podobný postup zvolili při rozcvičování ruky.   

„Náš les“ jsme v tomto školním roce navštívili mnohokrát. V zimě jsme hledali stopy zvířat, 

na jaře pozorovali, jak se příroda probouzí, určovali neznámé rostliny, které jsme zde našli, 

les jsme také využívali k výuce o čase, hodinách i měsících. 

                                                                                                                     Mgr. Olga Novotná 
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Halloween 

I když tento svátek nepatří mezi oblíbené české svátky, nám ve škole přinesl mnoho radosti a 

legrace. Celý školní den byl netradiční, ráno jsme se všichni sešli v halloweenských 

kostýmech. Školou se procházeli čarodějnice, kouzelníci, kostry i mumie. V průběhu dne byly 

ve třídách připraveny různé halloweenské úkoly. Děti rozdělené do věkově smíšených skupin 

vyráběly mumie z pizzi, hledaly po hmatu červy a sliz, porovnávaly český svátek Dušiček 

s americkým Halloweenem, ale i počítaly strašidelné úkoly. Zcela přirozeně spolu 

spolupracovali prvňáci se čtvťáky, pomáhali si, radili si i se od sebe vzájemně učili, mladší od 

starších, ale i starším bylo užitečné při vysvětlování mladším si něco zopakovat.  

                                                                                                                      Mgr. Olga Novotná 
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Jak broučci uspávali broučky 

Okolní příroda se již ukládala ke spánku, proto jsme se rozhodli s dětmi, že i my uspíme naše 

broučky. Broučky jsme si nejdříve vyrobili z různých přírodnin, které jsme našli v lese, 

nejvíce broučků bylo ze šišek a listů. K uspávání vyrobených broučků jsme se sešli spolu 

s rodiči, jakmile padla tma. Okolí školy tak ozářila spousta lampiónků a lampiček vyrobených 

i koupených, se svíčkami, ale i s baterkami. Žáci čtvrté třídy si připravili pro prvňáčky 

zajímavé i zábavné úkoly. Prvňáčci tak museli prokázat svoji obratnost i důvtip. Za každé 

správně splněné stanoviště, je čekalo razítko a na konci sladká odměna. Na závěr večera jsme 

broučky uložili do křoví a zazpívali jim mravenčí ukolébavku.  

                                                                                                                     Mgr. Olga Novotná  

 

 

 

První dílna čtení v 1. A 

 

Děti dočetly a dopsaly svoji první knihu, knihu, z nichž se naučily číst všechna velká 

písmena. Na Vánoce všechny dostaly knihu, i proto jsme ihned na začátku nového 

kalendářního roku realizovali první dílnu čtení. Cílem čtenářských dílen je probouzet a 

podporovat v dětech zájem o čtení a radost z něj. Děti si vytvářejí vztah ke knize skrze vlastní 

prožitky a zkušenosti. Čtenářské dílny jsou formou vzdělávání rozvíjející čtenářskou 

gramotnost a kritické myšlení dětí. 

                                                                                                                               Mgr. Olga Novotná 
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Slavností předávání vysvědčení v 1. A 

 

Již půl roku chodíme do školy, co jsme se za tu dobu již naučili? Rozhodně toho není málo, 

umíme již číst všechna velká tiskací písmena, dokonce i většinu malých, běžně píšeme krátké 

věty, začali jsme si vést svůj deník, v matematice sčítáme a odčítáme do třinácti, řešíme 

jednoduché slovní úkoly, pohybujeme se v prostředí krokování, sčítacích pyramid a autobusu, 

které nám pomáhají v budování matematických schémat. Učíme se spolupracovat, účelně 

komunikovat, diskutovat, pomáhat si, prezentovat svoji práci i se hodnotit. Abychom toto vše 

předvedli i rodičům a oni nás mohli podpořit při slavnostním předávání vysvědčení, pozvali 

jsme je i prarodiče do školy.  

V rámci předávání pololetního hodnocení jsme se s žáky zamysleli, co nám přinesl první půl 

rok, který jsme strávili ve škole, co dobrého, ale i špatného nám škola dala, co jsme se v ní 

naučili. Děti si ve skupinách připravily prezentace na dané téma. Nejčastějším pozitivem 

hodnocení návštěvy školy bylo kamarádství, které děti ve škole navázaly, že se naučily číst a 

počítat a u některých vlastně úplně všechno. Záporné stránky se nám na škole ani nepodařilo 

najít. 

A hodnocení – „Jak se ve škole cítím“, je plné usmívajících se smailíků.  

 

Mgr. Olga Novotná 
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Malí záchranáři na ZŠ Vejrostova 

Součástí výuky předmětu Člověk a jeho svět na prvním stupni je péče o zdraví člověka. 

V rámci výuky o první pomoci, která je velmi důležitou součástí učiva o lidském těle, jsme 

pro žáky tříd Začít spolu připravili projekt na toto téma.  

Vzhledem k výhodám, které přináší věkově smíšené učení, se děti rozdělily do pětičlenných 

skupin, které tvořil „prvňák, druhák, třeťák, čtvrťák a páťák“. Děti přirozeně získaly 

kamarády z jiných ročníků. Vzájemně si pomáhaly, i se spolu učily. Mladší děti se učily od 

starších, ale i pro starší spolužáky bylo vysvětlování a opakování získaných vědomostí a 

dovedností přínosem. Žáci si vyzkoušeli správný postup při volání na telefonickou linku první 

pomoci, masáž srdce, záchranu tonoucího, seznámili se s některými jedovatými rostlinami, 

ošetřili tepenné i žilní krvácení a naučili se další důležité dovednosti. 

Pozitivní zpětná odezva od žáků i rodičů nás přesvědčuje, že zejména praktická výuka první 

pomoci ve škole má své opodstatnění. Pokud by se žáci dostali k nějaké mimořádné situaci, 

budou si vědět rady a svojí pomocí mohou zachránit lidský život.  

                                                                                                                     Mgr. Olga Novotná 
 

                 
 

Integrovaná tematická výuka 

 

V programu Začít spolu využíváme integrovaného přístupu k učení. Učivo jednotlivých 

předmětů se vztahuje k určitému tematickému celku. Množství nových dovedností se děti učí 

v okamžiku, kdy je k něčemu potřebují, a tudíž vidí bezprostředně jejich smysl. Za jeho 

velkou výhodu považujeme to, že děti se v tomto systému práce učí přemýšlet 

v souvislostech, jsou vedeny k řešení komplexních problémů, spolupráci, získávají zkušenosti 

vlastní praktickou činností. Naše zkušenosti ukazují, že ITV umožňuje dětem hlubší 

pochopení daného tématu. V naší třídě jsme v letošním školním roce pracovali na tématech: 

Podzim, Ovoce a zelenina, Moje rodina, U nás doma, Mikuláš, Vánoce, Moje tělo, Zdravá 

výživa, Olympijské hry, Jak se co vyrábí, Příroda na jaře, Velikonoce.  

                                                                                                                                                                                                                                         

Mgr. Olga Novotná 
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Co dělají učitelé o prázdninách?  

O letošních prázdninách se ZŠ Vejrostova stala na týden centrem mezinárodního inovativního 

vzdělávacího programu Začít spolu. Téměř dvě stovky zapálených učitelů ze všech koutů 

republiky se sešly na Letní škole Začít spolu pořádané organizací Step by Step Česká 

republika, o.p.s. Na tomto tradičním prázdninovém kurzu pro pedagogy mateřských i 

základních škol získali účastníci komplexní přehled o Vzdělávacím programu Začít spolu, 

praktické dovednosti jak podle programu pracovat a další inspiraci do své další práce s dětmi. 

Jednotlivé semináře vedli lektoři i z naší školy, kteří jsou zkušenými učiteli z praxe.  Přestože 

během prázdnin probíhalo ve škole mnoho stavebních prací, přístavba školy, výstavba výtahu 

i rekonstrukce beach voleybalového hřiště, odjížděli účastníci nadšeni nejen díky získaným 

praktickým dovednostem a zkušenostem, ale i překrásnému prostředí naší městské části.  

                                                                   Mgr. Olga Novotná, učitelka a lektorka Začít spolu 
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II. STUPEŇ 
Zapojení žáků do školních sportovních soutěží: 

 

SOUTĚŽ 

 

ROČNÍK 

 

 

Umístění, jméno, tř.  

Školní kolo:   

Šplh 6.11. 6. – 7. Mladší žákyně – Horáčková, Kašparová, Staňková 

  Mladší žáci – Konečný, Kuvik, Tenora 

 8. – 9. Starší žákyně – Broškovičová, Jilmová, 

Procházková 

  Starší žáci – Mlečka, Čumpelík, Šťastný J. 

Silový čtyřboj 7. - 8. Čumpelík, Mlečka, Válek, Esterková 

Městské kolo (okresní):   

Šplh 22. 11. – obvodní kolo 6. – 9. Družstvo – mladší žákyně – 5. místo 

Družstvo – mladší žáci – 1. místo 

Družstvo – starší žákyně – 1. místo 

Družstvo – starší žáci – 1. místo 

  Jednotlivci: 

H III – Petr Konečný 7. B – 1. místo 

D IV – Sabina Broškovičová 8. A – 3. místo 

H IV – Radim Mlečka 8. A – 1. místo 

H IV – Luděk Čumpelík 8. A – 3. místo 

Šplh 30. 11. – Přebor města Brna 6. – 9. Družstvo: 

H III – 4. místo 

D IV – 5. místo 

H IV – 1. místo 

  Jednotlivci: 

H III – Kuvik 6. C – 10. místo., Tenora 7. C – 16. 

místo., Konečný 7. B – 17. místo 

D IV – Jilmová 8. A – 7. místo., Procházková 8. A 

– 16. místo, Pehalová 8. A – 20. místo 

H IV – Mlečka 8. A – 1. místo, Čumpelík 8. A – 3. 

místo, Šťastný 9. B – 9. místo. 

Obvodní kolo Poháru rozhlasu s Českou 

spořitelnou – 3. 5. 2018 

8. – 9. Družstva:  

8. místo – žáci 

14. místo - žákyně 

  Jednotlivci: 

Radim Mlečka 8. A – 3. místo – 60m 

Radim Mlečka 8. A – 2. místo – skok vysoký 

Luděk Čumpelík 8. A – 2. místo – vrh koulí 

Pětiboj všestrannosti OV - okresní kolo 6. – 8. Družstvo – 5. místo 

Jednotlivci: Lukáš Tenora 7. C – 3. místo – chlapci 

2005 

Turnaj Frisbee ZŠ - 22. 5. 2018 9. 1. místo – družstvo 9. A + L. Malina 8. A 

Finále silového čtyřboje 8. - 9. 1. místo – Čumpelík, 1. místo – Tým A L. 

Čumpelík, R. Mlečka, O. Válek, L. Skřivánek 

SLZŠ ve volejbalu 7. – 9. 

chlapci 

Skupina A 2. místo, skupina B 3. místo 

SLZŠ ve volejbalu 7. – 9.  

dívky 

3. místo 

Atletika 6., 7. 5. místo 

Florbal 7., 8. 3. místo 

Krajské kolo - soutěže:   

Šplh 30. 11. – Přebor Jihomoravského kraje 6. – 9.  Družstva: 

H III – 5. místo 

D IV – 8. místo 

H IV – 2. místo 
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  Jednotlivci: 

H III - Kuvik 6. C – 15. místo, Tenora 7. C – 21. 

místo, Konečný 7. B – 22. místo. 

D IV – Jilmová 8. A – 8. místo, Procházková 8. A 

– 25. místo, Pehalová 8. A – 30. místo 

H IV – Mlečka 8. A – 1. místo, Čumpelík 8. A – 6. 

místo, Šťastný 9. B – 16. místo. 

Dračí lodě Znojmo 2017 – Pohár 

základních škol 

9. Družstvo – 9. A – 20. místo 

Středoškolská liga v Ultimate frisbee – 17. 

10. 2017 

9. 8. místo – Družstvo – 9. A 

Středoškolská liga v Ultimate frisbee – 18. 

4. 2018 

9. 9. místo – Družstvo – 9. A 

Celorepublikové kolo:   

Odznak všestrannosti OVOV 9. – 10. 9. 

2017 

8. Luděk Čumpelík – 1. místo – jednotlivci chlapci 

2003 

 

Dračí lodě Znojmo 

Ve středu 27. 9. 2017 se celkem 20 žáků 9. A zúčastnilo závodu Dračích lodí 2017 

ve Znojmě. Tento závod jeli poprvé. Závodilo celkem 23 družstev a naši žáci se umístili 

na hezkém 20. místě v Poháru základních škol. Závodilo se ve dvou kolech na trase dlouhé 

200 m.  

Mgr. Daniela Kozáková 
 

 

 

 
 

 

 

Silový čtyřboj 

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

kola se zúčastnilo rekordních 12 chlapců a poprvé i dívka, a to Veronika Esterková ze 7. A. 

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

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

kvalitní výsledky, letošním školním šampionem se stal Luděk Čumpelík, který získal celkem 

299 bodů. Všem borcům patří naše uznání, vítězi gratulace a budeme jim držet palce 

v krajském kole, které se bude konat 6. prosince. 

 

      Mgr. Jiří Mikulášek  
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Obvodní kolo ve florbalu 

Ve středu 18. 10. se konalo obvodní kolo ve florbalu v hale na Střední. Naši žáci ve složení 

Šťastný J., Novotný R., Gotthans T., Tretina D., Malina L., Sedláček L., vyhráli a postupují 

do semifinále. 

Mgr. Kateřina Ulrychová 
 

 

     
 

 

 

 

Turnaj SŠ ve frisbee – Středoškolská liga Ultimate frisbee 

V úterý 17. 10. se naši žáci devátého ročníku – 9. A (V. Musil, T. Daněk, T. Milek, L. 

Sedláček, M. Panský, F. Janek, L. Haklová, K. Veselá, D. Ruská, T. Šubrtová) zúčastnili 

Středoškolské ligy Ultimate frisbee. Soutěžilo celkem devět družstev a naši žáci se umístili 

na osmém místě. Vzhledem k tomu, že tuto hru hráli skoro všichni poprvé, tak je to moc 

hezké umístění. Frisbee je poměrně nová hra a většina turnajů se hraje bez rozhodčího, je 

preferována čistá hra bez faulů a přátelská atmosféra. V tréninku budeme pokračovat 

v hodinách tělesné výchovy. 

Mgr. Daniela Kozáková 

 

 
 

 

Obvodní a krajské kolo ve šplhu 

Ve středu 22. 11. 2017 se mladší i starší žáci a žákyně, kteří se umístili na prvních třech 

místech školního kola, zúčastnili kvalifikačního kola závodu ve šplhu na tyči, které se konalo 

na SŠ Polytechnické na Jílové ulici v Brně. Bojovali jak v kategorii družstev, tak i za 

jednotlivce. Do Městského finále a do finále Jihomoravského kraje postoupili tři 

družstva - mladší žáci (Petr Konečný 7. B, Alexandr Kuvik 6. C, Lukáš Tenora 7. C), starší 

žákyně (Sabina Broškovičová, Zuzana Jilmová, Martina Procházková 8. A) a starší žáci 

(Radim Mlečka, Luděk Čumpelík 8. A, Jan Šťastný 9. B). Všechna tři družstva postoupila 

do finále z prvního místa z 18 přihlášených škol. 
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V jednotlivcích se umístili na těchto medailových místech. Mladší žáci – Petr Konečný 

1. místo, starší žákyně – Sabina Broškovičová 3. místo, starší žáci – Radim Mlečka 1. místo 

a zároveň nejlepší čas závodu – 1, 9 s, Luděk Čumpelík 3. místo. 

O týden později ve čtvrtek 30. 11. 2017 bojovali tito žáci o nejlepší umístění na finále města 

Brna a na finále Jihomoravského kraje. Opět na SŠ Polytechnické na Jílové ulici. Ve finále 

města Brna v kategorii mladší žáci vybojovali 4. místo, v kategorii starší žákyně 5. místo a 

kategorii starší žáci nádherné 1. místo (součet tří časů 7, 21s – Radim Mlečka, Luděk 

Čumpelík, Jan Šťastný). Ve finále Jihomoravského kraje obsadili mladší žáci 5. místo. Starší 

žákyně 8. místo a starší žáci 2. místo. Se stejným časem jako škola na místě prvním (7, 21s), 

ale s horším pořadím jednotlivců. 

Mgr. Daniela Kozáková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finále silového čtyřboje 

V prosinci 2017 se naše škola zúčastnila už po dvacáté finále silového čtyřboje, které se 

konalo tradičně na SIŠ Jílová. Měli jsme 2 družstva, A a B tým, a poprvé v historii této 

fyzicky náročné soutěže se jí zúčastnila i jedna dívka. Naši žáci vybojovali nejlepší umístění 

za celou dlouhou historii soutěže, neboť obsadili všech 5 prvních míst! A tým zvítězil 

v přeboru Brna (B tým byl 4.) a také zvítězil i v krajském kole (kde i B tým skončil 5.). Dále 

v soutěži jednotlivců v přeboru Brna obsadil 1. místo L. Čumpelík a bronz získal R. Mlečka 

(a v první desítce jsme ještě měli O. Válka 7. a L. Skřivánka 10.). V krajském kole pak opět 

zvítězil L. Čumpelík (a v první desítce byli ještě R. Mlečka 4. a O. Válek 8.) a tento historický 

úspěch dovršila V. Esterková, která zvítězila v soutěži dívek (ta by mimochodem skončila i 

mezi chlapci na 18. místě v přeboru Brna z 33 závodníků a na 23. místě v kraji ze 40 

závodníků). Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší 

školy! 

 Mgr. Jiří Mikulášek 

 
 

Okresní volejbalové finále družstev na Základní škole Vejrostova 

Dne 28. 3. 2018 naše škola pořádala společně s Asociací školních sportovních klubů Okresní 

finále ve volejbalu družstev žáků a žákyň IV. kategorie. Do letošního finále se přihlásilo deset 

družstev. Žáci družstva A ve složení Filip Janek, Petr Holešovský, Tomáš Götthans, Tomáš 

Milek, Matěj Panský, Lukáš Jaeger vybojovali 2. místo, družstvo B ve složení Jakub 
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Brandštetr, Vojtěch Jaeger, Sebastian Stix, Maxim Nikolyuk, Lukáš Kučera, Adam Horčica 

získalo 3. místo.  

Na pěkném 3. místě se umístilo naše družstvo žákyň s kapitánkou Katkou Miholovou a 

hráčkami Katkou Bělohlávkovou, Markétou Kloudovou, Luckou Haklovou, Katkou Veselou, 

Sabinou Broškovičovou, Lucií Kratochvílovou, Adélou Tomašovičovou a Radkou Jankovou.  

Poděkování patří rozhodčím panu Josefu Musilovi a Lukáši Navrátilovi, kteří se podíleli na 

hladkém průběhu celého turnaje, trenérům Danielu Weiserovi a Jarku Kraťochovi, 

zapisovatelkám Emě Štercové, Adéle Tatíčkové a Lucii Tonnerové. Celý turnaj pak pod 

pečlivým vedením na učitele Jiřího Mikuláška.  

 Mgr. Věra Koudelová 
 

Turnaj SŠ Ultimate Frisbee – jarní kolo 

Vybraní žáci 9.A se zúčastnili i jarního kola turnaje ve frisbee, které se konalo 18. 4. 2018. 

Soutěžilo celkem 11 týmů a naši žáci se umístili na 9. místě.  

Mgr. Daniela Kozáková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pětiboj všestrannosti 

Ve středu 25. 4. se konalo okresní kolo v Pětiboji všestrannosti. Naši žáci soutěžili jak 

v kategorii družstev, tak i v jednotlivcích. Disciplíny pětiboje byly hod medicinbalem, kliky, 

přeskoky přes švihadlo, trojskok a 1000 m běh nebo basketbalová osmička. Družstvo ZŠ 

Vejrostova se umístilo na 5. místě. V jednotlivcích zazářil na 3. místě Lukáš Tenora ze 7. C, 

za ročník 2005. 

Mgr. Daniela Kozáková 
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Atletický Pohár rozhlasu 

3. 5. se konalo na ZŠ Laštůvkova obvodní kolo Poháru rozhlasu IV. Kategorie – starší žáci 

a žákyně. Družstva soutěžila v šesti disciplínách – běh 60 m, vrh koulí, skok vysoký a daleký, 

běh na 1500 m chlapci a 800 m dívky a ve štafetách.  

Medaili v jednotlivých disciplínách získal Radim Mlečka – 3. místo – běh na 60 m 

a 2. místo - skok vysoký a Luděk Čumpelík – 2. místo – vrh koulí. 

Mgr. Daniela Kozáková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj ZŠ ve frisbee na školním hřišti ZŠ Vejrostova 

V úterý 22. 5. 2018 se konalo na našem školním hřišti ZŠ Vejrostova utkání základních škol 

ve frisbee. Opět soutěžili vybraní žáci 9. A, kteří už sbírali zkušenosti na středoškolské lize na 

podzim a na jaře. A tentokrát se jim podařilo všechny porazit a umístili se na 1. místě. 

Mgr. Daniela Kozáková 
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Ocenění sportovci 

Blahopřejeme k 1. místu! Ve školním roce 2016/2017 se naši žáci a žákyně 2. stupně ZŠ 

Vejrostova 1, Brno zúčastnili mnoha sportovních soutěží. Soutěžili ve šplhu, silovém čtyřboji, 

všestrannosti, florbalu, volejbalu, atletice i v pohybových skladbách. A na většině těchto 

soutěží se jim podařilo získat cenné kovy nebo pohár. Soutěžili jak v jednotlivcích, tak i 

v družstvech. Výsledky škol v okresních, regionálních a republikových kolech byly 

podkladem k vyhodnocení nejlepších škol a naši chlapci se umístili na 1. místě! Zástupci 

vítězných škol byli ve středu 4. 10. 2017 přijati na Nové Radnici, kde je uvítal radní města 

Brna pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Jaroslav Suchý. Cenu za naši školu 

převzal Luděk Čumpelík, vítěz republikového finále Odznaku všestrannosti olympijského 

vítěze i dalších soutěží (šplh, silový čtyřboj, atletika).  

Mgr. Daniela Kozáková 
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Zapojení žáků do školních vědomostních soutěží 

SOUTĚŽ ROČNÍK VÝZNAMNÉ UMÍSTĚNÍ, JMÉNO, TŘÍDA 

  

Školní kolo:   

Přírodovědný klokan 2017 9. 1. Musil Vojtěch, 9. A 

2. Hejl Lukáš, 9. B 

3. Hájek Tomáš, 9. B 

Školní chemická soutěž (celoroční) 8., 9. 8. ročník 

1. Knoflíčková Adéla, 8. B 

2. Koláčková Sabina, 8. B 

3. Holešinská Markéta, 8. B 

9. ročník 

1. Králová Veronika, 9. B 

2. Nezvalová Nikola, 9. A 

3. Hájek Tomáš, 9. B 

Babylon aneb Rozumíme si (soutěž ve 

čtenářské gramotnosti) 

6., 7. 

 

1. Gabriela Uhrová, 7. A  

2. Karolína Kazdová, 6. B 

3. Barbora Daňková, 7. A, Viktor Lošťák, 7. B 

Bobřík informatiky 5. – 9. Daniel Murdák 5. B, Filip Dvořák 7. B 

Recitační soutěž 6., 7. 1. Karolína Kazdová, 6. B 

Matematický klokan - Kadet 8. a 9. 1. Tretina David 8. A 

2. Vašíčková Nikola 8. A 

3. Panský Matěj 9. A 

Pythagoriáda 8. 1. Hlavoň Martin 8. C 

2. Vašíčková Nikola 8. A  

3. Richter Jakub 8. C 

Soutěž v Sudoku 5. – 9. Vojtěchová Šarlota, Holubová Sabina, Hasilová 

Martina, Kytnerová Nikola, Nezvalová Nikola, 

Květoňová Eliška 

Soutěž Matematický klokan - Benjamín 6. – 9. Filip Dvořák, 7. B – nejlepší výsledek v kategorii 

Fyzikální olympiáda (Archimédiáda) 7.  

Zeměpisná olympiáda 6. – 9. Aneta Loukotová 6. A, Filip Raitmaier 6. B, 

Ruth Kratochvílová 6. C, Veronika Esterková 7. 

A Richard Janík 7. C, Petr Pokorný, Sylvie 

Tylová 8. B, Lukáš Hejl 9. B, A. Spurný 8. B, 

Markéta Holešínská 8. B 

Dějepisná olympiáda 9. Tereza  Šurá 9. B, Jan Šťastný 9. B, Vojta Musil 

9. A     

Anglický jazyk 6. – 9. 1. Tomáš Dvořák 7. B, Tomáš Hájek 9. B 

2. Evelina Vintrová 6. B 

3. Lukáš Krejčí 6. A 

4. Lucie Vašíková 6. B 

5. Vojta Požár 6. A 

Městské kolo:   

Anglický jazyk  Tomáš Hájek 3. místo, Evelina Vintrová 

Soutěž v Sudoku 5., 6. a 9. Holubová Sabina, Hasilová Martina, Kytnerová 

Nikola, Nezvalová Nikola, Květoňová Eliška 

Dějepisná olympiáda 9.  Tereza Šurá 
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Matematický klokan 

Dne 16. 3. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo této soutěže. Zájemci řešili 24 úloh během 

60 minut s velkým pracovním nasazením. Problémové příklady, které žáci řešili, 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 již tradičně zapojili žáci naší školy do mezinárodní soutěže 

Bobřík informatiky. V rámci této soutěže řešili logické úlohy z oblasti informatického 

myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problému a digitální gramotnosti. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 223 žáků z 5., 6. a 7. tříd. 

V kategorii MINI (5., 6. třídy) dosáhl nejlepšího výsledku Daniel Murdák z 5. B, v kategorii 

Benjamin byl nejúspěšnější Filip Dvořák ze 7. B.  

Mgr. Helena Balcarová 
 

 

 

 
 

 

 

Babylon aneb Rozumíme si 

Dokázat vyčíst z textu důležité informace? Najít skrytá slova? Seřadit jednotlivé odstavce 

textu tak, aby dávaly smysl? Rozhodnout, zda tvrzení vyplývají, nebo nevyplývají v textu? 

Najít v textu synonyma? 

Tyto dovednosti si mohli vyzkoušet žáci 6. a 7. ročníku ve školním kole každoroční soutěže 

ve čtenářské gramotnosti Babylon aneb Rozumíme si, které se konalo ve čtvrtek 15. února. 

Zúčastnilo se ho 22 žáků. 

Mgr. Lenka Broklová 
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Akce žáků a spolupráce s jinými subjekty 

ROČNÍK SUBJEKT spolupráce AKCE POČET 

zúčastněných, 

případně třída 

8.  Divadlo Radost   Korejské představení 23 

 7. – 8  Město Brno  Brněnské Vánoce – vystoupení na 

Náměstí Svobody – 11. 12. 2017 

20 

7. C, 8. A, B 

6. Pavilon Anthropos prohlídka stálé expozice 6. B, 23 žáků 

6. BRUNO park Brno návštěva zábavního centra v rámci 

projektového dne Prevence rizikového 

chování 

6. B, 25 žáků 

6. ZOO Brno zážitkový program jako odměna za účast 

v soutěži ke kampani Silent Forest 

6. B, 23 žáků 

6. – 9. ZŠ Vejrostova (Parlament) Diskotéka II. stupeň 

6. Legáto - Kohoutovice Filmový festival - preventivní program 6. C, 24 

6. – 9. UMČ Brno - Bystrc Návštěva starosty žáky šk. parlamentu 20 

6. Muzeum města Brna Návštěva expozice Svět počítačových her 24 

6. Městská hala Vodova Bruslení 25 

7. – 8. Židovské muzeum Praha Projekt Krokus 20 

7. – 9. Německé divadlo Drehbühne Brno II. stupeň 

6. – 9. Anglické divadlo Burantheater II. stupeň 

6. Školící centrum Cejl   

 

 

Den jazyků 

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

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 

 

Žákovský parlament - Halloweenská diskotéka 

Děti ze školního parlamentu na ZŠ Vejrostova přišly s nápadem, že uspořádají 16. 11. 

Halloweenskou diskotéku.  

Její organizace se ujali žáci 9. A, kteří to zvládli na výbornou. Nechyběl rej masek, konfety a 

na konci trenéři našich volejbalistek promítli nejhezčí zážitky ze soustředění v Horním 

Bradle.  

         Mgr. Kateřina Ulrychová. 
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Brněnské Vánoce 

Vystoupení žákyň 7. a 8. ročníku na programu Brněnské Vánoce na Náměstí Svobody, které 

zatančily a zazpívaly písničky s vánoční tématikou. 

Mgr. Daniela Kozáková 
 

 

 
 

 

 

6. B v Pavilonu Anthropos 

Jako každý rok se i letos žáci 6. tříd na podzim zúčastnili komentované prohlídky stálé 

expozice v Anthroposu, která se věnuje nejstaršímu období lidských dějin, a názorně si tak 

doplnili a zopakovali učivo probírané v hodinách dějepisu. A jako každoročně se vyfotili 

společně s legendárním mamutem. 
 

Mgr. Lenka Broklová 
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Návštěva u pana starosty 

V úterý 30. ledna byly pozvány děti ze školního parlamentu ZŠ Vejrostova k panu starostovi.  

Patří sem zástupci všech tříd na druhém stupni z řad dětí.  

Schůzka byla velmi příjemná. Děti se zajímaly o dění v Bystrci, např. o výstavbu nových 

hřišť, přístavbu naší školy, o nové stavby v Bystrci, co bude nové na přehradě a o kriminalitu 

v Bystrci. 

Všichni byli moc zvědaví, na pracovní den pana starosty a důvody jeho kandidatury.  

Panu starostovi děkujeme za velmi milé přijetí a spoustu nových informací. 

         Mgr. Kateřina Ulrychová 
 

 

 

 
 

 

ZŠ Vejrostova se letos poprvé zapojila do projektu „Krokus“ 

V polovině listopadu v rámci biologického praktika vysadili žáci 7. a 8. ročníků cibulky 

krokusů jako připomínku na jeden a půl milionu židovských dětí (a tisíců dalších dětí), jež 

zemřely během holocaustu za 2. světové války. Naším cílem je, abychom si až krokusy 

pokvetou, na tyto děti vzpomněli. Zároveň si připomínáme, jak důležité je přijímat lidi všech 

kultur a národností. Chceme zvýšit povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a 

fanatismu i v dnešní době!  

Mgr. Nikola Mikelová  
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6. B úspěšná v pěvecké soutěži ke kampani Silent Forest a zážitkový program v ZOO 

Brno 

Naše třída 6. B se pod vedením paní učitelky Kateřiny Šrámkové zúčastnila pěvecké soutěže, 

kterou vyhlásila brněnská ZOO ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou MENDELU 

v Brně. Soutěž navazuje na kampaň SILENT FOREST, která má přispět k záchraně zpěvných 

ptáků v jihovýchodní Asii. Žáci se zapojili nejen svým zpěvem, hrou na nástroje, ale také 

výrobou tematických obrázků použitých při natáčení videa. V sobotu 21. dubna se několik 

žáků ze třídy zúčastnilo slavnostního vyhlášení v ZOO, kde byli za svou práci oceněni. 

Jednou z cen byl dopolední zážitkový program v ZOO Brno, kterého se celá třída zúčastnila 

v pátek 4. května. Pod vedením pracovnice ZOO žáci prošli velkou část ZOO, krmili zvířata a 

dozvěděli se řadu zajímavostí z jejich života. Nejzajímavější bylo krmení žiraf, kdy se žáci 

dostali do prostor pro běžné návštěvníky nedostupných.  

Celé dopoledne jsme si užili, a kdybychom se nemuseli do školy vrátit na oběd, určitě 

bychom mezi zvířaty ještě chvíli pobyli. 
 

Mgr. Kateřina Šrámková, Mgr. Lenka Broklová 
 

               
  Krmení surikat     Krmení žiraf 

 

Filmový festival Jeden svět 

Dne 15. března se žáci 6. C zúčastnili akce „Jeden svět“ v kohoutovickém studiu Legáto. Film 

„Poslouchám“ je zaujal problematikou Linky bezpečí v Holandsku. I další film „Rodinné 

řeznictví“ se odehrával v této zemi. Poslední, španělský snímek „Poklad“, se zabýval 

problematikou stáří. Své názory poté děti probíraly s lektory střediska. Foto z následného 

workshopu si prohlédněte zde. 

       Mgr. et Mgr. I. Machainová, třídní 6. C 
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Německé divadlo 

V rámci divadelního festivalu v německém jazyce Drehbühne Brno se ve čtvrtek 19. dubna 

zúčastnili němčináři devátých ročníků představení Das kleine Gespenst. Úsměvný příběh 

malého strašidla pobavil všechny diváky a naši žáci měli možnost se zaposlouchat do 

němčiny rakouských dětí, které toto představení do Brna přivezly. 

Mgr. et Mgr. I. Machainová 
 

 
 

 

Kouzelný svět počítačových her 

Myslíte, že jsou videohry plné násilí a že konzole nepatří dětem do ruky? Počítačové hry 

mohou být i pohádkově krásné, dovedou bystřit ducha a rozvíjet fantazii. Dokázala nám to 

návštěva expozice na Špilberku, kterou dne 10. ledna navštívili žáci 6. C. Výstava „Kouzelný 

svět počítačových her“ předvedla tvorbu tří českých počítačových studií a žáci si ji prošli 

s výkladem průvodce.  

      Mgr. et Mgr. Irena Machainová, tř. učitelka 
 

Seminář (NE)BEZPEČNÝ MOBIL 

Dne 9. května se žáci 6. C zúčastnili v prostorách Školícího centra na ulici Cejl zajímavého 

semináře s velice aktuálním tématem o možných nebezpečích spojených s využíváním 

mobilních telefonů. Tento projekt nabízelo sdružení CZ.NIC a Kraje pro bezpečný internet.  

V rámci základních bezpečnostních doporučení se žáci seznámili např. s možnostmi ochrany 

telefonu před neoprávněným přístupem včetně krádeže či pravidly instalace nových aplikací. 

Zvláštní část byla věnována používání fotoaparátu/kamery včetně pravidel pro sdílení fotek na 

sociálních sítích a dále ochraně soukromí v souvislosti s používáním tzv. geolokace (geo-

tagging). Děti byly upozorněny i na možná finanční rizika, např. v podobě poplatků 

v aplikacích, platby za data po překročení tzv. FUP či roamingu.  

Žáci byli během přednášky velice aktivní se svými připomínkami a dotazy. 

 Mgr. Irena Machainová 
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Spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně a jinými subjekty v rámci praxe studentů 

VYUČOVACÍ 

PŘEDMĚT 

POČET STUDENTŮ FAKULTA, 

STŘEDNÍ ŠKOLA 

JMÉNO 

ODPOVĚDNÉHO 

PEDAGOGA 

Tělesná výchova 32 (semestrální souvislá 

praxe) 

FSpS MU Brno PaeDr. Šárka Maleňáková 

 

 

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 

 Postavme se hladu  Globální problémy 1 týden  ZŠ Vejrostova 

 Ukliďme Česko  Životní prostředí 1 týden  ZŠ Vejrostova 

 Rubikova kostka  Vztahy mezi žáky  26. 2. 2018  ZŠ Vejrostova 

 Partnerská škola Českého 

volejbalového svazu  Motivace k sportovním úspěchům  od r. 2017  Sportovní třídy 

 

 

Zprávy z Jemenu na ZŠ Vejrostova 

Válka → hlad → podvýživa + infekce → epidemie cholery → zbytečné ztráty na životech, 

takto se dá stručně pojmenovat situace v jednom z míst na zemi, kde strádají dospělí i děti. A 

právě po možnostech pomoci pro tyto oblasti jsme pátrali na naší škole v rámci projektu 

„Postavme se hladu“ v týdnu od 16. do 20. října 2017. Krátké filmy, faktografické texty, 

příběhy obětí i osob, které se snaží v těchto oblastech pomáhat, a také hledání na mapách nám 

tak zpestřily týden doprovázející humanitární sbírku ve prospěch Lékařů bez hranic. Teď 

máme dobrý pocit, že umíme přiložit ruku k dílu! 

Mgr. Lucie Tešnarová 
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 Základní škola Vejrostova a Projekt partnerská škola Českého volejbalového svazu 

Žáci volejbalových tříd ZŠ Vejrostova byli vybráni Českým volejbalovým svazem do 

Projektu partnerská škola. Slavnostní předání certifikátu proběhlo na půdě MČ Brno - Bystrc 

za přítomnosti starosty MČ pana JUDr. Tomáše Kratochvíla, místostarosty RNDr. Vladimíra 

Vetchého, ředitele školy Mgr. Zdeňka Černoška a pana Zacha, za Český volejbalový svaz, 

který byl vyhlášen v roce 2017 nejlepším trenérem kolektivních sportů mládeže. Převzetí se 

zúčastnili vybraní žáci volejbalové třídy, trenér Daniel Weiser a vyučující Mgr. Věra 

Koudelová. Žáci se během předání dozvěděli o dobrém sportovním zázemí naší MČ a také o 

podpoře Českého volejbalového svazu, který nám přidělil i finanční dotaci na nákup 

sportovního vybavení. Je to pro nás nejen výzva, ale současně i motivace pro další 

volejbalové úspěchy našich žáků.  

                             Mgr. Věra Koudelová 
 

 

 

 

 
 

Co je projekt Partnerská škola ČVS a co je jeho smyslem 

Tento projekt je vytvořený pro větší sepětí ČVS a základních škol, které upřednostňují ve 

svém programu pro sportovní vyžití svých žáků a žákyň volejbal. Cílem ČVS je ocenit 

základní školy, které úzce spolupracují s volejbalovými oddíly, oficiálně uznat a ocenit jejich 

úlohu v přípravě volejbalové mládeže. Udělením titulu „Partnerská škola ČVS“, uznává ČVS 

kvalitu tréninkového procesu na základní škole a v neposlední míře i oceňuje přínos vedení 

základní školy, ředitele školy, ale i řadových učitelů k rozvoji mládežnického volejbalu. 

Udělením titulu vytváří pro vedení škol možnost se oficiálně prezentovat vůči státním 

orgánům (vedení města, kraje), sponzorům a v neposlední řadě rodičovské veřejnosti 
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Partnerská škola ČVS je titul, který prezentuje kvalitu školy v oblasti sportovního vyžití 

mládeže. To vše nás zavazuje, abychom tento projekt po dvou letech opět obhájili. 
 

 

 

Ukliďme Česko na ZŠ Vejrostova 1 

V týdnu 9. - 13. dubna jsme opět uklízeli Bystrc. Zapojením do celostátního projektu se 

snažíme udělat něco pro Bystrc a nejbližší okolí. Podporu nám poskytují jak organizátoři 

akce, tak i bystrcká radnice. A jak se žáci zapojili? O tom pěkně vypovídá následující 

interview. 

Rozhovor Martina Hlavoně z 8. C s paní učitelkou Kateřinou Šrámkovou: 

„Jak jste se zapojila do projektu Ukliďme Česko?“ 

„V úterý jsme se třídou 8. B šli v rámci předmětu Výchova k občanství uklízet okolí školy.“ 

„Co byl nejzajímavější nález?“ 

„Ze všech nálezů mě nejvíce překvapil šicí stroj.“ 

„Kudy jste šli?“ 

„Šli jsme od školy směrem k Albertu na Ečerově.“ 

„Kolik pytlů jste naplnili?“ 

„Naplnili jsme tři pytle a tašku.“ 

„Co si o projektu Ukliďme Česko myslíte?“ 

„Je dobré poukázat na to, jak se lidé v dnešní době k přírodě chovají, a zkusit u nové 

generace vybudovat smysl pro pořádek a naučit je správnému jednání. Lidé by se měli 

konečně naučit třídit a vyhazovat odpad rovnou do koše a zbytečně ho nevyhazovat na zem.“ 

„Děkuji za rozhovor!“ 

„Prosím.“ 

         Mgr. Lucie Tešnarová 
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Zapojení do projektů MŠMT aj. 

NÁZEV CÍL PROJEKTU DOBA 
TRVÁNÍ 

ZÚČASTNĚNÉ 
TŘÍDY 

Kraje pro bezpečný internet Bezpečná práce na internetu  říjen 2017 6. A, 6. B, 6. C 

Hudební zážitkový program pro 

děti  

Program primární prevence 

rizikového chování 3. 10. 2017 

7. A, 8. A, B, C,  

9. A, B 

Výchova k lidským právům 

Prohlubování znalostí o lidských 

právech, seznámení se 

s problematikou jejich nedodržování 15. 11. 2017 II. stupeň 

Prevence sociálně patologických 

jevů 

Prevence šikany, drogových a jiných 

závislostí 26. 4. 2018 II. stupeň 

 

Hudební a preventivní program 

Dne 3. 10. 2017 se žáci 7. A, osmých a devátých tříd zúčastnili preventivního programu 

primární prevence rizikového chování. Program vedl Zdeněk Roller, který si pro nás připravil 

45minut plných hudebních aktivit. Na začátku programu jsme se pokusili procvičit jak tělo, 

tak hlavu různými cvičeními na propojení obou mozkových hemisfér. Velká část programu se 

pak věnovala seznámení s nástrojem drumben, který pan Roller vynalezl. Naučili jsme se dva 

základní údery, kterými je možné na tento typ bubnu hrát a zkusili si několik aktivit na 

procvičen& iacute; rytmu a na vnímání lidí kolem nás. Společně jsme si také zahráli 

rytmickou skladbu, ke které přispěl každý z účastníků svou aktivitou a improvizací. Na závěr 

jsme se seznámili s nejstarším hudebním nástrojem na světě, s didgeridoo, jehož stáří se 

odhaduje na 40 000 let a poslechli jsme si různé variace, které lze na tento nástroj zahrát. Na 

závěr jsme dostali pár tipů, jak si tento nástroj vyrobit z jednoduchého běžně dostupného 

materiálu.         

Mgr. Kateřina Šrámková 
 

Lidská práva 

Součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Vejrostova je na II. stupni projektový den, který 

je zaměřen na lidská práva. Projekt „Výchova k lidským právům“ se letos uskutečnil ve středu 

15.11. Žáci se během dne, který byl rozdělen do bloků podle aktivit, seznámili s různými 

tématy formou přednášek i případových studií. Diskutovali a vyhodnocovali argumenty, hráli 

tematicky zaměřené hry a zamýšleli se nad životem, který žijí a životem některých svých 

vrstevníků mimo hranice ČR. V závěrečném shrnutí často oceňovali právo na bezplatné 

vzdělávání a právo svobodně projevit svůj názor. Shodli se v myšlence, že by si měli vážit 

toho, co mají. 

Kromě projektového dne se žáci s lidskými právy seznamují také v rámci výuky (např. 

dějepisu, výchovy k občanství), zapojováním do dalších programů či spoluprací s neziskovou 

organizací Lékaři bez hranic. 

         Mgr. Věra Livingstonová 
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6. B v BRUNO parku -- Projektový den Prevence rizikového chování – Vztahy a 

soudržnost  

V rámci projektového dne 26. dubna 2018 na podpoření vztahů ve třídě navštívila 6. B 

zábavní park BRUNO v Brně - Slatině. Po příchodu do parku a nezbytných bezpečnostních 

pokynech se děti rozběhly po jednotlivých atrakcích, kterých je v tomto parku kolem dvou 

desítek. Na jednotlivých stanovištích se přirozeně vytvářely skupinky, které se v průběhu 

dopoledne podle zájmu žáků měnily. Děti se tak nenásilnou formou dostávaly ke spolupráci a 

do kontaktu se spolužáky, se kterými třeba běžně v hodinách nekomunikují. Zároveň se 

proběhly, proskákaly a celkově zasportovaly, což mnohým dětem v současné době chybí. 

K odpočinku a svačině děti využily místního občerstvení.  

Děti byly nadšené, ale zároveň tříhodinovou pohybovou aktivitou (především skákáním) 

některé tak unavené, že dvě z nich při zpáteční cestě tramvají usnuly.  

Mgr. Lenka Broklová, třídní učitelka 
 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektový den 26. dubna 2018 

8.C - návštěva Muzea romské kultury a procházka historickým jádrem Brna 

Muzeum - prohlídka komentovaná velmi zajímavě paní Evou Dittingerovou, byl nám 

přiblížen původ, tradice, řemesla i historie etnika, žáky zaujala především část věnovaná 

holocaustu, promítání vzpomínkového filmu v němčině s titulky, žáci měli velký prostor na 

formulování vlastních dotazů, cílem bylo, aby si žáci uvědomili, že náležitost k etniku je 

důležitá a že tradice a zvyky jsou zásadní pro život komunity a aby respektovali spolužáka z 

této komunity; ze strany většiny žáků byla velice pozitivní odezva. 

Historie Brna - významné budovy v centru a historické etapy architektury Brna. 

        Lucie Tešnarová, třídní učitelka 
 

Projektový den 9. A – výukový program „Alkohol a svoboda“ v SVČ Labyrint Brno – 

Bohunice. 

Žáci si v potemnělém prostředí divadelní scény vyzkoušeli mimo jiné divadelní improvizaci 

na základě postupně rozkrývaného příběhu, ve kterém je jedním z hlavních motivů alkohol. 

Hraním rolí (rodiče, děti, učitelé, policisti) prozkoumali různé úhly pohledu na téma, které 

dospívajícím rozhodně není neznámé. Lektorka Katja, původem ze Slovinska, zařadila i 

osobní postřehy ohledně rozdílnosti kultur, což přispělo k osobnějšímu prožitku. 

A z popisku lekce na webu SVČ se můžeme dočíst: „program vznikl podle Johna Sommerse - 

anglického lektora aplikovaného dramatu…“ a spočívá v „zamyšlení nad tím, jak jsou 

vnímány pravdy rodičů a lži dětí a naopak, ale také nad tím, jak je možné bránit se 

nebezpečným závislostem.“ 

         Mgr. Petr Slonek 
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Projektový den v 6. C 

Dne 26. dubna proběhl na naší škole projektový den, téma pro šesté ročníky znělo: Vztahy  

a soudržnost. V úvodní hodině shlédli žáci film o přátelství a kamarádství. Poté jsme na toto 

téma měli různé diskuse, úkoly, rozbory a nakonec i praktický úkol prezentace s obrázkem. 

Všichni se aktivně podíleli na zdárném průběhu projektu, jak můžete vidět na fotografiích. 

         Mgr. et Mgr. I. Machainová 
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Školní výlety a exkurze: 

DATUM MÍSTO POBYTU ZÚČASTNĚNÉ 
TŘÍDY 

POČET ŽÁKŮ 

15. 10.2017 Aquapark Kohoutovice 6. A 25 

23. 10. 2017 Praha – exkurze ZOO 8. A 24 

10. 11. 2017 Sport Life Brno 7. C 24 

18. 12. 2017 Bruslení - Brno 8. A 24 

19. 12. 2017 Jump park Brno 7. C 22 

8. 3. 2018 Filmový uzel Zlín 6. A 26 

8. 3. 2018 Filmový uzel Zlín 6. A, 7. A 50 

20. 3. 2018 Filmový uzel Zlín 6. B, 6. C 46  

27. 3. 2018 Zlín – filmový uzel 7. B a 7. C 21 

11. 4. 2018 

Přírodopisná exkurze – Koniklece, Kamenný 

vrch Brno 7. C 22 

17. 4.2018 Praha 6. A 26 

22. – 23. 5. 2018 Bavorsko 7. - 9. roč. 35 

23. - 25. 5. 2018 Hranice na Moravě – školní výlet 8. C 22 

28. - 29. 5. 2018 Mikulov – školní výlet 7. C 20 

30. 5. 2018 Zoo Brno 6. C 23 

30. 5. - 1. 6. 2018 Hranice na Moravě - školní výlet 9. B 21 

5. 6. 2018 Aqualand Moravia, Pasohlávky 9. A 14 

7. 6. 2018 Jihlava 6. A 27 

7. – 8. 6. 2018 Velehrad (Buchlov, Modrá) 6. B 27 

6. 6. - 8. 6.2018 Oblast Chřibů (Modrá) 7. A 23 

12. - 13. 6. 2018 Velehrad 7. B 25 

13. – 14. 6. 2018 Školní výlet - Lednice 8. B 20 

14. – 15. 6. 2018 Velehrad (Buchlov, Modrá) 6. C 22 

28. - 29. 6. 2018 RS Křižanov – školní výlet 9. A 22 

 

Kouzelné Bavorsko 

Ve dnech 22. – 23. května měli naši žáci možnost navštívit největší spolkovou zemi Německa. 

Žáci sedmých až devátých ročníků při návštěvě Olympijského stadionu nechtěli ani věřit, že 

tato „futuristická“ sportoviště tu stojí od roku 1972. Z Olympijské věže se nám naskytl úžasný 

pohled na celý Mnichov. V tomto městě jsme si prohlédli překrásný zámek Nymphenburg a 

jeho zahrady a ve středu města při prohlídce pamětihodností jsme ještě zavítali do 

Residenzmusea. V dalším olympijském letovisku Garmisch-Partenkirchen jsme večer znaveni 

přespali v „Jugendherberge“ a druhý den jsme se stali jedněmi ze šesti miliónů návštěvníků, 

kteří každoročně navštíví nejoblíbenější německý zámek, pohádkový Neuschwanstein. Cestu 

domů nám na dálnici „zpestřila“ ještě zastávka německou celní službou, takže s rodiči se děti 

setkaly před školou až po půlnoci. Dětem se tento vzdělávací zájezd velmi líbil.  

Mgr. et Mgr. Irena Machainová 
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Praha – exkurze ZOO s 8. A 

V rámci učiva přírodopisu jsme navštívili Zoologickou zahradu v Praze. Žáci plnili různé 

úkoly a z nasbíraných materiálů tvořili prezentace do hodin přírodopisu. Také jsme stihli 

navštívit historické centrum a Pražský hrad. 

Mgr. Daniela Kozáková 

 

 

 
 

Exkurze na koniklece 

Třída 7. C se v rámci přírodopisu zúčastnila exkurze na Kamenný vrch, kde kvete v dubnu 

zákonem chráněný koniklec velkokvětý. Po cestě lesem se ještě seznamovali a poznávali další 

druhy rostlin a stromů. 

Mgr. Lucie Ryšánková 

 
 

 
 

 

 

Školní výlet 8. B do Lednice 

Třída 8. B odjela na dvoudenní výlet do Lednice. Hlavním programem byla pěší turistika po 

památkách Lednicko – Valtického areálu.  

Mgr. Daniela Kozáková 
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6. B ve Filmovém uzlu Zlín  

V úterý 20. 3. jsme se celá třída vydala do Zlína do Filmového uzlu. Ráno jsme vyjeli 

autobusem, cesta rychle ubíhala, povídali jsme si, poslouchali jsme písničky a tak různě. Když 

jsme dojeli do Zlína, tak nám paní učitelka oznámila, že máme ještě spoustu času a že 

půjdeme na nejvyšší budovu ve Zlíně. Nahoře nám pověděla spoustu zajímavostí. Když jsme 

dojeli do Filmového uzlu, naše třída šla nejprve na prohlídku. Pán, který nás provázel, měl 

příjemný hlas. Potom jsme měli přestávku a šli jsme do kavárny. Odpoledne jsme tvořili 

filmy. Měla jsem skvělou partu holek a povedlo se nám to. Určitě bych si ráda cestu do Zlína 

zopakovala. 

Evelína Vintrová 

 

Mně se líbilo to animování, ale je pravda, že jsme to stihli taktak. Asi nemám co vytknout, 

bylo to hezké a super připravené, já jsem si všechno užil a myslím, že nejen já. Hodnocení: 5 

hvězdiček. 

Marek Šatinský  

 

Hodně se mi líbila prohlídka, protože byla hodně zajímavá a dozvěděla jsem se nové 

informace. Ale největší zábava bylo animování! Moc mě bavilo vyrábět postavičky jak z 

papíru a plastelíny, tak i z jiného materiálu. Přece jen jsem se dozvěděla nové informace a 

zkusila si, jak se animuje. Měli to móóóóóóć hezky připravené a děkuji jim za krásný zážitek. 

Adéla Musilová 

           
 Před „zlínským mrakodrapem“                                 V animační dílně 

 

Filmový uzel ve Zlíně  

Žáci a žákyně šestých a sedmých ročníků Základní školy Vejrostova navštívili Filmové 

ateliéry ve Zlíně, které nabízí velmi zajímavý projekt o animaci a historii ateliérů s názvem 

Filmový uzel. V měsíci březnu si vyzkoušeli zajímavou práci animátorů, vytvořili vlastní 

krátké animace. Dozvěděli se o historii i současnosti, o významných tvůrcích a zakladatelích 
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ateliérů.  A co je zaujalo nejvíce? Všichni žáci i doprovázející učitelé se shodli, že 

nejzajímavější byla možnost vyzkoušet, vymyslet a vytvořit vlastní animaci. Žáci třídy 7. A 

napsali: filmový ateliér byl původně založen kvůli reklamě Tomášem Baťou. Ve zlínských 

ateliérech pracovali Karel Zeman i Hermína Týrlová. Po prohlídce jsme ve skupinách 

pracovali na vlastních prostorových nebo plošných animacích. Najednou jsme poznali, jak je 

tvoření animovaných filmů náročná, neboť za dvě a půl hodiny vznikaly naše minutové 

příběhy.                                                                            Mgr. Věra Koudelová a žáci třídy 7. A 

 

Jak si vylepšit angličtinu! 

Předposlední  týden prázdnin jsme my, žáci ZŠ Vejrostova, odjeli na výukový zájezd do 

Anglie. Celkem jsme na cestách strávili 9 dní. Bydleli jsme v městečku Worthing poblíž 

Brightonu a každý den dopoledne jsme měli výuku v místní jazykové škole. Odpoledne nás 

vždy čekal výlet. Viděli jsme spoustu zajímavých míst a navštívili i Londýn! Byla to zajímavá 

zkušenost s partou kamarádů. Rádi bychom se do Anglie podívali znova. 

Nikola Drábková a Jolana Letevová, 9. A 
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Adaptační pobyty: 

DATUM MÍSTO POBYTU ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

POČET ŽÁKŮ 

11. – 14. 9. 2017 RZ Vyhlídka Češkovice 6. C 20 

18. – 21. 9. 2017 RZ Vyhlídka Češkovice 6. B 24 

 

 

Adaptační pobyt třídy 6. C 

Druhý týden v září se sešel kolektiv nových žáků třídy 6. C v krásném prostředí Moravského 

krasu u Blanska na adaptačním pobytu. Spolu s novou třídní učitelkou a školní psycholožkou 

Táňou Novotnou strávili žáci čtyři dny plné společných her a vzájemného poznávání. Zažili 

spoustu legrace, nechyběl táborák s opékáním trdelníků, výlety s návštěvou Kateřinské 

jeskyně, větrného mlýna a Rudického propadání. Ke spokojenosti přispěla i výborná kuchyně 

rekreačního zařízení. Tato akce pomohla dětem ke zdárnému přechodu na druhý stupeň a 

utužení nového kolektivu. 

      Mgr. Irena Machainová, třídní učitelka 6. C 
 

 

 

 
 

Adaptační pobyt 6. B aneb Bylo nám spolu fajn 

Třetí zářijový týden vyjelo 24 žáků 6. B spolu se školní psycholožkou a třídní učitelkou na 

čtyřdenní adaptační pobyt do Češkovic u Blanska. I když se pobyt konal v nejdeštivějším 

zářijovém týdnu, dokázali jsme se zabavit a bylo nám spolu dobře. Hráli jsme hry zaměřené 

především na spolupráci, podnikli výlety do Kateřinské jeskyně a Rudického propadání, ale 

zažili i zábavu na pokojích, v klubovně či u táboráku. Nebo jsme si prostě jen povídali. 

Věříme, že adaptační pobyt přispěl k nastavení dobré atmosféry ve třídě a vytváření nových 

kamarádství v novém třídním kolektivu a je jen na nás, jak se započatým v příštích týdnech a 

měsících i letech naložíme. 

 

A jaké byly ohlasy samotných žáků? 

 

• Bylo to tu moc fajn a už znám všechny ze třídy. Ale trochu nám ten pobyt zkazilo 

počasí. Začali jsme se aspoň trošku bavit. Dokonce i s kluky, s kterými jsme se 

nebavily pět let. 

• Bylo by lepší, kdybychom tady byli týden. Líbily se mi výlety. 

• Líbila se mi výprava do jeskyní. 

• Hezké prostředí, stojí to za to, je to tady super.  
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• Moc se mi tady líbilo. Má ráda táboráky a tady, i když nám počasí moc nevycházelo, 

tak jsme měli dva táboráky. Taky mě ale bavila cesta vlakem. 

• Líbila se mi kočička. Škoda, že tu nejsme týden. 

• Líbily se mi ty výlety, drobničky, stavba věže, táborák a trdelníky a aktivity. Nelíbily se 

mi hodně prudký kopce, hodně těch kopců bylo a skoro vždycky jsme šli do kopce.:-( 

• Líbilo se mi tady úplně všechno. Seznámili jsme. S ostatními se už nemusíme bát 

mluvit. 

Mgr. Lenka Broklová, třídní učitelka 

 

 

 

 
 

 

            
                                      Stavění věže                                  Děti při jedné z her 

 

 

 

 

 

Sportovní soustředění a lyžařské kurzy: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné 
třídy 

Počet žáků 

3. – 8. 9. 2017 

Sportovně adaptační soustředění Horní 

Bradlo 

6. A, 7. A,  

8. A, 9. A 81 

3. – 7. 1. 2018 

 LVK Kunčice – Kunčice u Starého Města 

pod Sněžníkem  8. A, B, C, 9. A 31 

18. – 23. 2. 2018 LV – Beskydy – Velké Karlovice 7. A, 7. B, 7. C 50 
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Volejbalové soustředění Seč 

I letošní školní rok 2017/2018 začali žáci a žákyně Základní školy Vejrostova tradičním 

volejbalovým soustředěním v Horním Bradle u Sečské přehrady. Co nám letošní soustředění 

přineslo? Loučení nejstarších, nástup nejmladších. Každý si soustředění užil po svém. 

Deváťáci připravili tradiční stezku odvahy, která byla určena všem mladším. A ta se letos 

opravdu povedla!!! Nejmladší zvládli nejen sportování v přírodě, ale i vzájemné poznávání a 

stmelování nového třídního kolektivu. Díky nabídce Rekreačního střediska Tesla, kde je nejen 

dostatek sportovišť, včetně wellnes centra, které využíváme na relaxaci, jsme všichni zahájili 

letošní volejbalovou sezónu a vykročili do nového sportovního roku, ve kterém se budeme 

snažit o dobrá umístění v soutěžích.  

Šesťáci napsali: „Nejlepší byla stezka odvahy, byla dlouhá a lemovaly ji svíčky“. (Edita 

Procházková) „Nejstrašidelnější byl konec“. (Dominik Novotný) „Deváťáci nás hezky 

postrašili.“ (Filip Hlaváč) 

                                                Mgr. Věra Koudelová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyžařský kurz Kunčice 2018 

Lyžařský kurz pro vybrané žáky z 8. a 9. ročníku se konal od 3. – 7. 1. 2018 v Kunčicích u 

Starého Města pod Sněžníkem. Cestovalo se vlakem, ubytování bylo v Kunčicích v penzionu 

Stará škola. Žáci měli možnost zdokonalit se v lyžování i ve snowboardingu.  

Mgr. Daniela Kozáková 
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UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 A ROZLOUČENÍ SE S 9. TŘÍDAMI 

 

 
 

 
9. B 

 

 
9. A 
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VÝZNAMNÝ DEN 

 

       

 

Genmjr. Emil Boček  (*25. 2. 1923), 

brněnský rodák, český válečný 

veterán druhé světové války, od roku 

2010 držitel Řádu bílého lva za 

mimořádné zásluhy o obranu a 

bezpečnost státu a vynikající bojovou 

činnost. V září 1940 ve Velké Británii 

absolvoval pilotní výcvik a byl přijat 

do RAF. Sloužil jako mechanik u 312. 

stíhací perutě. Od října 1944 sloužil 

jako pilot - stíhač u československé 

310. stíhací perutě.  

 

 

 
 

 

Genmjr. Emil Boček poctil svou návštěvou  

naši Základní školu Brno, Vejrostova 1. 

Svou osobností a vyprávěním obohatil 

vědomosti a náhled žáků na hrdinství 

našich válečných pilotů ve Velké Británii. 

 

V Brně dne 1. 11. 2017 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1lmajor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Veter%C3%A1n_(voj%C3%A1k)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Veter%C3%A1n_(voj%C3%A1k)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1lmajor
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Beseda s generálmajorem Emilem Bočkem 

Ve středu 1. listopadu proběhla na naší škole beseda s panem generálmajorem Emilem 

Bočkem. Přednáška byla uspořádaná pro deváté ročníky naší školy. 

Emil Boček je jeden z posledních žijících válečných veteránů z Bitvy o Británii a bojový pilot 

britského Královského letectva RAF. 

Než měl k nám do školy přijít, říkali jsme si, jestli bude mít natolik energie, aby nám mohl 

něco vyprávět. Když ale přišel, vypadal velice energicky, zdravě, ale také na něm bylo už 

trochu znát, že není nejmladší. 

Začal nám vyprávět jeho život od útěku z domova teprve v 16 letech, což jsme my všichni 

žáci velice obdivovali a nedokázali si vůbec představit. Pokračoval odjezdem do Británie. 

Dokázal nám povídat den po dni, což jsme také ocenili. Měl takovou paměť, že si opravdu 

pamatoval, co dělal každý den a dokázal nám danou situaci popsat do nejmenšího detailu. 

Velmi se mi líbilo, když nám žákům dal na konci besedy prostor a mohli jsme se ho zeptat na 

řadu doplňujících otázek.  

Moc bych panu generálmajorovi Emilu Bočkovi chtěla poděkovat, že i přesto, že odmítal 

chodit na jakékoliv přednášky do škol, tak k nám do školy přišel a s nadšením nám jeho kus 

života povykládal. 

                                                                        Nikola Nezvalová 9. B 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

Ve školním roce 2017/18 jsme zapsali 376 účastníků a otevřeli již třinácté oddělení školní 

družiny. 

Do jednotlivých oddělení jsou účastníci zapisováni do počtu 30. 

První ročníky zůstávají ve svých třídách a kolektivech. Druhé ročníky zůstávají ve svých 

třídách a přibírají děti z rozdělených čtvrtých ročníků -  výjimku tvoří třída 2. D, která má 

učebnu v budově Gymnázia a k nám na školu do družiny dochází. Ta pro svoji činnost 

využívá hernu ŠD v patře. Děti ze starších ročníků jsou spojovány do jednotlivých oddělení a 

využívají pro svoji činnost kmenové učebny nejpočetnější skupiny účastníků. 

Provozní doba naší družiny je od šesti hodin ráno do půl šesté odpoledne. 

Největší problém v provozu školní družiny nám činí absence telefonního rozvodu po škole. 

Školní družina využívá jeden pevný zvonek na budově školy, proto pro urychlení 

vyzvedávání dětí využíváme mobilních telefonů do jednotlivých oddělení. Tuto situaci 

plánujeme vyřešit s přístavbou na naší škole. 

Kromě standartních činností školní družina nabízí dětem několik zájmových kroužků – viz 

tabulka. 

 

Přehled zájmových činností ve školní družině - 2017/18 

Tělovýchovný kroužek v 8. a 11. oddělení 

Výtvarný kroužek v 1., 4., 7. a 9. oddělení 

Keramický kroužek v 9. oddělení 

Kroužek Hravé angličtiny v 10. oddělení 
  

Během školního roku pořádáme pro děti nejrůznější hry, soutěže, zábavná odpoledne. 

Spolupracujeme s organizacemi pro volnočasové aktivity, s družinami v našem městském 

obvodu a účastníme se úspěšně i akcí a soutěží v rámci města Brna.  

 

 

Ukázky a fotodokumentace z některých letošních akcí školní družiny: 

 

Září: 

9. ročník turnaje v kopané 

V měsíci září a říjnu se uskutečnil již 9. ročník fotbalového turnaje naší školní družiny. Jeho 

podzimní části se zúčastnily dvě věkové kategorie - děti 2. a 3. tříd. (Zápasy 1. tříd jsme 

z objektivních důvodů přesunuli na jaro.) Hrací systém turnaje byl „každý s každým“. Druhé 

třídy zastupovaly týmy z 3., 4., 8. a 11. oddělení, třetí třídy vytvořily týmy z 5., 6. a 9. 

oddělení. Hrací doba byla stanovena na 2 x 20 minut, každé družstvo reprezentovalo šest 

hráčů. Do hry některých týmů se aktivně zapojila i děvčata. V případě nepříznivého počasí se 

zápasy přesunuly do tělocvičny školy. Na nástěnce školní družiny byl vystaven časový rozpis 

jednotlivých zápasů a tabulky s výsledky. 

V kategorii druhých tříd se na 1. místě se umístilo 3. oddělení – děti 2. A, v kategorii třetích 

tříd si prvenství odneslo 9. oddělení, zastoupené hráči z 3. A. Oba vítězné týmy získaly 

fotbalové míče ADIDAS. 

A nyní trochu rekapitulace. Na turnaji bych chtěla vyzvednout ohromnou snahu všech hráčů. 

Ve všech zápasech ukázali, co umí a vzájemně se svými výkony doplňovali. Tento turnaj byl 

průpravou pro jejich další možný fotbalový růst a je jen dobře, že se pořádá. A ptáte-li se, zda 

se už někde rýsují budoucí fotbalové posily naší školy, pak odpovídám ano. 

 

Mgr. Jana Buriánková 
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Říjen: 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře (1. 11. 2017) 

Každým rokem se s dětmi z prvních tříd účastníme akce „Pasování na čtenáře“ v místní 

Knihovně J. Mahena. V současné době, nám ale knihovnu opravují, tak jsme se rozhodli uvést 

prvňáčky do řad čtenářů přímo v naší školní knihovně, která nedávno také prošla 

rekonstrukcí, a nevyužít jejího příjemného prostředí by byl úplný hřích. 

 Letos se v naší škole prvňáčků urodilo vskutku hodně, a proto je paní vychovatelky do 

knihovny přiváděly po jednotlivých odděleních. Tam na děti čekala královna a král, kterým se 

zatoulala jména v knihách, a tak děti postupně vymýšlely jedno příhodnější jméno než druhé. 

Nejvíce královský pár ocenil jména Meloun a Hruška. Následovala beseda o pravidlech 

chování v knihovně, a pak už přišlo na vlastní pasování. Královna se chopila Kytice (českého 

literárního klenotu) a za asistence královských dcer Barbory Stehlíkové, Lucie Lossmannové 

a Veroniky Krumniklové pasovala jednotlivé prvňáčky na čtenáře. Čtenáři si odnesli šerpu a 

krásnou záložku do knihy, kterou jim vyrobily děti z jiných družinových oddělení a zajisté 

spoustu vědomostí o tom, jak se chovat ke knihám. 

Dětem bychom rádi popřáli, aby je svět knihy uchvátil, rozšířil jim obzory a rozvinul jejich 

fantazii! 

      kolektiv vychovatelů ŠD 

  

 
 

Listopad: 

 

Ukázková hodina kroužku Lega - Brick by Brick 

V měsíci listopadu se postupně děti z jednotlivých oddělení naší školní družiny zúčastnily 

interaktivní ukázkové hodiny kroužku Lega. Žáci měli možnost vyzkoušet si práci 

s technickým Legem a ve skupinách vytvořit podle návodu třeba fotbalového brankáře nebo 

pracovat dle vlastní fantazie. Lego je pro děti velmi oblíbeným stavebním materiálem, který 

dobře znají a díky němuž mohou rozvíjet jak svoji kreativitu, tak i motorické dovednosti. 

Dětem se akce líbila a někteří se následně do kroužku Lega přihlásili. 
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Skládám, skládáš, skládáme a baví nás to! 

 

Výtvarná soutěž Dveře do světa fantazie 

V podzimních měsících již tradičně pořádáme výtvarnou soutěž. Tentokrát nás inspirovaly 

pestrobarevné dveře na ostrově Madeira. A tak jsme děti podněcovali k vytvoření vlastního 

návrhu dveří „do světa fantazie“ a fantazii se meze nekladly. Dílka musela splňovat jen tyto 

podmínky – formát A3, kreslit ve školní družině a dílo jen jediného autora. Nakonec bylo 

odevzdáno 260 výtvarných prací opravdu různých výtvarných technik. Nelze tedy říci, zda 60 

oceněných je moc nebo vlastně málo. Nejvíce oceněných dětí bylo v prvních a třetích třídách. 

Vždy však doufám, že najdu dílko, které mě opravdu velmi překvapí. A letos jsem našla hned 

dva výkresy od Niky Kopáčkové z 5. D. Její kresba se mi líbila tak, že po domluvě nám Nika 

nakreslila diplom pro výherce. 

Letos byla v každém ročníku udělena i zvláštní cena poroty. Byly to návrhy, které mě osobně 

nejvíce oslovily. Jelikož je však hodnocení výtvarných prací trochu komplikovanější než u 

sportovních výkonů, snad to malé malíře neodradí od dalšího soutěžení a některé z vítězných 

návrhů budou inspirací třeba i k novým dveřím do dětského pokoje. 

 

 

Z předávání cen úspěšným výtvarníkům 
                                                                                                                                                                   

Společné vánoční dílničky a dovádění ve Společenském centru v Bystrci 

S dětmi jsme se vydaly na společné vánoční tvoření do Společenského centra. Společně jsme 

vyrobily krásné andílky a každý si potom mohl zadovádět na skákacím hradu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

  

Předvánoční sbírka plyšáků 

Děti ze ZŠ Vejrostova opět ukázaly, jak dokáží spolupracovat, jít všichni za společným cílem 

a pomáhat potřebným.  

V listopadu 2017 jsme byli osloveni organizací Tail Story, azylem pro opuštěné, 

handicapované a týrané psy, zda bychom nepomohli předvánoční sbírkou plyšových zvířátek. 

Děti měly za úkol přinést z domu plyšáky, se kterými si již nehrají nebo plyšáky, které by 

chtěly pejskům věnovat. Na začátku prosince bylo vše předáno organizaci Tail Story. Část 

plyšáků byla touto organizací vydražena v aukci a za utržené peníze byla zakoupena potrava, 

léčiva a jiné věci pro pejsky a část se dala pejskům na hraní.  

Sbírka byla považována za více než vydařenou a jsme moc rádi, že jsme se mohli na takové 

akci podílet. 

 

 
                                                     Plyšáků bylo víc než dětí v naší družině 

                                                                                                                                                                                                                              

Propojování generací 

Děti z 11. oddělení školní družiny projevili zájem o exkurzi v Domově pro seniory a na 

začátku listopadu jsme se tam tedy vydali. Navštívili jsme Domov pro seniory, na ulici 

Foltýnova. Pod vedením paní Mgr. Moniky Čermákové jsme byli provedeni celou budovou a 

děti měly možnost si nejen spoustu věcí prohlédnout, osahat a vyzkoušet, ale staly se také 

součástí dění v denním harmonogramu seniorů. Mohly se připojit do různých činností a 

aktivit a sledovat i práci pečovatelek a dalšího personálu. Obyvatelé domu i samotné děti byli 

návštěvou tak nadšeni, že jsme v rámci našeho tématu domluvili další návštěvu, a sice 

vánoční vystoupení dětí ze třídy 2. C a 4. B. Děti si nacvičily taneční sestavu v několika 

skupinkách, dále společné recitování i zpívání a nechybělo ani vystoupení na klavír a hra na 

flétnu. Po ukončení vystoupení si děti posedaly k jednotlivým seniorům a společně si 

povídali, luštili křížovky nebo kreslili obrázky. Každý senior ještě dostal malého, vyrobeného 

andílka pro štěstí. Usměvavé a spokojené tváře všech zúčastněných vytvořily báječnou 

atmosféru a budeme se těšit na další spolupráci s touto institucí. 
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Prosinec: 

 

Koncert Pavla Nováka, ml. 

,,Od čerta k Mikuláši‘‘, tak se jmenovala „šou“ Pavla Nováka ml., která se konala 7. 12. 2017 

v tělocvičně naší školy. Děti si zatančily a zazpívaly známé písničky a koledy. Této akce se 

zúčastnilo 218 dětí z naší ŠD. 

                                                                                                              

   
 

 

Z pohádky do pohádky 

Čekání na Ježíška si každoročně zpříjemňujeme společně stráveným odpolednem. Při hře Z 

pohádky do pohádky pomáhaly děti z 3. a 4. tříd s různými úkoly dětem z 1. a 2. tříd. Každý 

malý účastník měl za úkol posbírat co nejvíce razítek pohádkových postav. A tak se letos ve 

velkém malovali čerti, hádaly pohádkové postavy, vystřihovaly se papírové perníky, 

vymýšlely se kouzelné lektvary a asi nejméně oblíbeným úkolem bylo přebírání čočky, fazole 

a hrachu. 

Ale alespoň na chvíli nás to všechny přeneslo do kouzelného světa pohádek. 

                                                                                                                 Za ŠD Renata Střížová 

 

 

Leden: 

 

20. ročník pěvecké soutěže Bystrcký slavík 

Dne 25. 1. 2018 se  konala  pěvecká soutěž ,,Bystrcký slavík“. Nutno podotknout,  že  tato 

oblíbená soutěž slaví v tomto školním roce krásných 20 let svého trvání! 

Letos se zúčastnilo 20 dětí za mladší a 16 dětí za starší kategorii. Mezi mladšími soutěžícími 

si nejlépe vedly Janička T. a Mirka Z., obě dívky z druhých tříd.  

Ve starší kategorii měla porota daleko těžší rozhodování. Nakonec udělila tři první místa: 

Kristýnce K., Elišce P. a Barunce S. 

 

V chlapecké kategorii se na prvním místě umístil Ladislav R. ze čtvrtého ročníku. 

Všem, kteří našli odvahu a zazpívali, děkujeme. Rovněž děkujeme publiku, které svým 

spolužákům fandilo.  

 

Obvodní kolo pěvecké soutěže školních družin se konalo 14. a 21. února na ZŠ Jasanova 2.                                                                 

Zde si 3. místo vyzpívala Janička T., o týden později byla za svůj výkon oceněna 2. místem 

Eliška P. a v kategorii zpěváků si Ladík R. vyzpíval krásné 3. místo.                                                                                                           

Blahopřejeme a děkujeme dětem za účast a reprezentaci naší školní družiny! 
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Karneval ve školní družině 

Na konci ledna jsme uspořádali ve spolupráci s divadelním spolkem Natratrdlo karneval pro 

první a druhé třídy v tělocvičně školy. Během karnevalu si děti ,,uvařily“ obědové menu, při 

kterém si vydatně zatančily a zařádily – pomyslné nakupování, třídění, krájení, míchání, 

zdobení jednotlivých ingrediencí bylo chvilkami vyčerpávající – zřejmé je to i z 

fotodokumentace. 

 

 

 
 

 

 

Únor: 

Diskotéka  

Ve středu 21. února jsme v tělocvičně naší školy uspořádali diskotéku pro žáky 3. - 5. tříd 

školní družiny.  

I letos se děti sešly v hojném počtu. Tanečníky rozproudily moderní písničky, které si děti 

samy vybraly. Nechyběly ani soutěže - ve dvojicích i jednotlivě a byli vyhlášeni i nejlepší 

tanečníci. Účastníci soutěží byli odměněni a na závěr přišlo sladké překvapení pro všechny. 

Užili jsme si spoustu zábavy a těšíme se na další příležitost k tanci. 

                                                                                       Ing. Ošlejšková Michaela a kolektiv 

 

 

Březen: 

 

Turnaj v Dobble 

Dne 13. a 14. 3. 2018 jsme u nás ve škole uspořádali první ročník turnaje ve společenské hře 

Dobble. Tato hra testuje koncentraci každého, kdo ji hraje. Z celé družiny se do užšího výběru 

dostalo 12 prvňáčků, 10 druháků a 23 žáků ze třetích a čtvrtých tříd. U dětí jsme ocenili nejen 

jejich soustředění a vytrvalost, ale i disciplínu a ohleduplnost, kterou projevovaly tichým 

vyčkáváním, až na ně přijde řada. Dne 13. 3. 2018 se utkali prvňáci a druháci, kdy se na 

vítězných pozicích mezi prvňáky umístily samé slečny – Danielka Potrepčiaková (1. místo), 

Stelinka Válková (2. místo), Vendulka Brázdová (3. místo). Mezi druháky také bodovaly jen 

holky a to Bety Munzarová (1. místo), Saša Machatová (2. místo) a Lucie Veselá (3. místo). 

Absolutní vítězkou se mezi prvňáky a druháky stala účastnice z první třídy Danielka 

Potrepčiaková.  O den později zabojovali ve společném utkání zástupci třetích a čtvrtých tříd. 

Zde zabodovala Alenka Balejová (1. místo), Češková (2. místo) a Ellenka Müllerová (3. 

místo). 
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Voláme jaro 

Prvního března jsme se v prvních třídách rozhodli, že nám už je opravdu veliká zima. A tak 

jsme začali společně přivolávat jaro. Dílo se podařilo a alespoň na výstavce se na nás bude 

usmívat sluníčko. 

 

 
                                                                     

Nevyrušovat, tady se tvoří! Vendulka a Sofinka z 1. D.                A tady máme hotovo! Děti z výtvarného kroužku. 

                                 

10. ročník turnaje v Dámě 

V pátek 23. března jsme zahájili již 10. ročník turnaje v Dámě.  

V mladší kategorii se zúčastnilo 16 dětí z prvních a druhých tříd. Finálové zápasy jsme 

ukončili v pátek 13. dubna. Pořadí: 1. místo: L. Tureček z 2. D 

                                                         2. místo: V. Vraštil z 1. D 

                                                         3. místo: J. Létal z 2. C 

V pátek 4. května se sešlo 12 dětí za starší kategorii (3. – 5. ročník). Pořadí: 

                                                         1. místo: E. Herzan. ze 4. A 

                                                         2. místo: M. Vavřík z 3. B 

                                                         3. místo: K. Buryšková z 3. D 

Děkuji pedagogům za přípravu a dětem za zapojení do hry. Krom diplomů o účasti, 

eventuálně umístění, si odnesly nové zkušenosti, malou sladkost i odměnu.   

 Zuzana Tuzová  

 

 
                                                           

 
Ukázka ze vzájemných soubojů 
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Duben: 

 

Ukliďme Česko 

Duben 2018 – jako každý rok se účastníme projektu „Ukliďme Česko“, a to nejen formou 

besed a aktivního přístupu, ale též i výtvarně. 
 

 

 

 

 

 

Návštěva zvěřince v cirkusu King 

Když do Bystrce zavítal cirkus, nemohli jsme si nechat ujít prohlídku zvěřince. Děti si mohly 

prohlédnout koně, lamy, lvy, tygra a další domácí zvířata. Některá z nich se nechala i 

pohladit. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvodní kolo atletického trojboje školních družin 

Na rozhraní dubna a května si naše děti poměřily své sportovní dovednosti v disciplínách 

atletického trojboje. Ti nejlepší z nich nás reprezentovali v obvodním kole školních družin, 

které jsme uspořádali na našem školním hřišti. 

Do akce se zapojilo osm škol z našeho městského obvodu. Za každou družinu se zúčastnili 

čtyři kluci a čtyři děvčata. Celkem soutěžilo 63 dětí. Počasí nám přálo, výkony byly 

obdivuhodné. Příjemné, sportem vyplněné dopoledne jsme si užili všichni. 

Naše školní družina získala krásná dvě první a dvě třetí místa. Gratulace patří všem 

zúčastněným a medailistům zvlášť. Děkujeme. 

                            1. místo mladší kategorie dívek – SVOBODOVÁ Eliška z 2. A 

                      1. místo starší kategorie dívek – JONÁŠOVÁ Vendula ze 4. C  

                            3. místo starší kategorie dívek – DOUBKOVÁ Aneta ze 4. C 

                            3. místo mladší kategorie chlapců – KOPKA Nicolas z 2. C 
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Květen: 

Literárně-výtvarná výstava 

Již pravidelně se naše školní družina účastní oblastní výstavy literárních a výtvarných děl 

v cukrárně SMILE v Bystrci. Pro letošní rok děti tvořily svá díla na téma: 

DOBRODRUŽSTVÍ, NAPĚTÍ NAJDEŠ V KNÍŽKÁCH PRO DĚTI. 

Slavnostní zahájení výstavy se konalo 3. května s doprovodným programem dětí ze školní 

družiny při ZŠ Heyrovského. Výstava byla pro veřejnost přístupna do konce května. 

Společně s dětmi jsme výstavu navštívili. Díla dětí se nám moc líbila. Obrázky byly nápadité 

a plné fantazie. Literární díla na nás dýchala dobrodružstvím. Nakonec jsme si s dětmi 

pochutnali na zmrzlině. 

 

A cirkus bude 

Tento rok k nám do družiny opět zavítal cirkus Legrando. Děti si vyzkoušely svoji odvahu a 

svoje dovednosti v různých cirkusových disciplínách. 

Největší respekt v dětech budila chůze po železných hřebících. Naopak nejvíce si děti užily 

chůzi po napnutém laně. Svůj postřeh a rychlost si prověřily při proskakování mezi točícími 

lany. Také se učily motat talířem. Novinkou, kterou k nám cirkus dovezl, bylo držení 

rovnováhy na velkém míči. Některé děti si vyzkoušely na míči i otočky. 

Doprovodným programem bylo vystoupení skupiny šermířů, kteří dětem ukázali množství 

šermířských soubojů a šlehání plamenů. 

Po celý den nám přálo pěkné počasí a akce se vydařila. 

 

Červen: 

Výtvarná soutěž Dětský sen a fantazie 

V letošním roce už to vypadalo, že se každoroční výtvarná soutěž pořádaná ZŠ El. 

Přemyslovny neuskuteční. Nakonec se však přeci jen pořádala a my měli jen tři týdny na 

vytvoření našich výtvarných prací. 

Zapojili jsme se tři oddělení školní družiny a to 3. A, 3. B a 1. B. Proto, že jsme však mohli 

zaslat více výtvarných dílek, vybrali jsme ty nejlepší výtvarné práce z naší podzimní soutěže, 

která měla velice podobné téma „Dveře do světa fantazie“. 

Na základní škole El. Přemyslovny se již tradičně umísťujeme na předních místech a letos 

tomu nebylo jinak. Za kolektivní díla jsme si hrdě odnesli 1. místo v mladší kategorii za Velký 

obrázkový snář od 1. B a 1. místo jsme získali i ve starší kategorii za velkoformátový obraz 

Soví strážci vytvořený ve 3. A. 

Bodovali však i jednotlivci a to za již zmíněné „Dveře do světa fantazie“. 3. místo ve starší 

kategorii obsadila Lucie z 3. B a 2. místo v mladší kategorii si odnesla Hanička z 1. A. 

Na slavnostní vernisáži, která se konala 19. 6. 2018, jsme opět shlédli velmi podařené pásmo 

složené z písní a pohádek a také nechyběl raut ve školní jídelně. 

Protože letošní ročník byl poznamenán krátkým časem na vytvoření prací, téma na příští rok 

už tedy bylo opět oznámeno s předstihem tak, jak jsme bývali zvyklí. V příštím školním roce 

se soutěž bude pořádat poprvé v podzimních měsících a téma bude „Les, voda a louka“. 

Nezbývá než věřit, že účast bude větší a kladné umístění minimálně stejné. 
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Velký obrázkový snář dětí z 1. oddělení získal první místo v mladší kategorii 

 

 

 

 

 

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2018 NA ZŠ VEJROSTOVA 
 

Letos se nám příměstský tábor opětovně velmi vydařil! Děti byly unavené, rodiče spokojení a 

pedagogický dozor se doslova tetelil blahem, protože vše klapalo jak na drátku. Hned první 

den jsme si všech 64 dětí rozdělily do 2 skupin. Se staršími dětmi jsme autobusem přijeli do 

Maršova a přes Hálův mlýn jsme došli až do Veverské Bítýšky. Skupinka mladších dětí se 

vlakem vypravila do Tišnova a zdolali rozhlednu jménem Klucanina. Další dny následoval 

program na dopravním hřišti u Riviéry, komentovaná prohlídka ZOO Brno, výlet na 

Slovanské hradiště v Mikulčicích s celodenním programem zakončený výstupem na místní 

rozhlednu. Pokud jde o rozhledny, starší žáci nevynechali ani tu na Špilberku. Brněnský 

Špilberk jsme prochodili křížem krážem, ale nejvíce nás zaujaly kasematy. Návštěvě kasemat 

předcházela prohlídka kabinetu kuriozit v Moravském zemském muzeu, kde jsme viděli roh 

z jednorožce, králíka s parůžky a spoustu dalších velmi zajímavých věcí. Celý týden jsme 

uzavřeli tréninkem ve sportovním areálu Hroch, v Jundrově, kam jsme došli přes Holednou.  

Za pedagogický tým Lucie Krumniklová a Hana Horáčková 
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ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY 
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Seznam zaměstnanců ve školním roce 2017/2018 
 

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. Lenka Broklová 

Mgr. Jana Coufalová 

Mgr. Zuzana Čeledová 

Mgr. Radmila Dobrovolná 

Mgr. Petra Elblová 

Mgr. Hana Hangoni 

Mgr. Eva Janáková 

Mgr. Barbora Jílková 

Mgr. Nela Jílková 

Mgr. Martin Kirš 

Mgr. Jaroslava Kotalová 

Mgr. Jana Komárková 

Mgr. Věra Koudelová 

Mgr. Daniela Kozáková, 

Mgr. Silva Macáková 

Mgr. et Mgr. Irena Machainová 

Mgr. Klára Merglová 

Mgr. Nikola Mikelová 

Mgr. Jiří Mikulášek 

Mgr. Ilona Mikulášková 

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. Martina Staviařová 

Ing. Marta Šmerková 

Mgr. Kateřina Špatná 

Mgr. Kateřina Šrámková - Petrželová 

Mgr. Lucie Tešnarová 

Mgr. Kateřina Ulrychová 

Mgr. Milada Vaňková 

Mgr. Marcela Velecká 

Mgr. Helena Wolfová 
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Mgr. Dana Zámečníková 

Mgr. Kateřina Zábršová 

Asistenti pedagoga Mgr. Andrea Bakalová 

PaedDr. Jarmila Blažková 

Bc. Natálie Jurmanová 

Zdeňka Krnáčová 

Vendula Kotulanová (Mgr. S. Jahodová) 

Mgr. Renata Kumbárová 

Jaroslava Slezáková 

Petra Sobotková 

Hana Šimoníková 

Petra Šmídová 

Mgr. Jarmila Zedníková 

Mgr. Marie Zemanová 

Vychovatelky ŠD Mgr. Jana Buriánková 

Arleta Ibragimová 

Hana Horáčková 

Bc. Lucie Krumniklová 

Ing. Michaela Ošlejšková 

Ing. Radka Pohanková 

Bc. Radim Procházka 

Beáta Singerová 

Renata Střížová 

Hana Šimoníková 

Zuzana Tuzová 

Mgr. L. Večeřová (MD) – Mgr. A. Bakalová 

Ivana Zouharová 

Správní zaměstnance Zdena Čápková 

Věra Kazdová 

Marta Kinclová 

Hana Kučerová 

Zdeňka Leibnerová 

Břetislav Mička 

Miroslav Nykl 

Marie Pokorná 

Alena Polčáková 

Iveta Smutná 

Milada Svobodová 

MD, RD Mgr. Magda Crháková 

Bc. Petra Ghanem 

Mgr. Petra Růžičková  

Mgr. Radka Schejbalová 

Mgr. Lucie Malachtová 

Mgr. Lucie Večeřová 
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Školská rada schválila Výroční zprávu Základní školy Brno, Vejrostova 1, 

příspěvková organizace za školní rok 2017/2018 na zasedání, které se konalo dne 

25. 09. 2018.  

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.                                   ………......................................... 

Miroslav Klimeš                                                         .................................................... 

Mgr. Olga Novotná                                                    ..................................................... 

Mgr. Petr Slonek                                                        ...................................................... 

Jaroslav Mlečka                                                         ...................................................... 

Mgr. Pavel Krumnikl                                                …..................................................

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


