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1.0 Základní charakteristika školy 
  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

      Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Brno 

 

1.2 Zřizovatel školy: 

      Statutární město Brno, Městská část Brno – Bystrc 

 

1.3 Ředitel školy: 

      Mgr. Zdeněk Černošek 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: 

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

  

1.5 Kontakty: 

telefon:  546220173 

              546211322 

e-mail:   zsvejrostova@vejrostova.cz  

http:      www.vejrostova.cz   
 

1.6 Úplná / neúplná škola  

 Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1.stupeň 19 5 403 21,2 - 

2.stupeň 10 4 219 21,9 - 

Celkem 
29 9 622 21,45 800 

   

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

Datum zřízení:                  17. 10. 2005 

Předseda a členové ŠR:   

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

                                          Miroslav Klimeš 

zástupci rodičů:                 Darja Froňková 

                                          Ing. Mojmír Stojan 

zástupci učitelů:                Mgr. Olga Novotná 

                                          Mgr. Hana Solská  
      

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání 

4/2012, 2. vydání 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 

 

Alternativní programy:  

Začít spolu 2533720025-25-137 1.A; 2.A; 3.A,C;  4.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 8 240 fyz. 8 / přepoč. 7,43 240 

http://www.vejrostova/
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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 47/46,43 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  45/44,43 95,7/95,7 

 

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

2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2 
  

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

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet :  9 

  

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 7 

36-50 let 1 12 

51 a více 3 16 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 2 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 

Celkem 4 39 

Rodičovská dovolená 0 6 

 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Změny v RVP 3 

Cizí jazyky 5 (opakovaně) 

Umění, estetika 1 (opakovaně) 

Speciální pedagogika, SVPU 1 

Informatika, PC, SIPVZ 5 

Společenské vědy 2 

Legislativa, řízení, ekonomie 4 (opakovaně) 

Sport, TV, turistika 1 

Výchovné poradenství, prevence soc. patologických jevů 2 

Přírodní vědy 2 

Český jazyk a literatura – čtenářská gramotnost 14 (opakovaně) 

Zdravotnictví, BOZP, PO 3 

Management, personalistika 1 

Dramatická výchova 1 

Celkem 93 

 

 

2.4 Školní asistenti: 

Počet celkem  (přepočtený/fyzický):    1,9 / 6 
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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. 85 85 0 0 0 

2. 86 81 5 0 0 

3. 101 86 15 0 0 

4. 67 53 14 0 0 

5. 66 42 24 0 0 

Celkem za I. stupeň 405 346 58 0 0 

6. 54 28 26 0 0 

7. 66 29 33 4 2 

8. 52 16 36 0 0 

9. 45 10 35 0 0 

Celkem za II. stupeň 219 83 130 4 2 

Celkem za školu 624 429 188 4 2 

 

 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 5 0,8% 

3 2 0,32% 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  393 

Průměr na jednoho žáka: 0,63 

 

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 

 

7 6 7 

+ 1 konzervatoř 

30 9 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9.ročník 45 75 

8. ročník /7. ročník / 5. ročník 1/6 /8 1,67/10/13,33 

Celkem 60 100 

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ: 

 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 10   

Důvody: změna bydliště 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   2 

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.  Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj (2. 10. 2012) 

      2.  Veřejnoprávní kontrola VSK-6-2012 (21. 11. 2012) 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

ad1 – zjištěné drobné nedostatky odstraněny v měsíci říjnu. 

ad2 – kontrola proběhla bez závad. 

 

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  21 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy 91 0 

Rozhodnutí o přestupu 12 0 

 

 

6.0 Další údaje o škole  
Kroužky při ZŠ: 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky* -  AJ 2  26 

Informatika, PC - - 

Náboženství 4 28 

Přírodní vědy 1 8 

Společenské vědy 1 8 

Sport, TV, turistika 12 186 

Technické vědy 1 12 

Umělecké obory 10 117 

Zdravotní, speciální pedagogika - - 

Jiné ( rybářský, včelařský) 2 23 

* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

 

Žákovská knihovna 

 

Žákovská knihovna disponuje 4112 knihami k volnému půjčování, z nichž je 624 trvale 

zapůjčeno do odborných kabinetů. Během tohoto školního roku bylo půjčeno 731 knih. Byly 

zakoupeny 2 sady knih pro společnou četbu jak na 1., tak i na 2. stupni. Celkem se knihovna 

rozrostla o 52 knih. 

                                                                                                                                         Mgr. Petra Elblová 
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7.0 Zhodnocení a závěr: 
 

VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VÝSLEDKY: 

 

 Ve školním roce 2012/2013 jsme ve všech ročnících učili šestým rokem podle 

Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní vzdělávání. Jako každým rokem 

docházelo i tentokrát k jeho  upřesňování. 

 

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

Vyučovali jsme v něm ve čtyřech ročnících (pěti třídách), a to v 1. A, 2. A,  3. A, C a  4. A. 

 

 V  roce 2012/2013 jsme otevřeli čtyři první třídy. Z důvodu velkého počtu tříd na naší 

škole jsme v příštím školním roce nuceni počítat se  spojováním tříd s nižším počtem 

žáků. 

 

 Podle individuálního vzdělávacího programu bylo vzděláváno 11 žáků. Asistent 

pedagoga byl přidělen čtyřem z nich. Všem žákům byla věnována patřičná péče a 

pozornost. 

 

 Tradičním přínosem v poskytování poradenských služeb v oblasti vzdělávání žáků 

byla práce školního poradenského pracoviště vedeného školní psycholožkou. Dalšími 

členy jsou dva speciální pedagogové, výchovná poradkyně a metodici prevence. 

V tomto smyslu byla zajištěna spolupráce a koordinace služeb s ostatními 

poradenskými pracovišti. 

 

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

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

i v příštích  letech. 

 

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

srozumitelné vyjadřování,  na efektivní sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. 

Této oblasti je potřeba věnovat se i nadále. 

 

 U žáků II. stupně jsme navázali na  možnost upevňovat a procvičovat si své znalosti 

z českého jazyka prostřednictvím počítačových programů. Vstup do učebny výpočetní 

techniky měli volný denně od 7.00 do 7.45 hodin. Počítačové programy škola 

doplňuje dle potřeby. Jejich využívání v hodinách českého jazyka je žáky bráno jako 

vítané zpestření výuky.  

 

 I v tomto roce byla věnována pozornost sportu a tělovýchově, zejména volejbalu. Při 

jeho výuce spolupracujeme se sportovními oddíly DDM Brno a Loko-Ingstav Brno. 

Škola má pro toto sportovní zaměření vytvořeny velmi dobré podmínky. I když se 

situace oproti minulému roku zlepšila, nadále nám chybí  dostatek kvalitních 

oddílových trenérů.  kteří by se našim žákům mohli věnovat v soutěžním období i o 

sobotách či nedělích.  

 

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

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

ani v tomto roce. Žáci byli hodnoceni nejen za  obsahovou a formální stránku 

prezentace, ale i za celkové vystupování. V mnoha případech se jednalo o velmi 

kvalitní prezentace jak po stránce obsahové, tak i téměř profesionálního přednesu. 
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 V rámci rozvoje cizích jazyků se 25 našich žáků zúčastnilo pětidenního výjezdu do 

Anglie s ubytováním v rodinách. Pro následující školní rok vstupujeme do spolupráce 

s organizací Aktivní škola a rádi bychom uskutečnili studijní pobyt 15 žáků na Maltě 

v prestižní jazykové škole s výukou anglického jazyka. Slevovou akci v tamější 

prestižní jazykové škole se podařilo získat na ukázkovém třídenním studijním pobytu i 

pro ŘŠ.  
 

 V březnu proběhl na naší škole projekt Edison.  Jedná se o projekt pro české základní 

a střední školy. Zajišťuje je organizace AIESEC Brno. Ta vybrala pro naši školu 

praktikantky, které na tuto činnost připravila. A tak měli žáci 2. stupně možnost získat 

informace o cizích zemích z úst vysokoškolských studentek (z Číny, Maďarska, 

Vietnamu, Indonésie), a to v angličtině. Z důvodu úspěšnosti projektu chceme v tomto 

pokračovat i v příštím školním roce.  
 

 Vedení školy zabezpečovalo potřeby školy související s výchovou a vzděláváním a 

vyhovělo individuálnímu zájmu jednotlivých pedagogů v naplňování plánu  DVPP.  

Díky vstupu školy do projektu EU peníze školám (listopad 2011) jsme začali školu 

vybavovat  interaktivní a komunikační technikou, vzrostl také zájem učitelů o další 

vzdělávání v tomto směru.  
 

 Žáci 5. a 9. ročníku ve školním roce 2012/2013 byli testování v rámci projektu MŠMT 

– NIQES. Cílem tohoto testování nebylo srovnání žáků, tříd nebo škol. Základním 

úkolem bylo poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní 

požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. V souvislosti 

s tím je užitečný a zajímavý pohled na zprůměrované výsledky našich žáků. Všechny 

výsledky tohoto celoplošného testování mají mít především signální funkci – mají 

upozornit na možné odchylky reálného stavu dovedností žáků od očekávané úrovně. 

Pro zajímavost zveřejňujeme pouze průměrnou úspěšnost žáků ( v %) školy 

v jednotlivých testovaných ročnících a předmětech. 

 

 

 

     

 

 

 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 žáků do mimoškolních soutěží a 

olympiád. I přes dílčí úspěchy máme v této oblasti  ještě rezervy.   
 

 V období listopad – prosinec jsme uskutečnili dotazníkové šetření „Pohoda“ (SCIO). 

Z prvního stupně jsme do něho zapojili pouze žáky 5. ročníku, z druhého stupně žáky 

6. až 9. ročník. Žáci odpovídali na otázky z deseti oblastí: Fyziologické potřeby, 

Prostor, Pohyb, Bezpečí, Jistota a řád, Kamarádství a důvěra, Soudržnost a spolupráce, 

Respekt, Uznání a ocenění, Smysluplnost.  

Získané poznatky jsou příležitostí k diskusi s učiteli a žáky o rizikových oblastech, 

jsou podnětem pro zlepšování vztahů ve škole, ale jsou i podnětem pro další případné 

změny související s prostředím školy. 
   

 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, důraz jsme kladli především na oblast 

čtenářské, cizojazyčné a matematické  gramotnosti a rozvoj klíčových kompetencí. 

ročník Matematika Anglický jazyk Český jazyk 

        5. 51,79 % 93,11 % 78,36 % 

9. 56,16 % 74 % 72,46 % 
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 Žáci jsou pedagogy motivováni a vedeni k aktivnímu vzdělávání, avšak velký počet 

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

výkyvy v jejich vědomostech. S rozdílnými vědomostmi souvisí i individuální vztah 

žáků k jednotlivým předmětům. Proto musíme stále hledat novou motivaci (DVPP, 

prostřednictvím konzultací s pedagogy  jiných škol, ...), abychom při výuce zaujali co 

největší počet žáků. Ke zlepšení motivace žáků přispívají i výukové materiály 

vytvářené v rámci povinného plnění projektu EU peníze školám. Všechny potřebné 

materiály nutné ke splnění závazku pro tento projekt jsme ukončili v květnu 2013. 

 

BUDOVA ŠKOLY A PŘILEHLÉ POZEMKY: 
 

 Pokračovali jsme ve výměně nábytkových sestav (lavice, židle) za výškově stavitelné. Ani 

v letošním roce nemohla být z důvodu nedostatku finančních prostředků  dokončena 

výměna potřebným vybavením ve všech učebnách a nových místnostech. 
 

 U jednotlivých tříd II. stupně pokračujeme v rušení klecových šaten a nahrazujeme je 

šatními skříněmi, které zvyšují ochranu uložených věcí.   
 

 Neobsazené místnosti byly využívány školní družinou a zájmovými útvary pro 

mimoškolní činnosti.  
 

 Každoročně, výjimkou nebyl ani tento rok, bylo z finančních prostředků školy 

uskutečněno několik drobných oprav a úprav sloužících k bezpečnějšímu pohybu dětí a ke 

zlepšení školního prostředí (bezpečné rohy na chodbách, nátěry dveří a dveřních zárubní, 

rozvoji estetického cítění,…). Tomu je třeba věnovat pozornost i nadále, aby nedošlo ke 

zbytečným úrazům žáků. 
 

 Úřad městské části Brno – Bystrc zajišťoval financování oprav sportovního areálu a mzdu 

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

získání finančních prostředků na výstavbu víceúčelového beach hřiště.  
 

 Z prostředků EU jsme ukončili plánované vybavování tříd projekční technikou, což by se 

mělo v nadcházejícím roce projevit i na dalším zpestření výuky.  
 

 Investiční prostředky pro rok 2013 jsme se rozhodli vložit do rozšíření venkovního 

dětského koutku, jehož součástí je již zbudovaná venkovní posilovna.   
 

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

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

bezbariérové objekty. Naší snahou pro další období přetrvává získání finančních 

prostředků. I nadále přetrvává snaha získat finanční prostředky na výstavbu venkovního 

výtahu.  

 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY: 

 

 Pedagogický sbor měl ve školním roce 2012/2013 47 pedagogických pracovníků, 

z toho 45 odborně kvalifikovaných.  
 

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

prevence sociálně patologických jevů (druhý z metodiků již také dokončil 

specializační studium pro školní metodiky prevence -  květen 2011), koordinátorka a 

metodička ŠVP, dvě speciální pedagožky.  
 

 Všichni pedagogičtí pracovníci (PP) splnili dle možností roční plán dalšího vzdělávání 

(DVPP). 
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 V závěru školního roku jsme v souladu s legislativou rozvázali pracovní poměr pro 

 nadbytečnost se dvěma PP,  naopak dvě PP se vrátily po rodičovské dovolené a dvě 

odešly na mateřskou dovolenou.  
 

 Počet nepedagogických pracovníků (celkem 9) se nezměnil. 
 

 Z důvodu většího uspokojení požadavků rodičů jsme rozšířili kapacitu školní družiny 

z 240 na 390 žáků. 
 

 Škola má dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou naplňovat současné i 

budoucí potřeby školy včetně specializovaných pedagogických činností.  

 

PODMÍNKY BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ: 

 

 Škola přijala opatření týkající se materiálního vybavení a bezpečnosti školních 

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

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

Tato pravidla byla uplatňována v roce 2012/2013 a zaměstnanci se jimi řídili. 

 

VEDENÍ A ŘÍZENÍ ŠKOLY: 

 

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

subjekty předávány efektivně. 
 

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

pracovníky podnětné. 
 

 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: 

 

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

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

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

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

partnera, který by investoval do  výstavby venkovního víceúčelového beach hřiště 

nebo do nákupu šatních skříní pro žáky. 

 

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

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

 

 Škola vyzvala rodiče, aby se angažovali v životě školy prostřednictvím svých zástupců 

ve školské radě či zástupců  tříd na třídních schůzkách. V ojedinělých případech se 

nedaří jejich angažování v pomoci dětem při učení, v domácí přípravě, případně 

v řešení závadového chování  jejich dítěte. 

 

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

školním roce 2012/2013 měl zájem na dalším rozvoji školy. 
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Závěrem zhodnocení školního roku 2012/2013 děkuji panu starostovi a zástupcům ÚMČ 

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

oprav budovy školy a sportovního areálu a za dobrou spolupráci se školskou radou. 

Díky patří všem provozním zaměstnancům za udržování chodu školy.  

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

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

nedosahovala tak dobrých výsledků! Za příkladné vedení svých kolektivů a dobrou 

spolupráci s ředitelem školy patří dík také zástupkyním prvního a druhého stupně. 

 

 

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

8.1  Údaje o odborných pracovnících  
 

8.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 *1/1 VŠ 

školní metodik prevence 2 2/2 VŠ 

* DPS Studium pro výchovné poradce (PdFMU) 

 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  0,5 1/1 VŠ 

školní speciální pedagog   I.   0,10 1/1 VŠ – speciální pedagog 

školní speciální pedagog  II. 0,14 1/1 VŠ – speciální pedagog 

 

8.1.2  Věková struktura 

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

výchovný poradce 0 1 0 

školní metodik prevence 0 2 0 

školní psycholog 1 0 0 

školní speciální pedagog 1 1 0 

 

 

8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků: 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

výchovný poradce: semináře 

školní metodik prevence: semináře  

školní psycholog: semináře 

školní speciální pedagog: semináře 
 

8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

 

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

 

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

 

 

8.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

VPU 3., 4., 8., 9., 9., 5 

VPCH 2., 3., 4., 5., 9., 5 

mentální postižení 4., 1 

Celkem  11 

 

8.4  Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

- - - 

Celkem - - 
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO 

PROGRAMU 

za školní rok 2012/2013 
 

Škola:  Základní škola Brno, Vejrostova 1    

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

Počet žáků celkem: k 30. 6. 2013 622   (I. stupeň : 403  žáků, II. stupeň:  219   žáků) 

 

Podmínky školy:   
 

Škola má dobré podmínky pro uskutečňování minimálního preventivního programu.  Program 

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

projekt ŘVV (projekt Řešení vrstevnických vztahů – dříve CHIPS). Škola spolupracuje i 

s Policií ČR.  

 

I.  stupeň: 

 

Co se podařilo:  
 

 Projekt - Můj kamarád - je 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 Šikana – se zaměřuje na vztahy ve třídě, asertivní chování, etickou výchovu - žáci 

se učí 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 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 – je projekt zpracovaný metodikou Začít spolu do 

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

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

Dagmar Novákové. 

 

Co se nám nedaří:  
Nedaří se vysvětlit rodičům nebezpečí volného pohybu dětí na internetu.  
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II. stupeň: 

 

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

poznávání nových kolektivů a jejich třídního učitele. 

 

 Projekt Mgr. Novotné a Mgr. Koudelové Patron 1. třídy – každoroční propojení 2. a 1. 

stupně. Vytvoření nových osobních vazeb žáků a podpora zdravých vzájemných vztahů 

ve škole.  

 

 Projekt Výchova k lidským právům (12.11. pro všechny třídy 2. st.) – s tématy: Práva 

dítěte, Všeobecná deklarace lidských práv, Investoři chudoby a Silný kafe aneb 

(Ne)spravedlivý obchod. Využíváme mimo jiné nabídky spol. Člověk v tísni, o.p.s. 

Jeden svět na školách. 

 

 Besedy s názvem Extremismus a škola – obecná charakteristika, nebezpečí, propagace 

násilí, využívání médií. (školní psycholožka Mgr. Jurková) – všechny třídy 2. stupně. 

 

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

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

závislosti – výborný osobní projekt Bc. M. Fukana  - pouze pro 8. a 9. třídy. 

 

 Beseda Kyberšikana – ve spolupráci s Policií České Republiky. Nebezpečí sociálních 

sítí jsme individuálně řešili již s žáky 1. stupně.  

 

 Program Zdravá 5 – zásady zdravé výživy, vhodné potraviny a nápoje.  

 

 Besedy Prevence úrazů páteře a míchy – zástupci integračního centra pro vozíčkáře 

ParaCentrum Fenix, Brno – žáci 8. a 9. ročníku 

 

 Přednáška Lidská sexualita – doc. MUDr. Zvěřina CSc.  

 

 Přednáška Trestní právo – prevence rizikového chování pro žáky 9. ročníku. 

 

 

Co se nám nedaří:  

Nedaří se nám být dokonalí... Trpělivě však budujeme vzájemnou důvěru mezi žáky a 

dospělým osazenstvem školy, snažíme se minimalizovat záporné dopady moderních 

technologických zázraků, pomáháme v případě potíží hledat lepší možnosti řešení problémů 

než agresivitu, nenávist, únik ke drogám a mnohé další nežádoucí a nebezpečné jevy, s nimiž 

se každý školní rok v různých formách setkáváme. 
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Zpráva o činnosti výchovné poradkyně za rok 2012/13 

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

především se speciálními pedagožkami (Mgr. Magda Crháková, Mgr. et Mgr. Irena 

Machainová), školní psycholožkou (Mgr. Bohumila Jurková) a metodiky prevence 

(Mgr. Olga Novotná a Mgr. Petr Slonek). 

 

Oblast práce se žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy 

 

 VP společně se speciálními pedagožkami konzultovala výchovné a vzdělávací 

problémy některých žáků s pracovnicemi PPP Brno, Kohoutova (především Mgr. 

Klára Filípková, Mgr. Šárka Nováková), dvakrát proběhlo setkání s pracovnicemi 

PPP v budově školy. 

 4. 4. 2013 se VP zúčastnila semináře organizovaného PPP Brno na pracovišti 

PPP Brno  Kohoutova. Předmětem byly především informace k přijímacímu řízení 

(PaeDr. Eva Blažková, Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu 

práce Brno-město; Mgr. Ilona Javorská, OŠ KrÚ JmK), informace PPP Brno 

(Vykazování integrací a doporučování do škol samostatně zřízených, návrhy na 

úpravu Školského zákona - § 16; projekt PPP Diagnosticko-intervenční nástroje 

jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami; nabídka Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti PPP 

Sládkova). 

 VP celoročně vedla a aktualizovala přehled žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami (specifickými poruchami učení, specifickými poruchami chování a 

dalšími handicapy). Podílela se na zajištění integrací žáků a poskytovala přehledy 

příslušným úřadům. Celkem bylo k 1. 9. 2012 integrováno deset žáků, pro něž byl 

vypracován individuální vzdělávací plán, a tento stav zůstal po celý školní rok 

nezměněn. Ve čtyřech třídách (1. A, 2. A, 3. A, 3. C) pracovaly asistentky 

pedagoga. Ve dvou případech se jednalo o 20 hodin týdně pro žáky s vývojovou 

poruchou chování, v jednom případě o 16 hodin týdně pro žáka s vývojovou 

poruchou chování a v jednom případě o 20 hodin týdně pro žákyni s lehkým 

mentálním postižením. Pro tuto žákyni byl vypracován speciální pedagožkou (Mgr. 

Magda Crháková) Školní vzdělávací program pro děti s lehkou mentální 

retardací pro období 1. – 3. ročníku. Dva žáci 9. ročníku měli vypracován 

individuální vzdělávací plán ze zdravotních důvodů. 

 VP evidovala žáky s větším počtem zameškaných hodin. Neomluvené absence 

jedné žákyně byly oznámeny na Obvodní oddělení Policie ČR, Brno-Bystrc a jsou 

předmětem dalšího šetření. 

 Výchovné a vzdělávací problémy 8 žáků a žákyň řešila VP ve spolupráci s OSPOD 

ÚMČ Brno-Bystrc, resp. ÚMČ Brno-sever, ÚMČ Brno-Starý Lískovec.   

 Třináctkrát se sešla výchovná komise, celkem se týkala čtrnácti žáků a žákyň. 
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Preventivní programy 

 

 VP spolupracovala na preventivním programu Prevence rizikového chování, 

který proběhl na 2. stupni formou projektového dne 31. ledna 2012. 

 Společně se speciální pedagožkou se podílela na práci vrstevnické podpory Řešení 

vrstevnických vztahů (ŘVV, dříve CHIPS), který byl do konce roku 2012 

realizován Vzdělávacím institutem ochrany dětí. Schůzky se konaly v pondělí 

jedenkrát za 14 dní. 

  

Kariérové poradenství 

 

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

v rámci předmětu Svět práce).  

 S žáky 9. tříd navštívila v říjnu 2012 Informační a poradenské středisko pro 

volbu povolání Úřadu práce Brno-město. 

 V průběhu roku zorganizovala prezentaci tří brněnských SŠ  - proběhlo v rámci 

výuky Volby povolání (dle nabídky SŠ). 

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

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

zápisové lístky, 4. února 2013 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 27. června 2013 zorganizovala v tělocvičně školy závěrečné rozloučení 

se žáky 9. tříd. 

Údaje o přijímacím řízení na střední školy 

     V letošním školním roce mohli žáci 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 bylo povinností žáka nebo jeho zákonného zástupce. Z tohoto 

důvodu bylo možno evidovat pouze počty potvrzených přihlášek, avšak ne počty skutečně 

odevzdaných přihlášek. 

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

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

     V přehledech vycházíme z informací, které nám žáci poskytli ústně na konci června 2013.         

Z uvedených důvodů nemusí být tyto výsledky definitivní. 

  

Výsledky přijímacího řízení 

 

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

SŠ nebo SOU.  

Z důvodu splnění povinné školní docházky ukončil 1 žák školní docházku v 7. ročníku a byl 

přijat na SOU. 

Na SŠ (gymnázia) dále odchází 6 žáků 7. ročníku a 7 žáků 5. ročníku. Na konzervatoř odchází 

1 žákyně 5. ročníku. 
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Souhrnný přehled přijatých žáků 

 

Školní rok 

2011/2012 

gymnázia odb. stř. vzděl. 

s mat. zkouš. bez 

praktické přípravy  

odb. stř. vzděl. 

s mat. zkouš. 

s praktickou 

přípravou 

učební obory 

s výučním 

listem  

8leté 6leté 4leté 

počty 

přijatých 

žáků 

7 + 1 

konzervatoř 

(5. roč.) 

6 

(7. roč.) 

7 

(9. roč.) 

30 

(9. roč.) 

5 

(9. roč.) 

4 

(9. roč. 3, 

7. roč. 1) 

 

9. ročník 

Přijímacího řízení se zúčastnilo všech 45 žáků 9. ročníku.  

 
 celkem 

žáků 

gymnázia odb. stř. vzdělání 

s mat. zkouškou bez 

praktické přípravy 

(SOŠ) 

odb. stř. vzděl. 

s mat. zkouškou     

s praktickou 

přípravou 

(SOU) 

učební obory 

s výučním listem 

(SOU) 

9. A 23 3 17 2 1 

9. B 22 4 13 3 2 

celkem 45 7 30 5 3 

% z počtu 

žáků 

v ročníku 

100 % 15,55 % 66,67 % 11,11 % 6,67 % 

Žák vycházející ze ZŠ v 7. ročníku po dokončení povinné školní docházky 

Jeden žák 7. ročníku vychází z důvodu ukončení povinné školní docházky. Tento žák se 

zúčastnil přijímacího řízení a byl přijat na učební obor na SOU. 

Víceletá gymnázia  

7. ročník  

(celkem 66 žáků k 1. 10. 2012) 
5. ročník 

(celkem 66 žáků k 1. 10. 2012) 

 přihlášky přijati  přihlášky přijati 

7. A 2 0 5. A 11 0 

7. B 5 1 5. B 4 3 

7. C 9 5 5. C 10 4 

Celkem 16 6  26 7 

% z počtu žáků 

v ročníku 

24,24 % 9,09 %  39,39 % 10,61 % 

 

Jedna žákyně 5. B byla přijata na Taneční konzervatoř Brno. 
 

Tabulkové údaje  
 

3.7 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4leté studium 6leté studium 8leté studium   

Počty přijatých žáků 

 

7 6 7 

+ 1 konzervatoř 

30 9 

 

3.8 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 45 75% 

8./7./5.ročník 1/6/8 1,67 %/10 %/13, 33 

Celkem 60 100 % 
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Zpráva o činnosti podporovatelů v rámci projektu Řešení 

vrstevnických vztahů (ŘVV) 
 

I ve školním roce 2012/2013 pokračovala práce podporovatelů v rámci projektu Řešení 

vrstevnických vztahů (projekt Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. - VIOD), do 

kterého bylo zapojeno 12 žáků druhého stupně od 6. do 9. třídy. Metodické vedení bylo 

zajištěno speciální pedagožkou Mgr. Magdou Crhákovou a výchovnou poradkyní Mgr. 

Lenkou Broklovou.  

 

Na podzim se žáci zúčastnili jednodenního školení, kde získávali potřebné informace o 

základech trestně právní legislativy, problematice sociálně patologických jevů a proškolovali 

se v komunikačních dovednostech. S metodiky z VIODu se sešli ještě k závěrečnému 

rozloučení v prosinci, kdy byl projekt oficiálně ukončen. 
 

Schůzky ŘVV však probíhaly na naší škole stejně jako v 1. pololetí dále, a to jednou měsíčně 

v pondělí v knihovně školy. Náplní schůzek bylo plánování akcí na 1. stupni, propagace 

projektu a podporovatelů pro zviditelnění existence této možnosti pomoci, řešení vztahových 

problémů ve třídě. 

 

                                                                                                             Mgr. Lenka Broklová 
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ŠKOLNÍ  DRUŽINA 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 
 

Školní družina měla v tomto roce 8 oddělení. Tato oddělení vedlo 7 vychovatelek 

a 1 vychovatel, který současně pracoval jako asistent pedagoga ve 3. třídě.  

Poplatky za školní družinu byly použity na nákup nového nábytku, her, sportovních potřeb, 

papírenského zboží a různých odměn za soutěže.  

Vychovatelé letos dětem nabídli převážně výtvarné a rukodělné kroužky, své zastoupení si ale 

našly i sportovní činnosti – stolní tenis, kroužek míčových her a družinový kroužek 

francouzštiny. 

 

Z družinových akcí  

- tradiční výtvarné soutěže - školní soutěž Svět zvířat, účast na celobrněnské soutěži 

Malovaný rok, 

- hudební soutěže - soutěž městské části Bystrcký slavík, taneční soutěž, 

- sportovní soutěže - 2. ročník turnaje ve stolním tenise – vánoční a velikonoční kolo, 

lehkoatletický trojboj – školní kolo i městské kolo, 5. ročník turnaje ve fotbale, 5. ročník 

turnaje v dámě, šachový turnaj s mistrem, 

- zábavné společné akce - karneval, Mikulášská besídka v jednotlivých odděleních, zábavný 

program k MDD – Talent školní družiny, vánoční besídka druháků s divadelní inscenací a 

dílničky pro rodiče a děti, dlabání dýní, 

- velikonoční výstava výrobků ve Společenském centru Bystrc, 

- z dalších akcí jednotlivých oddělení -  výroba vánočních přání a dárků, výroba prezentů 

a přání k svátku matek, vánoční nadělování, narozeninové oslavy, výroba dárků pro budoucí 

prvňáky, luštění křížovek, kvízů, motivační hry v oddělení, znalostní soutěže, velikonoční 

vyrábění, společná četba knih, průběžné turnaje v pexesu, piškvorkách a jiných 

společenských hrách. Využili jsme i projektory a interaktivní tabule,  

- spolupráce s Knihovnou J. Mahena – pasování na čtenáře, klíčování, účast na besedách 

a pravidelné půjčování knih,  

- spolupráce s I. stupněm – příprava příměstského tábora, organizace karnevalu, 

- spolupráce s II. stupněm – čtení deváťáků v ŠD, příprava divadla, soutěže s deváťáky, účast 

dětí z 9. B na karnevalu, příměstském táboře, ztvárnění Mikuláše, čerta a anděla na 

Mikulášskou besídku.   

 

Úspěchy 

- v obvodním kole atletického trojboje na stadionu Rosnička vybojoval 1. místo Milan 

Povolný - žák třídy 4. C,  

- ve výtvarné soutěži Pestrobarevný svět na ZŠ Elišky Přemyslovny uspělo hned několik žáků 

naší školy, a to ve všech kategoriích. 3. místo ve starší kategorii získaly děti z 8. oddělení 

(4. třídy) za Pohádkový strom, zvláštní cenu poroty získal kolektiv dětí z oddělení ŠD 

Lvíčata (1. třídy) za společné dílo Vázičky na každý den. 1. místo v mladší kategorii získala 

Alena Fojtíčková za kresbu Květiny do vázy na jaro, léto a podzim. 
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Ze života školní družiny 
 

II. vánoční turnaj ve stolním tenisu 

     V době od 10. – 19. 12. 2012 se pořádal II. vánoční turnaj ve stolním tenisu. Opět se hrálo 

formou každý s každým a následně „vyřazovacím pavoukem“. Perfektní atmosféra a 

sportovní duch ovládl všechny zúčastněné. 

Konečné pořadí : 

 

1. Adam Pavel Dřínovský, 3. A 

2. David Tretina, 3.  A 

3. Dan Petrla, 3. B 

 
Všichni se už těší na Velikonoční turnaj. 

    

Zapsal :  Bc. R. Procházka 

16. ročník pěvecké soutěže Bystrcký slavík na ZŠ Vejrostova 

 

     V pátek dne 8. února 2013 se v naší školní družině uskutečnilo 16. kolo pěvecké soutěže 

Bystrcký slavík. Nejprve jsme si všichni s hudebním doprovodem (housle - Sabina Sliwková, 

keyboard - Vikktorie Fuchsová, kytara - sl. vychovatelka Zuzana Duchaňová) společně 

zazpívali, abychom naladili tu správnou soutěžní notu. V perfektní atmosféře se nám 

představilo 25 malých, šikovných zpěváčků a zpěvaček, kteří nám krásně zazpívali lidové i 

umělé písničky. Za to byli vždy odměněni potleskem. Podívat se přišel i pan ředitel, kterému 

se líbila písnička Školní styl. Tu na závěr mimo soutěž zazpívala děvčata z 6. oddělení. 

Vybrat pouze několik nejlepších, když všichni zpívali moc hezky, to byl pro naši porotu 

opravdu nelehký úkol. 

  Konečné umístění žáků v jednotlivých kategoriích: 

1. třídy:  1. místo – Vendula Lipovská, 2. místo – Nela Konečná, 3. místo – Honza Slavíček, 

2. třídy:  1. místo - Barbora Daňková, 2. místo – Marie Prokešová, 3. místo – Markéta 

Kloudová, 

3. a  4.  třídy: 1. místo – Vojta Musil, 2. místo – Zuzka Pavelková, 3. místo – Viktorie 

Fuchsová. 

 

      Vítězům gratulujeme a všem ostatním účinkujícím moc děkujeme, protože vystoupit před 

ostatními chce opravdu odvahu! Už teď se těšíme na další ročník. 

                                                                               

                                                                                 Bc. Radim Procházka a Zuzana Duchaňová  

                                                                                                         vychovatelé ŠD  
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                                                                               Bystrcký slavík 2013  

Nultý (pokusný ) ročník Talent ŠD 

     V pátek dne 21. 12. 2012 proběhl  nultý ročník soutěže Talent  ŠD .  Děti zde mohly 

ukázat co umí, co je  baví. Nejprve se představilo trio, kde na housle zahrála Sabina Sliwková, 

na flétnu provázela Anička Kratochvílová a zazpívala Viktorie Fuchsová.  Dále nám Katka 

Ullrichová  ukázala, jak to umí na jednokolce. Pak  nám  skoro  profesionálně  společně  

zatancovaly  Zuzka Jindrová,  Jolča  Letevová,  Viki Fuchsová,  Anička Kratochvílová  a  

Verča Bečvářová.  Umění  s  diabolem  předvedly Kačka Ullrichová  a  Viki  Fuchsová.  Na  

závěr  jsme  si  všichni  společně zazpívali.  Vše   uváděla a komentovala dvojice Zuzka a 

Viki. Veškerá vystoupení se všem moc líbila a ocenili každého vystupujícího ocenili 

potleskem. Doufejme, že příště, kdy se soutěže zúčastní  všechna oddělení ŠD, budou mezi 

vystupujícími i chlapci.  Děkujeme všem, co se zúčastnili. 

     
                                                                                                   Zapsal  : Bc. R. Procházka 

Výstava ve Společenském centru 
 

     Po roce jsme vystavovali ve Společenském centru Bystrc. Tentokrát se jednalo výstavku s 

jarní tématikou, ale bylo vidět, že kromě zajíčků a oveček máme rádi i motýlky, pávy či 

kočičky.  
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Atletický trojboj 

   Jakmile se oteplilo, tak, abychom mohli začít sportovat na hřišti, proběhla soutěž  v 

atletických disciplínách. Nejlepší sportovci jednotlivých oddělení ŠD se zúčastnili 22. 4.  

školního kola, kde se běhalo, skákalo a házelo kriketovým míčkem. 

Ze žáků prvních tříd byli nejlepší Nikolka Tešnarová a Honzík Slavíček. Z dětí druhých 

tříd bylo na stupních vítězů více děvčat, ale z hochů byl nejlepší Maxim 

Nikolyuk, který získal všechny tři zlaté medaile. Žáci třetích a čtvrtých tříd soutěžily společně 

a nejvíce medailí získaly Inka Dytrychová a Líza Ibragimová. Z hochů byl nejlepší Milan 

Povolný. 

     Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 25. 4. 2013 na školním hřišti.  

       

 

Družinový turnaj v dámě 

     V pátek 12. dubna se uskutečnil pátý družinový turnaj ve hře Dáma. Celkem se zúčastnilo 

26 dětí. Tentokrát jsme zahájili hru po jednotlivých ročnících rozlosováním, jen loňský vítěz 

(letošní třeťák) hrál s nejstaršími - tedy čtvrťáky. Loňský i předloňský vítěz Filip 

Smíšek neměl ani letos přemožitele, a tak potřetí v řadě zvítězil. Gratulujeme!!!                                                      

 

Pořadí: 

1. místo Filip Smíšek 

2. místo David Tretina 

3. místo Michal Zetel 

4. místo Julie Herzánová 

5. - 6. místo Zdeněk Valoušek a Dan Petrla 
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V. ročník fotbalového turnaje 

Během prvních dvou týdnů v červnu proběhl 5. ročník turnaje ve fotbalu. Vzájemná utkání 

jsme hráli ročníkově (vzestupně) vyřazovacím způsobem. Finálový zápas rozhodl až 

penaltový rozstřel  ve prospěch čtvrťáků. Jim patřila gratulace! 

   

Taneční soutěž 

 

     
 

6. ročník taneční soutěže byl pořádně žhavý. Pod názvem "Máme styl jako gangnam style" se 

skrývalo devět tanečních vystoupení, z nichž dvě byla na píseň "Gangnam style". 

 

    Nejdříve mi bylo horko při zjištění, že po několikaměsíční přípravě si vystoupení 

natrénovala pouze děvčata ze třetích tříd. Po druhé na zkoušce, kdy zlobila technika, bylo 

tanečních vystoupení jen osm. A napotřetí jsme se všichni pořádně zapotili přímo při taneční 

soutěži, kdy venku panovalo počasí přímo letní, a tak i v naší škole bylo horko. Tanečnice to 

pořádně rozjely, třeťačky dokázaly, že už mají dokonalý styl a mladší 

ročníky zase hodně elánu a nápadů na další ročník taneční soutěže. 

U dospělého publika mělo největší úspěch vystoupení Divoký západ dívek 3. D + 3. A 

nacvičené pod vedením Zuzky Jindrové. Velké poděkování však patří všem tanečnicím. 

     Opět věřím, že si to užili soutěžící i diváci a na závěr přikládám pár rad 

pro příští ročník: najít skvělou písničku, dobré kamarády, secvičit si společný tanec, doladit 

oblečení a těšit se na ten velký den. 

                                                                                                  Vychovatelka Renata Střížová 
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Karneval na ZŠ Vejrostova 

 

     Do naší školy přiletěly čarodějnice zrovna v den našeho karnevalu a kupodivu nám ani 

nepřekážely. My si myslíme, že to byly paní učitelky a vychovatelky, ale ty se k tomu 

nechtějí přiznat. Nám to ale nevadí! Pustily nám pěknou hudbu k tanci, naučily nás nové 

tanečky a k tomu ještě připravily soutěže, u kterých jsme se mohli vyřádit. Moc se nám líbila i 

vystoupení děvčat ze skupiny Street Dance a „třeťačky“ se parádně zavrtěly hned dvakrát, 

takže bylo na co se dívat. Čarodějnice si nás celou dobu bedlivě prohlížely a na samém konci 

karnevalu ocenily ty masky, s jejichž přípravou jsme se my i naši rodiče pořádně natrápili. 

Úplně nejoriginálnější byla maska Markétky Kloudové, která se převlékla za medúzu. Na 

hlavě měla jakýsi cedník a na něm deštník. To byste museli vidět! Divočili jsme tak, že jsme 

trošku unavili i aparaturu, takže se nám ke konci zdráhala zahrát závěrečnou písničku. Ale 

vůbec to nevadilo!  

Kolektiv dětí ze školní družiny 

Fotografie ze zdařilého karnevalu dětí I. stupně 
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

 

     V letošním roce jsme se rozhodli o hlavních prázdninách uspořádat příměstský tábor. 

Jednalo se o čtyři dny. První  jsme strávili ve Středisku environmentální výchovy na  Jezírku 

v Soběšicích, kde jsme se seznámili i s těmi nejdrobnějšími lesními tvory a jejich životem. 

Druhý den jsme podnikli výlet do Moravského krasu. Prohlédli jsme si Punkevní jeskyně  

a propast Macochu, třetí den jsme se probrodili Bílým potokem až k pokladu plnému 

sladkostí a poslední den jsme se zabavili kresbou Madony s děťátkem na dřevěnou desku. 

Vyvrcholením celé akce bylo spaní ve škole se spoustou her a tancem ve školním atriu.   

 

 
Správná parta 

               

 
                                                            …. a sladké sny! 
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I. STUPEŇ 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE: 

 

SOUTĚŽ 

 

ROČNÍK 

 

VÝZNAMNÉ UMÍSTĚNÍ,  JMÉNO 

Školní kolo:   

Orientační běh  (40 dětí) 3.– 5.  

Šplh 3.– 5.  

Obvodní kolo: 

 

  

Šplh 3. 1. místo Luděk Čumpelík (3.D) 

 3. 3. místo Radim Mlečka (3.E) 

 3. 3. místo Zuzana Jilmová (3.A) 

 4. 2. místo Šimon pokorný (4.C) 

 4. 2. místo Inka Dytrychová (4.B) 

 5. 2. místo Alexandra Duchoslavová (5.C) 

Vybíjená hoši 5. 1. místo 

McDonald´s Cup (fotbalový turnaj) 4. – 5. 1. místo 

Městské kolo:   

Soutěž mladých cyklistů 5. 2.místo 

Šplh 3. 1. místo Luděk Čumpelík (3.D) 

 3. 2. místo Radim Mlečka (3.E) 

Novoměstský turnaj ve florbale - hoši 4. – 5. 1. místo 

Plavání 3. 1. místo Eliška Hánová (3.A) - kraul 

 3. 3. místo Jan Babáček (3.D) - kraul 

 4. 2. místo Martina Barešová (4.A) – prsa 

 5. 3. místo Sára Sliwková (5.C) - kraul 

McDonald´s Cup 4. – 5. 1. místo 

Vybíjená hoši 5. 1. místo 

Vánoční pohár v přehazované - Znojmo 5. 3. místo - děvčata 

 5. 2. místo - hoši 

Krajské soutěže   

McDonald´s Cup - fotbal 4. – 5. 6. místo 

Vybíjená hoši 5. 4. místo 

Novoměstský pohár:                                       McDonald´s Cup :    

 

 

     

 

                                     

 
  Hemerka, Černý, Kozlíček, Špelda, Ullrich, Elbl             Sedláček, Černý, Dolák, Kříž, Hemerka, Ryšánek,  

  Jaeger, Tretina, Šimek                                                      Juránek, Holešovský a Špelda 
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Plavání – městské kolo 

 

V únoru jsme se zúčastnili městského finále v plavání. Získali jsme celkem čtyři umístění na 

stupních vítězů. Sára Slivková z 5. C a Honza Babáček z 3.D obsadili shodně třetí místo ve 

stylu kraul, Martina Barešová ze 4. A byla druhá ve stylu prsa  a Eliška Hánová z 3.A svůj 

kraulařský závod dokonce vyhrála. Všem  gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i do dalších 

let.                                                                                       Mgr. Dana Pulicarová 

Fotografie z městského finále v plavání 

   

 

 

Orientační běh 
 

     Letos se jako každoročně konal koncem září v blízkém lesíku orientační běh pro děti 1. 

stupně. Děti, rozdělené do čtyř věkových kategorií, vybíhaly na trať vyznačenou fáborky. Na 

stanovištích, střeženými žáky druhého stupně naší školy, plnily jednoduché úkoly, nejmladší 

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

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

odcházeli s pocitem příjemně stráveného odpoledne.  

 

                                                                                                                      Mgr. Olga Novotná  
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Vánoční pohár v přehazované 

     Ve čtvrtek  30. 11. 2012 se vybraní žáci a žákyně 5. tříd zúčastnili Vánočního poháru v 

přehazované.  A protože se pohár  konal ve Znojmě, již v 6 hodin ráno se všichni sešli na 

parkovišti u školy, kde  čekal autobus, který se chystal odvézt mladé sportovce do sportovní 

haly ve Znojmě.  S nadšením jsme vyrazili.  Vynikající organizace, pravidla a hojná účast 

dalších družstev z celého regionu  nám v první chvíli vyrazily dech. Ovšem naši sportovci s 

nadšením a s bojovností sobě vlastní  procházeli jednotlivými zápasy převážně vítězně.  Z  18 

celků družstvo žákyň získalo 3. místo a družstvo chlapců podlehlo pouze ve finálových bojích 

místnímu družstvu, a obsadilo  tak 2. místo. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za 

reprezentaci naší školy! 

                                                                            Mgr. Věra Koudelová a Mgr. Petra Růžičková 

 

Městské finále ve šplhu 

Ve středu 28. 11. jsme již jeli bojovat o mety nejvyšší. Dětí jelo pouze pět místo šesti, protože 

Saša měla soustředění. Škoda, její čas na obvodním kole byl vynikající a měla šance. 

Ale nevadí. Další reprezentanti naší školy mají taky kvalitu. Vrhali se na tyčku s vervou a 

prali se jak o život. V kategorii kluků třetích tříd máme dva nejlepší šplhavce v Brně! 

Na prvním místě skončil a s přehledem vyhrál Luděk Čumpelík, druhý byl (a na tom trvám) 

Radim Mlečka. Tomu bylo bohužel přisouzeno místo třetí, protože pořadatelé se pořádně 

nepodívali na druhé dosažené časy a ten, co měl čas horší, se podle nich umístil lépe. Posuďte 

sami. Ráďa měl 5,70 s  a při druhém pokusu 6,50 s. Jeho soupeř vyšplhal 7,00 s a potom 5,70 

s. Ošidili nás, ale my víme své. Máme dva nejlépe šplhající kluky třeťáky v Brně! 

                                                                                                                 Mgr. D. Pulicarová 

 

 

 

 

 

Zleva: Radim Mlečka a Luděk Čumpelík 
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ŠKOLNÍ  VĚDOMOSTNÍ  SOUTĚŽE:                                          

 

SOUTĚŽ 

 

ROČNÍK 

 

VÝZNAMNÉ UMÍSTĚNÍ,  JMÉNO 

Školní kolo:   

Recitace:  0. kategorie 1. 1. místo Agáta Burianová (1. D) 

  2. místo David Myhovyč (1. B) 

  3. místo Anna Svobodová (1. A) 

                I. kategorie       2. 1. místo Anuska Tkáčková (2. A) 

  2. místo Matěj Studeník (2. D) 

  3. místo Adéla Prokešová (2. D) 

                II. kategorie 4., 5. 1. místo Magdaléna Blažková (5. B) 

               Petr Bareš (4. B) 

  2. místo Krisiana Stixová (4. B) 

  3. místo Ondřej Gorčík, Tomáš Hájek (4. B) 

MATESO   5. F. Šimek, J. Rádl, Nikolas Ullrich, F. Blbl,  

J. Potůčková 

Obvodní kolo:   

Recitace 4. Zvláštní ocenění: Bareš Petr  (4. B) 

 5.                              Blažková Magdalena (5. 

B) 

Městské kolo:   

Soutěž mladých cyklistů 5. 2. místo 

MATESO 5. František Šimek, Jakub Rádl 

Celostátní soutěže:   

Mladý pisálek - literární 2. Dubová Kristýna  (2. A) 

 4. Harnachová Anna, Dytrychová Ingrid 

Bareš Petr  (4. B) 

 

Úspěšní účastníci literární soutěže Mladý pisálek: 

   

    Ingrid Ditrichová, Petr Bareš, Anna Harnachová                    Kristýna Dubová 
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AKCE ŽÁKŮ  1. STUPNĚ  A  SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY : 

ROČNÍK SUBJEKT AKCE POČET 
žáci 

první Bystrouška Výukové programy 85 

 Planetárium -„- 63 

 Polárka Divadelní představení 85 

 Spol.centrum -„- 21 

 Škola Výchovný koncert  85 

 Škola Zásady zubní hygieny 85 

 Škola Veselé zoubky 85 

 Projekt Jak zlepšit vztahy ve třídě 85 

  Prevence kouření 85 

  Den Země 85 

  Chování v mimořádných situacích 43 

 třídní projekt 1. A 13 projektů 22 

 -„-    1. C Den Slabikáře 21 

 škola Pečení vánočních perníčků 85 

 Výlet 1. B, C, A Macocha, ZOO 64 

 ŠVP  1. D  Škola v přírodě 17 
 

druhý Bystrouška Tematické pořady 80 

 Společenské centrum Koncert skupiny Réva 80 

 Dopravní hřiště Dopravní výchova 60 

 Hvězdárna Naučný pořad 80 

 Divadlo Polárka Pohádka 80 

 ŠvP Bohdalov, Kuklík Škola v přírodě 40 

 Moravská galerie Výstava 20 

 Knihovna J. M. Pořad o ilustrátorech dětských knih 20 

třetí KC Bystrc Cimbálová muzika Réva – hudební program 65 

 Besední dům Vánoční koncert SF Brno 80 

 Bystrouška Výukové programy 5x 100 

 Divadlo Polárka Boříkovy lapálie 90 

 Domov důchodců v Bystrci Kulturní  vystoupení  22 

 Lednicko – valtický areál Výlet 45 

 Dental Alarm Ústní hygiena 100 

 Dopravní hřiště Komín Pravidla silničního provozu 100 

čtvrtý Projekt Narnie Celotýdenní úvodní projekt 4. A 22 

 Bystrouška Pravěk   4. A, C 40 

 Cimbálka Réva    Koncert 4. A, B, C 66 

 Projekt Středověk Jak se žilo ve středověku-dvoudenní  4.  A 22 

 Bystrouška Tajemství lesa  4. C 22 

 Bystrouška Peří,chlupy,šupiny  4. A  22 

 Muzeum  hraček Návštěva muzea v Měnínské bráně  4.  A 20 

 Dětské muzeum 20 let muzea   4.C 20 

 Škola Pečení vánočních perníčků   4. A, B, C 60 

 Škola Jednodenní projekt   4. A 22 

 Škola Dvoudenní projekt s besídkou   4. A 22 

 Bystrouška Vánoce   4. A 22 

 Brněnská filharmonie Vánoční koncert t v Besed. domě 22 

 Vánoční trhy Vánoční trhy na Zelném rynku   4. A 22 
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ROČNÍK SUBJEKT AKCE POČET 
žáci 

čtvrtý Jak zlepšit vztahy ve třídě Projekt-prevence šikany   4 .A, B 22 

 Zvířata v zimě Jednodenní projekt   4. A 22 

 Lucemburkové Jednodenní projekt   4. B 24 

 Polárka Divadelní představení Bořík a spol.  4. A,B,C 60 

 Rezekvítek Výukový program o lese  4. B, C 22 

 Planetárium Návštěva Exploratoria   4. A, B, C 60 

 Prevence patologických jevů Projekt o alkoholu   4. A 22 

 Bystrouška Velikonoce 4. A  22 

 Projekt Moře Dvoudenní projekt o moři  4. A 22 

 Projekt Budoucnost Jednodenní-Jak to bude v budoucnosti? 4. A 22 

 Besídka Besídka pro maminky 4. A 22 

 Den Země Úklid kolem školy   4. A,B, C 66 

 Rezekvítek Den v lese  4. C 24 

 Školy v přírodě Studnice, Karlov, Kuklík   4. A, B, C 60 

 Dopravní hřiště Dopravní výchova  4. C 22 

 Sportovní den Veselé sportování na hřišti   4. A, B, C 66 

 Projekt Kraje ČR Zpracování všech krajů ve skupinách  4. A 22 

 Školní výlet Výlet na Macochu   4.  A, B 40 

 Dental Alarm Ústní hygiena   4. A, B, C 66 

 Dopravní hřiště Komín Pravidla silničního provozu   4. A ,B, C 66 

pátý Dopravní hřiště Komín Pravidla silničního provozu 65 

 Společenské centum v Bystrci Výchovný koncert 66 

 Planetárium Kraví hora Vzdělávací program 43 

 Společenský dům Brno Vánoční koncert 65 

 ZŠ Vejrostova 1 Hra po škole 66 

 Bystrouška Vzdělávací pořad 23 

 ZŠ Vejrostova Den Země 66 

 Daňkovice, Vysočina ŠVP 60 

 ZŠ Vejrostova 1 Sportovní den 66 

 ZŠ Vejrostova Projekt Alkohol, Drogy 66 

 ZŠ Vejrostova  21 

 Dental Alarm Ústní hygiena 65 

1., 3. a 4. Domov důchodců v Bystrci  Vystoupení v na flétnu  8 

2 .- 5. Dopravní hřiště výukový program 318 

 

   

Projekty I. stupně: 
 

NÁZEV CÍL PROJEKTU DOBA 

TRVÁNÍ 

POČET 

ZÚČASTNĚNÝCH 

TŘÍD 

Od semínka k lesu s Motorolou 

Péče o sazenice dubu a jejich 

vysazení v lese. Seznámení 

s lesními živočichy a rostlinami. 

únor 2013 – 

listopad 2013 
2. B, 3. A, 4. B, 4. C 

Šikana prevence leden 2013 celý I. stupeň - 19 

Kouření, drogy prevence březen 2013 celý I. stupeň - 19 

Chování v mimořádných situacích prevence průběžně celý I. stupeň - 19 
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Školní projekt „Od semínka k lesu s Motorolou“ 

 

Do projektu se zapojili žáci  třídy  2. B, 3. A, 4. B  a  4. C   

Projekt začal v únoru 2013  a  bude ukončen v  listopadu 2013. 

 

Hlavní cíle projektu 

• Žáci jsou vedeni k pochopení lesního ekosystému jako celku a také budou blíže 

seznámeni s jeho dílčími částmi. 

• Žáci pochopí funkce lesa a jeho význam. 

• Žáci jsou vedeni k budování pozitivního vztahu k lesu a přírodě obecně. 

 

To vše za využití inovativních vyučovacích metod s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí 

žáků.  

Projekt současně naplnil RVP v oblasti průřezového tématu Environmentální výchova  

(konkrétně ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Umění a kultura, 

Člověk a svět práce). 

 

Přehled průběhu projektu: 

 

     Školní projekt Od semínka k lesu s Motorolou je rozdělen na 5 částí. Čtyři části školního 

projektu se nazývají podle čtyř ročních období a věnují se poznávání a pozorování lesa 

v jejich průběhu. Pátá část projektu se věnuje výsevu semen stromů, výsadbě sazenic a péči o 

ně. Tato část prolíná jednotlivými obdobími projektu. 

     V úvodní části školního projektu (po úvodním výukovém programu) si děti vysely 

semínka dubu. V dubnu 2013 si vysadily sazenice stejné dřeviny.  Děti na sazeničkách 

sledovaly, jak se v průběhu roku mění jejich vzhled. Časem mohly porovnat vzhled starší 

rostlinky se semenáčkem. Děti se v péči o zaseté rostlinky střídaly např. tak, že každý týden 

měla květináče na starost jedna dvojice žáků.  Část květináčů jsme umístili ve venkovních 

prostorách a část jsme nechali v interiéru, aby se dalo porovnat, jak se v odlišných 

podmínkách rostlinám daří. Květináče s vysetými duby jsme dali do venkovních prostor až 

koncem března.  Ve venkovních podmínkách by měl mít stromek větší šanci na přežití, 

protože je to pro něj přirozené prostředí. Svá pozorování si žáci zaznamenávali do pracovních 

listů.  Žáci se naučili pečovat dlouhodobě o rostlinu a dbát na její potřeby. Zároveň si 

prostřednictvím péče o semenáček prohloubili svůj osobní vztah ke stromům a smysl pro 

zodpovědnost. Žáci poznali prostřednictvím vlastní zkušenosti, že vypěstování stromku je 

náročné na čas a péči.  

     Projekt vyvrcholí v měsíci říjnu 2013 výsadbou dalších sazenic v lesní školce Útěchov – 

Soběšice. Přímou prací v lese si děti uvědomí nejen význam lesa a sounáležitost s přírodou a 

ochranou životního prostředí, ale i další souvislosti.   

http://www.sitosito.rajce.net/ 

                                                                                                           Mgr. Jana Coufalová 

     
 

http://www.sitosito.rajce.net/
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Rodičovské čtení a třídní prodejnička: 

 

     Od první třídy pořádáme rodičovské čtení, kdy maminka nebo tatínek, sourozenci,  

prarodiče,  přijdou do vyučování se svou oblíbenou knihou z dětství nebo knihou, která je 

milá právě jejich dítěti. O knize dětem něco řeknou, pak z ní i přečtou nebo převyprávějí, 

dokonce i zahrají. Nakonec čteme s dětmi v kroužku po větách, v knize listujeme, na pracovní 

list si o knize  zapíšeme a nakreslíme to nejdůležitější. Když se dětem kniha líbí, poprosí 

doma o dárek třeba za vysvědčení nebo k narozeninám. Zažíváme krásné chvíle, když rodič 

předává svůj prožitek s knihou ostatním dětem. Návštěva a čtení má ještě další rozměr. Rodič 

vidí své dítě v kolektivu třídy při přímé tvořivé práci  a  má tak možnost srovnání. Na 

webových stránkách  naší školy a  třídy se všichni mohli dovědět, se kterými knihami už jsme 

se už takto seznámili. 

     Druhou zajímavou akcí k inspiraci je naše třídní Prodejnička.  Po celý školní rok máme na 

nástěnce velký list se jmény. Děti dostávají sluníčka a někdy i černý puntík. Na konec měsíce 

se všichni těší. A pak už je Prodejnička. Za sluníčka dostanou děti školní papírové peníze, za 

puntíky je musí vrátit. Co vydělaly, s tím si ve své peněžence hospodaří. Rodiče a přátelé 

pošlou do školy „nové zboží“ a v hodině matematiky  otevřeme  pokladnu, vystavíme zboží a 

děti konečně nakupují. Není to hra, je to doopravdy, platíme našimi školními mincemi, které 

jsme si sami vystřihli z velké matematiky a hlavně zasloužili. Utrácíme a počítáme, na co 

máme a kolik nám ještě zbude a  na co. Na webové stránky naší školy -  třídy jsme vkládali 

fotografie z této akce. 

                                                                                                          Mgr. Jana Coufalová 

 

              
 

 

 

Můj  kamarád 

 

     V rámci prevence rizikového chování proběhl na naší škole projekt Můj kamarád. Jeho 

obsahem byla spolupráce žáků šesté a první třídy. Každý prvňáček získal svého kamaráda a 

ochránce mezi staršími spolužáky. V listopadu proběhly dvě akce : Putování broučků 

temným lesem a Svátek slabikáře. 

     Při první akci procházeli malí broučkové  v doprovodu rodičů lesem. Vyzbrojeni lampióny 

a  lucerničkami různých tvarů a barev,  se vydali do temného, tajuplného lesa. Panečku, ve 

tmě vše vypadalo úplně jinak! A to  na všechny ještě v lese čekala překvapení, která starší 

kamarádi ze 6. A nachystali.  Zkusili jste si někdy potmě zavázat tkaničku na botě? Dokázali 

byste hmatem poznat předmět schovaný v plátěném pytlíku? A skleničky plné voňavého 

koření byly často oříškem i pro doprovázející rodiče. Tyto a ještě další úkoly pro žáky 1. třídy  

připravili ochotní šesťáci.  Všichni, kteří zdárně zvládli celou cestu temným lesem, byli 

odměněni diplomem  za statečnost a drobnými cenami. 
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  Další akcí byl Svátek slabikáře. Jelikož naši prvňáčci již zvládli některá písmena, nastala 

chvíle předání první knihy, kterou si sami přečtou – Slabikáře. Celý den byl velmi slavnostní,  

děti nejdříve musely prokázat, že znají všechna probraná písmena. V různých hrách a 

aktivitách skládaly písmenka ze svých těl, písmenka vyráběly a poznávaly hmatem, řešily 

jazykové hádanky. Nakonec z rukou svého velkého kamaráda dostaly děti Slabikář a klíč 

k jeho otevření. Spolu se hned pustili do čtení. Věřme, že se prvňáčkům bude čtení líbit a 

budou v něm nacházet radost a uspokojení. 

     O úspěšnosti celého projektu vypovídá i přání  jednoho prvňáčka: „Přál bych si mít 

šesťáka za bráchu, aby si se mnou mohl hrát i doma.“ 

                                                                                Mgr. Olga Novotná a Mgr. Věra Koudelová  

                                                                                                        

 

 

                                                                              
                                                                                        

                                                                                                 
 

Ze života žáby 

 

Hned začátkem roku jsme si v českém jazyce napsali diktát o žabkách a žábách. A nedopadl 

špatně! Byl vtipný i poučný a při kontrole a opravách jsem dětem  navrhla se ještě  žabímu 

nebo zvířecímu  tématu věnovat.  A tak jsme ve slohu prvně vyzkoušeli krátké mluvní cvičení 

a pak jsme se už zaměřili na  vlastní vypravování  krátkých příběhů.  Každý měl možnost své  

dílo předvést.   Někdo četl, jiný vyprávěl nebo dokonce i recitoval a  někdo  svůj příběh i 

zdramatizoval. 

                                                                                                   Mgr. Jana Coufalová 
 

 

Školní výlety: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

18. 06. 2013 Macocha 4. A, 4 .B 40 

13. 06. 2013 Lednicko – valtický areál 2. B, 3. D 33 

05. 06. 2013 Macocha 1 .B, 1. C 40 
 

Školy v přírodě: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

03. – 07. 06. 2013 Tři studně 3. E, 5. A 35 

03. – 07. 06. 2013 Studnice 4. A, 3. A 44 

20. – 24. 05. 2013 Kuklík 3. C, 4. C 33 

17. – 21. 06. 2013 Daňkovice 5. C, 5. B 45 

21. – 25. 05. 2013 Bohdalov 2. A, 2. B 40 

21. – 25. 05. 2013 Karlov pod Pradědem 3. D, 4. B 40 

10. – 14. 06. 2013 Kuklík 1. D, 2. C 37 
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 Škola v přírodě Bohdalov (2. A, 2. B) 

 

              
 

              
 

Škola v přírodě Kuklík 
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II. STUPEŇ 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE: 

 

SOUTĚŽ 

 

ROČNÍK 

 

VÝZNAMNÉ UMÍSTĚNÍ,  

JMÉNO,TŘÍDA 

Školní kolo:   

Železný žák – 4 žáci 8. a 9.  1. místo F. Jurůj, 9. A 

Obvodní kolo: 

 

  

Coca-cola cup, kopaná, 11 ž. 7. - 9.  

Plavecko -  běžecký pohár - 4 ž. 6. - 8. 1. místo B. Elblová, 8. B 

Pohár rozhlasu - 20 ž. 6. - 7. 4. místo 

Pohár rozhlasu - 26 ž. 8. - 9.  4. místo dívky + 4. místo hoši 

3. místo Minaříková Markéta – skok vysoký 

Futsal – 9 ž. 7. – 9. postup do finálové skupiny 

   

Městské kolo:   

BŽL - družstvo A -   dívek 7. - 8.     

BŽL družstvo B -     dívek 6. - 9.  

Železný žák 8. a 9.  

Minivolejbal 6. A - 25 ž. 6. 4. místo 

Volejbal – 18 ž. 6. – 9. 3. místo - st. žákyně, 3. místo - žáci 

Celostátní soutěže:   

Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 

2013 – účast i zástupců naší školy 

6. 

 

 

8. 

Barešová Kateřina (6. A)  

- polohový závod 200 m: 3. místo 

- 100 m a 200 m prsa: 2x 4. místo 

Elblová Barbora (8. B) 

- 50 m kraul: 3. místo 

- kraulová štafeta: 2. místo 

- polohová štafeta: 1. místo  

 

 

 

 

 

 

Soutěž o nejsilnějšího žáka – školní kolo 

 

                                                                                                                                   Mgr. Jiří Mikulášek 

 

 

Jméno   

 

Šplh na laně 

 

 

 

trojskok 

 

shyby 

 

Sedy - lehy 

 

 

body 

celkem 

 

 

 

Celkové 

pořadí 

čas body cm body počet body počet body 

 

Povýšil Marek 

 

5,82 

 

61 

 

670 

 

39 

 

10 

 

32 

 

25 

 

56 
 

188 

 

2. 

 

Jurůj Filip 

 

4,6 

 

73 

 

740 

 

53 

 

9 

 

29 

 

23 

 

52 
 

207 

 

1. 

 

Ráčil Jakub 

 

8 

 

40 

 

760 

 

57 

 

11 

 

35 

 

22 

 

50 
 

182 

 

3. 

 

Kratochvíl M. 

 

6,8 

 

52 

 

770 

 

59 

 

9 

 

29 

 

18 

 

41 
 

181 

 

4. 
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Pohár rozhlasu – obvodní kolo 

 

   
 

 
 

 

 

 

Pohár rozhlasu – městské kolo 
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Plavecko-běžecký pohár pořádaný pod záštitou Magistrátu města Brna 

     Letos jsme se poprvé zúčastnili tohoto zajímavého a nápaditého závodu, konaného 24. 10. 

2012 ve sportovním areálu na Kraví hoře. Závodníci podle věkových kategorií začali 

plaváním na 50 metrů (volným způsobem) a pokračovali vytrvalostním během. Gruberova 

metoda dává možnost vyhrát i závodníkům a závodnicím se slabším výkonem v plavání. Naši 

školu reprezentovali Barbora Elblová 8. B, Helena Chytrá 6. B, Katka Barešová a Filip D 

Altilia 6. A. Obsadili jsme 6. místo z jedenácti zúčastněných škol a Barča Elblová vybojovala 

cenné 1. místo ve své kategorii 8.- 9. tříd. V jarních měsících proběhlo druhé kolo závodu a 

v červnu se utkali nejlepší sportovci v Praze v celostátním kole. Gratulujeme a děkujeme za 

reprezentaci naší školy!                   Mgr. Věra Koudelová 

               
 

Volejbal    

Naše volejbalové naděje                                                                                                                
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Zastoupení na dětské olympiádě 

 
     V týdnu od 23. 6. do 28. 6. proběhly ve Zlínském kraji Hry VI. letní olympiády dětí a 

mládeže ČR 2013. Naše žákyně  - Kateřina Barešová ze 6. A a Barbora Elblová z 8. B - v 

těchto hrách dosáhly významných úspěchů! 

Katka získala 3. místo v polohovém závodu na 200 m a dvě 4. místa v závodech na 100 m a 

200 m stylem prsa. 

Bára získala 3. místo v plavání na 50 m stylem kraul, stříbrnou medaili v kraulové štafetě a 

zlatou medaili v polohové štafetě. 

Oběma blahopřejeme a velmi si vážíme toho, že úspěšné plavkyně navštěvují naši školu. 

 

Plavecká naděje – Barbora Elblová 
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Zapojení žáků do školních vědomostních soutěží: 
SOUTĚŽ ROČNÍK VÝZNAMNÉ UMÍSTĚNÍ 

Školní kolo:   

Přírodovědný klokan – 13 ž. 8. a 9. 1. místo  E. Latýn, 8. C 

Olympiáda Čj - 6 žáků 8. a 9. 1. místo  C. Špičková, 9. B 

Ml. Demosthenes -   25 ž. 6. - 9. 1. místo   P. Jandová, 7. C 

                M. Horká, 7. C 

Olympiáda z dějepisu – 18 ž. 7. – 9. 1. místo M.  Daněk, 9. A 

Konverzační soutěž v A - 8 ž. 9. A, B  

Zeměpisná olympiáda – 14 ž. 6. a 7. 1.místa: K. Barešová, 6. A,  

               D. Berková, 7. B 

Recitační soutěž - 8 ž. 6., 8. a 9.  neudělena 

Chemická olympiáda - 2 ž. 9. 1. místo T. Horák, 9. A 

Městské kolo 

 

  

Ml. Demosthenes 7. 4. místo P. Jandová, 7. C 

Zeměpisná olympiáda -  2 ž.   

Konverzační s. v A - 1 ž.  2. místo- A. Glozigová, 9. B 

Chemická olympiáda - 1 ž. 9.  

 

 

 Přírodovědný klokan 

je soutěž pro žáky 8. a 9. tříd. 

16.10. proběhl na naší škole již 7. ročník této celostátní soutěže organizované pobočkou 

Jednoty českých matematiků a fyziků v Olomouci. Celkem se zúčastnilo 13 žáků, kteří 

odpovídali na otázky z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a všeobecného přehledu. 
 

Pořadí nejlepších: 

1. místo     Erik Latýn, 8. C 

2. místo     Michal Daněk, 9. A 

3. místo     Jaroslav Kraťoch, 9. A 

 

Všichni zúčastnění obdrželi osvědčení o účasti v soutěži.  

                                                                                                            Hana Šormová                   
 

 

Dějepisná olympiáda 

 
     20. listopadu 2012 proběhlo na naší škole školní kolo Dějepisné olympiády, tentokrát na 

téma Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím. Celkem se účastnilo 18 žáků         

(9. ročník – jedenáct, 8. ročník – dva, 7. ročník – pět). Žáci mohli získat až 70 bodů. 

 

1. místo - Michal Daněk, 9. A (46,5 b.) 

2. – 3. místo: Lucie Zrůstková, 9. B, Anna Pokorná, 9. B  (44,5 b.) 

4. místo: Roman Mikulec, 9. A (42 b.) 

5. – 6. místo: Alexandra Tesaříková, 7. B, Jiří Koutný, 9. B (41,5 b.) 

 

Vítěz školního kola postupuje do okresního (městského) kola. 

 

Mgr. Lenka Broklová, Mgr. Jiří Mikulášek 
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Soutěže v českém jazyce 
 

  

    V listopadu se na 2. stupni konaly dvě soutěže v českém jazyce. Jednalo se o Olympiádu 

z českého jazyka pro 8. a 9. ročník, obsahující část mluvnickou a slohovou,  a komunikační 

soutěž Mladý Demosthenes, v níž měli žáci 6. – 9. ročníku projevit svou schopnost 

souvislého mluveného projevu. V této soutěži byla hodnocena originalita tématu, práce 

s informacemi, využití jazykových prostředků, technika práce s hlasem a neverbální 

komunikace. 

 

Olympiáda z českého jazyka 

 

1. místo Claudia Špičková, 9. B 

2. – 3. místo Anna Pokorná, 9. B a Marek Povýšil, 8. C 

4. – 5. místo Michaela Borýsková, 8. B a David Nejez, 8. C 

 

Mladý Démosthenes 

 

1. místo Patricie Jandová, 7. C a Markéta Horká, 7. C 

3. místo Petr Rožnovský, 9. B 

 

Vystoupení žáků v soutěži Mladý Démosthenes oživili žáci 6. B svými vlastními (převážně 

čtenými) příběhy ze životů žabáků. Tito žáci byli hodnoceni mimo soutěž. Ocenění za 

nejlepší techniku práce s hlasem získal David Sellner ze 6. B. 

 

                                                                                                      Mgr. Lenka Broklová 

Angličtina na ZŠ Vejrostova 

Každoročně, jak už je na naší škole dobrou tradicí, pořádáme pro žáky 6. – 9. tříd konverzační 

soutěž v anglickém jazyce. Vítězové jednotlivých kategorií školního kola postupují do 

městského kola, kterého se naši žáci pravidelně zúčastňují. Letos naši školu reprezentovala 

žákyně 9. B Anna Glozigová, která v soutěži škol v rámci města Brna vylepšila své 9. místo 

z loňského roku na 2. místo. Tento výsledek je o to cennější, že ho bylo dosaženo 

v konkurenci žáků s rozšířenou výukou angličtiny. Anně blahopřejeme a přejeme jí hodně 

úspěchů v dalším studiu, a to nejen angličtiny! 

                                                                                                            Mgr. Jarmila Zedníková 

                                                                                                                učitelka angličtiny 

 

   
                                            Hlásící se žákyně je Anna Glozigová 
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Školní akce II. stupně: 

ROČNÍK SUBJEKT AKCE POČET 
žáci 

6. - 9.  beseda - Extremismus a škola 198 

6. - 8. Společenské centrum Bystrc koncert  - skupina Réva 82 

7. a 8.  anglické divadlo  

9. Úřad práce beseda 41 

7. a 8. Divadlo Polárka divadelní představení 56 

8. a 9.  OS ParaCENTRUM Fenix beseda - Prevence úrazů páteře 91 

8. Dům umění výstava 34 

6. – 9.  beseda o USA – v Aj 185 

9.  BVV Brno veletrh SŠ 38 

6. Divadlo Polárka divadelní představení 43 

9.  SŠ IPB prezentace 39 

6. Anthropos exkurze 51 

9. Moravské zemské muzeum výstava 38 

6. a 9. Besední dům koncert 89 

7. Hvězdárna vzdělávací program 20 

7. Centrum pro sociálně znevýhodněné vzdělávací program 19 

7. a 8. Divadlo Polárka divadelní představení 51 

9. JUDr. Živěla beseda o trestním právu  41 

9. Elektrárna Dukovany exkurze 39 

8. MUDr. Zvěřina beseda - Lidská sexualita 48 

9. Mahenovo divadlo divadelní představení 15 

6. a 7.  zeměpisný program o Austrálii 91 

6. 6.B lanové centrum 21 

9. Hvězdárna výukový program 39 

8. a 9. Rakouský institut výukový program 15 

6. – 9. Kino Art film 150 

8. Anthropos výstava 14 

8. Bazén - Kohoutovice plavání 14 

6. - 7. Policie ČR Beseda - Nebezpečí sociálních sítí 60 

 

Z dramatizace Polednice a Vodníka od K. J. Erbena žákyň 7. A 

 Žákyně zahrály tuto baladu pro celý 1. stupeň a vystoupily s ní i v penzionu pro seniory na 

ulici Foltýnova. 

                                                                                                              Mgr. Věra Koudelová 
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Prevence úrazů páteře a míchy 
   8. listopadu jsme využili nabídky Občanského sdružení ParaCENTRUM Fenix o uspořádání 

besedy pro žáky 8. a 9. ročníků naší školy.  

   Besedy se zúčastnili lékařka a policista, kteří žáky seznámili s nejčastějšími příčinami úrazů 

páteře a míchy, s  jejich následky a prevencí.  Důraznosti celé besedě dodalo vypravování 

klienta centra o tom, jak se sám ocitl na vozíku, co mu vozík vzal a dal.  V závěru si žáci sami 

mohli vyzkoušet, jaké to je, být na vozíku. 

    Beseda se dětem líbila, věříme, že byla přínosná. Budeme se snažit, aby se s touto 

tématikou seznámili i žáci nižších ročníků. Předběžně je přislíbeno na únor 2013. 

                                                                                                           Mgr. Marcela Dokoupilová 

 

 

 

 

Vesele na němčinu 
     V pátek 24. května 2013 navštívili vybraní žáci ZŠ Vejrostova, kteří si zvolili němčinu 

jako druhý cizí jazyk, již tradiční akci Rakouského institutu v Brně „Lustiges Lernen“ – 

Veselé učení. Aktivně se zúčastnili netradiční  hodiny výuky německého jazyka s lektorem 

Institutu. Z reakcí žáků bylo vidět, že se jim tato akce velmi líbila. Měli možnost si vyzkoušet, 

že němčina není jen gramatika a šprtání slovíček. Při této příležitosti se zapojili i do soutěže o 

věcné ceny. Naše žákyně 8. B Michaela Borýsková vyhrála 1. cenu – praktickou tašku.  

     Od září 2013 je výuka druhého cizího jazyka povinná na všech základních školách. ZŠ 

Vejrostova tuto povinnost zavedla již před lety. Žáci si od sedmého ročníku volí mezi 

němčinou a francouzštinou, výuka probíhá 2 hodiny týdně. V této oblasti tedy nemusíme na 

našem Školním vzdělávacím programu již nic pozměňovat. Výuka je doplňována různými 

akcemi (viz výše) i zájezdy do zemí, kde se uvedenými jazyky mluví. A tak se s našimi žáky 

můžeme zeptat: Kolikrát jsi člověkem? 

                                                                           

                                                                    Mgr. et Mgr. Irena Machainová, vyučující NJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Naši žáci v Rakouském institutu 
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Návštěva ze Stuttgartu 

 
Od roku 2011 je ZŠ Vejrostova členem Sdružení pro podporu partnerství Brno – Stuttgart. 

Naše spolupráce s touto organizací začala již v roce 2009, kdy si při oslavách 20. výročí 

partnerství Brno – Stuttgart naši volejbalisté zahráli přátelské utkání se studenty 

stuttgartského gymnázia.  

 V listopadu 2012 proběhla v Brně pod záštitou tohoto sdružení konference na téma „Změny 

ve společnosti a jejich vliv na školství“. Na toto velmi zajímavé téma byly předneseny 

referáty českých a německých zástupců škol. Změny ve společnosti přinesly za posledních 

dvacet let i problémy, které u nás dříve neexistovaly, a změnou náplně výuky na ně reaguje i 

naše škola. A tak zazněl příspěvek „Finanční gramotnost jako povinný předmět na ZŠ 

Vejrostova“. Vzít si leasing, úvěr, půjčku nebo hypotéku? Kolik si pořídit do domácnosti 

platebních karet? Jak se nenechat ošidit a nenaletět nátlaku reklamy?  

Na tyto otázky by měli naši absolventi umět samostatně odpovědět. Od loňského školního 

roku byl na naší škole zaveden pro žáky 9. ročníků povinný předmět Finanční gramotnost. 

Škola tak plní doporučení Ministerstva školství, které tento předmět nabízí v Rámcovém 

vzdělávacím programu. Obsahem učiva předmětu Finanční gramotnost je naučit žáky 

orientovat se v dnešním složitém finančním světě a vyhnout se tak v budoucnosti případnému 

zadlužení a exekuci, jejichž počet mezi obyvateli České republiky narůstá.  

V následné diskuzi bylo zodpovězeno množství otázek. Ukázalo se, že jako učitelé máme 

stejné cíle i podobné problémy.  

V rámci této konference byl na naší škole přijat i člen německé delegace pan Fritz Sautter, 

bývalý ředitel stuttgartské střední školy. Při prohlídce naší školy, kterou mimo jiné velmi 

chválil, se zúčastnil výuky hudební výchovy, informatiky, matematiky a tělocviku. Naši žáci, 

kteří se učí německý jazyk, měli možnost si své konverzační dovednosti ověřit s rodilým 

mluvčím.  

Další společná konference bude probíhat příští rok zase ve Stuttgartu a mimo jiné zde již 

začnou přípravy na oslavy 25. výročí partnerství Brno – Stuttgart, které připadají na rok 2014. 

                                                                                           Mgr. et Mgr. I. Machainová 

 

 
Mgr. et Mgr. I. Machainová s návštěvou z Německa 
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Školní výlety: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

13. 5. - 15. 5. 13 Olomouc 8. C 12 

13. 5. - 15. 5. 13 Hodonín u Kunštátu 7. C 18 

21. – 23. 5. 13 Štramberk 9. A 21 

30. – 31. 5. 13 Permonium Oslavany 8. B 11 

3. 6.  - 5. 6. 13 Třebíč - Březová , ISTAN 8. A 15 

6. 6. - 7. 6. 13 ATC Olšovec, Jedovnice 6. A a 6. B 26 a 22 

11. 6. - 14. 6. 13 Malá Morávka, Jeseníky 9. B 13 

17. 6. – 19. 6. 13 Hodonín u Kunštátu 7. B 16 

26. 6. 2013 Akvapark  Vyškov 7. A 11 

 

Adaptační pobyty: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

11. - 14. 9. Švábov 6. B 25 

 

Sportovní soustředění a lyžařské kurzy: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

1. 9. - 7. 9. Horní Bradlo - Sečská přehrada 

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

9. A 85 

2. 3. - 8. 3. 2013 Bílá - Frýdek Místek, Horská chata  Třeštík 7. A, B, C 40 

 

Exkurze: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

26. 9. Olomouc 7. A a 8. B 27 

17. 10. Praha 9. A a 9. B 35 

7. 3. 2013 Praha 8. B a ž. 7. roč. 25 

 

Zahraniční zájezdy: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

12. 5. -  17. 5. 13 Anglie vybraní žáci 25 

 

 

Zájezd do Anglie 

     Stejně jako loni i letos měli žáci naší školy možnost procvičit si v terénu anglický jazyk. 

Podařilo se nám uskutečnit zájezd „na poslední chvíli“. Znovu jsme navštívili jih Anglie, 

protože je zde stále co vidět i objevovat. Cesta začala v neděli 12. 5. na parkovišti před ZŠ 

Vejrostova. Zahraničním autobusem jsme se vydali směrem do Německa, Belgie a Francie, 

kde jsme se nalodili na trajekt. Někteří žáci jeli již podruhé, pro zbytek dětí to byla premiéra.  

     Během pobytu jsme dvakrát navštívili Londýn. Viděli jsme dominanty hlavního města 

nejen při pěších procházkách, ale i ze vzduchu (vystáli jsme si frontu na Londýnské oko) a při 

plavbě na výletní lodi po Temži. Řádně jsme promokli v pobřežním letovisku Brighton. 

Kromě toho jsme navštívili  katedrálu v Salisbury, skupinu křídových útesů Seven Sisters, 

které se nacházejí v hrabství Východní Sussex a kamenné stavby ve Stonehenge. 

     Děti opět bydlely v rodinách. Pro většinu z nich je to netradiční způsob ubytování. Žáci se 

musí na několik dní sžít se svou hostitelskou rodinou a komunikovat v anglickém jazyce. 

Zvládly to úspěšně, zvláštní pochvala patří nejmladším žákům a těm, kteří byli bez vlastní 

rodiny poprvé v zahraničí. 

                                      Mgr. V. Livingstonová 
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….. a jak to viděli žáci 

 

Jeli jsme celý den a noc, ale stálo to za to. V autobuse byla legrace, pouštěli jsme si 

filmy a paní průvodkyně nám občas vykládala o historii Anglie. Po nabitém programu plném 

chození po památkách, rozchodů, nakupování, focení a zábavy nás autobus zavezl na nádraží, 

kde si nás vyzvedly hostitelské rodiny. 

V rodinách jsme se ubytovali a šli se navečeřet. Potom nám pán nebo paní popřáli 

dobrou noc, ale my jsme mohli být vzhůru, dokdy jsme chtěli. Ráno jsme se nasnídali, umyli 

a nachystali se na celý den venku. Rodiče nám nachystali obědový balíček a zavezli nás na 

autobusové nádraží, kde na nás čekal autobus. 

Celý týden jsme chodili po významných městech a památkách – Buckinghamský 

palác, Tower of London, Tower Bridge, divadlo Globe, Brighton a další zajímavá a 

úctyhodná místa. Bylo to něco úžasného a příští rok si to chci rozhodně zopakovat. 

                                                                                    Daniela Kratochvílová, 6. B 

 

...........cesta byla dlouhá, ale o to víc jsem se těšila do rodiny. Ze začátku jsem nebyla z rodiny 

nadšená, ale ke konci zájezdu se mi vůbec nechtělo odjet. Paní, u které jsme bydleli, byla moc 

milá a hodná. Potěšením byla Lola – jejich pes a kocour. Památky a výlety byly krásné a 

zábavné. Měli jsme i rozchod u moře, kde jsem se zmáčela po kolena. Viděla jsem také most, 

na kterém se natáčel kousek Harryho Pottera. Cestou zpět jsme se koukali na různé filmy. Na 

jedné z přestávek jsme potkali Debby Ryan, to byl také velký zážitek. Výlet se mi moc líbil. 

                                                                                                Eva Königová, 6. B 
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Školní projekty  

NÁZEV CÍL PROJEKTU DOBA 

TRVÁNÍ 

POČET 

ZÚČASTNĚNÝCH 

TŘÍD 

Sportovní den rozvoj tělesné zdatnosti 27. 9. 2012 

10 tříd 6. - 9. ročník  

178 žáků 

Extremismus a škola preventivní program září - říjen 2012 10 tříd - 220 žáků 

Výchova k lidský právům seznámení s lidskými právy  12. 11. 2012 

10 tříd 6. - 9. ročník 

206 žáků 

Prevence sociálně patologických 

jevů 

prevence  a upevňování dobrých 

vztahů 

31. 1. 2013 -  

4 hodiny 

10 tříd 6. -9. ročník 

209 žáků 

Pečení perníčků  

17. - 19. 12. 

2012 

18 tříd 1. - 5. ročník 

347 žáků 

Chemická soutěž 

rozvoj chemických znalostí a 

dovedností celoroční 8. a 9. ročníky 

Můj starší kamarád pomoc žákům 1. třídy celoroční 1. A a 6. A 

Média a extremismus preventivní program 

květen - červen 

2012 

7 tříd 6. - 9. ročník  

143 žáků 

Zapojení do dlouhodobých projektů 

NÁZEV TŘÍDY 

EU - peníze školám 1. - 9. ročník 29 tříd 

ŘVV   

Recyklohraní 1. - 9. ročník 29 tříd 

Čtení pomáhá - celorepubliková charitativní akce   

Zdravá 5 5. A,B,C, 7. A,B,C, 6. A, B 1. B, 8. C - 10 tříd 

  10. 12. - 18. 12. 2012   211 dětí 

Edison - Aiesec Brno 5: - 9. ročník 25. 3. - 27. 3. 13      257 ž. 

Staré řecké báje a pověsti 6. A a 6. B 

     

Výchova k lidským právům 

     Již tradičně v měsíci listopadu v rámci Dne lidských práv realizujeme celodenní projekt 

Výchova k lidským právům. Program je připraven pro jednotlivé ročníky tak, aby odpovídal 

věku žáků. Při přípravě byly využity dokumentární filmy  Jeden svět na školách společnosti 

Člověk v tísni, manuál aktivit Kompas  a manuál Svět v nákupním košíku. Na základě 

dotazníkového šetření (viz přiložené tabulky)  průběžně program upravujeme.  

     Naším cílem je, aby žáci lidská práva nejen znali a rozuměli jim, ale dokázali rozpoznat 

jejich porušování a své schopnosti a dovednosti byli ochotni použít na jejich obranu. 

V neposlední řadě tím naplňujeme obsah našeho Školního vzdělávacího  programu. 

                                                                                                       

                                                                                                         Mgr. Marcela Dokoupilová   
 Staré řecké báje a pověsti 

    Na  celoměsíčním projektu se spolu s žáky 6. A a B podíleli Mgr. Jana Coufalová, Mgr. 

Věra Koudelová a Mgr. Petr Slonek.   

    V hodinách literatury jsme s žáky šestých tříd začali odhalovat, jaké stopy zanechaly řecké 

báje v našem každodenním  životě. Proč nosí lidé prsteny, co vše je vlastně skryto 

v Pandořině skříňce, kde řeky vzaly svůj hlas a jak čejka dostala své jméno ?  Nejvíce však 

všechny zaujal trojský kůň  a lest Řeků, kterým se podařilo neochvějné město nakonec dobýt. 

Společně s panem učitelem se pustili žáci do výtvarného ztvárnění. Na celém projektu je 

patrno, že žáky bavily nejen literární texty, ale i tvorba a výtvarné zpracování řeckých bájí.  

     Projekt jsme zakončili výstavkou výtvarných i literárních  prací na půdě naší školy.  

                                                                                                                Mgr. Věra Koudelová  
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Recyklohraní 

Od roku 2008 je naše škola zapojena do programu RECYKLOHRANÍ. Ve škole jsou 

umístěny nádoby na sběr vybitých baterií a vysloužilých elektrospotřebičů. Obsahy nádob 

jsou po naplnění pravidelně odváženy k recyklaci. Tento projekt naše žáky nejen vzdělává a 

motivuje v oblasti ekologie, ale přináší i možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. 

Vždyť např. díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou 

ujede osobní automobil téměř 100 kilometrů. Sběr, demontáž a následné využití frakcí 

zpětného odběru nepotřebných elektrospotřebičů a baterií představuje tedy nezanedbatelný 

přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů. Pokud doma máte již nepotřebné malé 

elektrické přístroje (i např. rozbité hračky na baterky) nebo vybité baterie, mohou je děti 

odevzdat ve škole. 

                                                                               Mgr. et Mgr. Irena Machainová,  

                                                                           koordinátorka projektu  ZŠ Vejrostova  

  Projekt Edison 

 

    Ve dnech od 25. 3. do 27. 3. probíhal na naší škole projekt Edison.  Jedná se o projekt pro 

české základní a střední školy, který zajišťuje organizace AIESEC Brno. Ta zajistila výběr 

praktikantek pro naši školu, jejich přípravu na vyučování. A tak měli žáci 2. stupně možnost 

informace o cizích zemích získat z úst vysokoškolských studentek, a to v angličtině! 

      Svou zemi nám představila Michell Liu z Číny, ta studuje japonský a anglický jazyk a 

jejími koníčky jsou zejména tanec a cestování, Zsófia Bindes  z Maďarska studuje 

mezinárodní obchod a s tím souvisí i její obliba cestování a poznávání cizích kultur, ráda čte, 

sportuje, chodí do divadla a kina.  Dále se děti mohly seznámit s Huong Nguyen z Vietnamu, 

která rovněž ráda cestuje, seznamuje se s novými lidmi, ráda hraje bowling a o víkendech 

vyučuje angličtinu. Čtvrtou stážistkou byla Puput Anggraini z Indonésie, mezi její zájmy patří 

především cestování, vaření a jídlo. 

     Výstupy studentek byly naplánovány ve dvouhodinových blocích pro jednotlivé třídy. Žáci 

9. ročníků absolvovali 3 bloky, ostatní 2. Jednou vyučovací hodinou se stážistky představily i 

v 5. ročních. Žáci měli možnost posoudit své jazykové schopnosti, neboť veškerá komunikace 

probíhala v angličtině, a tak byli motivováni ke zlepšení svých znalostí. Ocenili zejména 

oživení výuky a možnost anglicky hovořit s někým jiným než s vyučující. 

     Po dobu pobytu stážistek na naší škole o ně pečovala paní učitelka Livingstonová, na 

kratičkou vycházku Brnem je vzala paní učitelka Krumniklová. Ve škole je provázeli 

žáci  9. B : Anna Glozigová, Julie Jakovcová, Jan Růžička, Tomáš Knoth, Claudie Špičková, 

Anna Pokorná, Lucie Zrůstková a Terza Singerová.  Obrazovou dokumentaci pořídili 

žáci 9. A:  Filip Mica, Jaroslav Kraťoch a Michal Daněk, zpracovala ji paní učitelka 

Kováčiková. Všem za skvělou reprezentaci naší školy děkujeme! 

                                                                                      

                                                                                     Marcela Dokoupilová, ZŘ pro II. stupeň 
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A reakce těch, pro něž byl projekt zorganizován? 

(Postřehy jsou vybrány z delších textů.)  

 

V úterý nás první hodinu přivítala usmívající se malá Vietnamka. Představila se. Mluvila 

velmi potichu, ale srozumitelně. Jmenovala se Huong. Před prezentací, kterou pro nás měla 

připravenou, nám sdělila, že když nebudeme rozumět, ať se přihlásíme, ona nám to pomaleji 

zopakuje… Hodina s Huong se mi líbila víc než hodina s Michelle.                                                                                                                                   

                                                                                                                                Kristýna, 8. C 

Myslím si, že projekt Edison je velice přínosný, protože jsme si trochu poslechli anglický 

jazyk a je jiné se ho učit a slyšet mluvit anglicky jen paní učitelku, a poslouchat lidi z ciziny, 

kteří mluví plynuleji a předávají nám informace o své rodné zemi.  

Jsem velice rád, že k nám do školy přijely účastnice projektu Edison a že jsme si vyzkoušeli 

užití angličtiny v praxi, ale zjistili jsme, že ji v podstatě skoro neumíme. 

                                                                                                                                 Marek, 8. C   

Huong lépe vysvětlovala a také byla milejší. Zaujal mě popis jídla, které mají ve Vietnamu, 

třeba šneci s rybí omáčkou, ale já bych to každopádně neochutnal…. Projekt Edison se mi 

velice líbil. 

                                                                                                                                 Lukáš, 8. C 

Moc se mi líbily Huong a Michelle, tak se těším, co nám řekne a ukáže Puput o své zemi. 

Kdybych však  měla porovnat Huong a Michelle, řekla bych, že Huong byla lepší. Byla 

komunikativnější, přátelštější, hrála s námi hry. Byla s ní větší zábava. 

 Celkově se mi projekt velice líbil. Hodně jsem se dozvěděla o kultuře jiných zemí, co lidé jí a 

jak se oblékají… Překvapilo mě, že Huong u nás poprvé viděla sníh. 

                                                                                                                                 Leona, 8. C     

Všechny mluvily plynně anglicky a bylo jim dobře rozumět.  Huong měla zajímavou 

prezentaci. Ukázala nám jejich tance i kroje a  zajímavou architekturu. Doufám, že  projekt 

bude i příští rok. Velice se mi líbil! 

                                                                                                                              Michal, 8. C 

Některé hodiny byly zábavnější, protože jsme tam hráli hry.  Zaujalo mě, že děti ve Vietnamu 

chodí do školy v uniformách. Mají tam i jiné náboženství - buddhismus.... Projekt Edison se 

mi líbil a byl bych rád, kdyby studentky přijely i příští rok. 

                                                                                                                                   Dan, 8. C 

Kulturní projekt Edison byl zahájen v pondělí ráno. Všichni žáci 2. stupně se sešli v 

tělocvičně. Tam jsme se dověděli něco o projektu Edison a společnosti Aiesec, která tento 

projekt pořádá....Následovala dvouhodinová přednáška Michelle z Číny. Nachystala si pro nás 

prezentaci. Jediná potíž byla občas s jazykovou bariérou, ale i tu jsme obstojně zvládli. 

Michell nám popovídala nejen o rodné Číně, ale také o Japonsku, přednáška obsahovala i 

obrázky a videa...... 

Myslím, že nejen naše třída, ale celá škola byla z této akce nadšená, všem se projekt líbil a 

určitě bychom si jej s radostí někdy v budoucnu zopakovali! 

                                                                                                                             Denisa, 8. C 
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Čtení pomáhá 

  Žáci naší školy jsou do projektu Čtení pomáhá zapojeni od jeho založení v dubnu 2011.  

  Jedná se o charitativní projekt, ve kterém každé dítě, jež prokáže znalost některé  

z nabízených knih vyplněním krátkého testu, získá kredit 50 korun. Tyto peníze pak může 

věnovat na nominované dobročinné projekty - Cvičná kuchyň pro vozíčkáře, Dostavba 

dětského minihřiště, Modré dveře (zaplacení pomůcek pro arteterapii), Léčba pro Jakuba 

(úhrada léčebného pobytu devítiletého Jakuba v Piešťanech), Slumová škola v Bangladéši 

(získání peněz na školu) a mnohé jiné. 

  Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun a děti se podílí na rozhodnutí, 

kterému projektu budou peníze přiděleny. Účastí v projektu vedeme děti nejen k četbě, ale i 

k solidaritě s potřebnými, k úctě k člověku. 

                                                                                 Mgr. Marcela Dokoupilová 

Prezentace žáků 9. ročníku 

     Dne 28. a 29. května, jak již je několikaletou tradicí naší školy, proběhly prezentace žáků 

9. ročníku. Jedná se o akci, na kterou se žáci připravují dlouho před jejím uskutečněním. Již 

během března si volili podle zájmu vlastní téma a měli možnost si najít konzultanta z řad 

vyučujících. Do poloviny května bylo nutno odevzdat písemnou podobu práce, která měla 

jasně stanovená pravidla, a týden před vlastním vystoupením bylo potřeba odevzdat i 

elektronickou podobu ve formátu ppt v programu PowerPoint. 

Z letošních 45 žáků a žákyň 9. ročníku se ze závažných důvodů omluvil pouze jediný. 

Všichni ostatní byli velmi pečlivě připraveni, o čemž svědčí i výsledky: 39 vystoupení bylo 

ohodnoceno známkou výborně, 4 prezentace získaly známku chvalitebně a pouze v jednom 

případě byl výkon žákyně ohodnocen známkou dobře. Celkové hodnocení se skládalo z 5 

částí: dodržení formy u písemné podoby práce, hodnocení obsahu - odborného zpracování, 

využití zdrojů, vhodnosti využití techniky a celkového dojmu z prezentace včetně 

vystupování a práce s hlasem. Celá prezentace je jako závěrečná práce zahrnuta do předmětu 

Český jazyk a literatura. 

     Letošní ročník prezentací můžeme hodnotit jako velmi zdařilý! Poděkování samozřejmě 

patří všem vyučujícím, kteří se na této akci podíleli! 

                                                                                    Mgr. Marcela Dokoupilová, ZŘ 

 

               
A. Glozigová a T. Knoth při prezentaci 

                                                                             
                                                                                                          Předávání pamětních listů 
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Závěrečné rozloučení žáků  třídy  9.A 
 

       Vážený pane řediteli, vážené paní učitelky, páni učitelé, zaměstnanci naší školy a milí 

žáci, 

       je to jako včera, co jsme přišli do 1. třídy. Teď tady stojíme se slzami v očích a 

vzpomínáme na to, co jsme prožili. Prošli jsme si hádkami, utěšováním i průšvihy. Patřili 

jsme k sobě jako jedna velká rodina. I když nás nyní nástup na střední školy rozdělí, tak nám 

nikdo nevezme to, co jsme společně prožili. Nevážili jsme si toho, že jsme den co den chodili 

po chodbách naší moderní školy. Každý den jsme se těšili, až bude konečně poslední hodina, 

zazvoní zvonek a my odejdeme domů. Ale teď, když čekáme na poslední zvonění a víme, že 

odejdeme domů, vzpomínáme na devět let a víme, že nám dveře naší školy zůstanou vždy 

otevřené.  Uvědomujeme si, že bychom raději zůstali na půdě školy, která byla vždy přívětivá. 

       Chtěli bychom poděkovat naší třídní paní učitelce Ulrychové. Zastávala se nás, 

vychovávala, zařizovala ty nejlepší výlety a měla nás ráda takové, jací jsme byli. Byla 

nejlepší třídní, co jsme mohli mít!!! 

        Děkujeme všem učitelům,  kteří nás učili a měli s námi trpělivost. Víme, že to s námi 

nebylo jednoduché. Děkujeme zástupkyni 1. stupně, paní učitelce Kováčikové. Byla přísná, 

ale i přesto vtipkovala každou hodinu matematiky. Její  nečekané „žertovné testíky“ nás často 

zaskočily, ale přesto jsme ji měli rádi. 

         Pan učitel Mikulášek nás vedl ke spravedlnosti a provázal nás historií. Pan učitel 

Slonek, s tím nebyla hodina, kdy bychom se nezasmáli. Paní učitelka Koudelová, upřímná a 

vždy pohotově v akci s lékárničkou, když se něco přihodilo.  Paní učitelka Šormová 

odkrývala tajemství  poznání v hodinách chemie a přírodopisu. Paní učitelka Sokolovská 

tolerovala naše výkyvy nálady a tleskání. Smála se a nikdy nás za to „neseřvala“. Díky paní 

učitelce Zedníkové se domluvíme v cizině. Paní učitelka Machainová nás učila němčinu, 

finanční gramotnost  a ve výchově ke zdraví jsme se s ní vždy zasmáli. Paní učitelka 

Bartošová , díky které známe sice noty, ale zpívat  pořád neumíme.  Paní učitelka Crháková ,  

té  jsme si ji za čtyři roky moc   neužili, ale při závěrečných prezentacích nám velmi pomohla.  

Paní učitelku Krumniklovou známe teprve jeden rok, ale v tělesné výchově měla 

nejoriginálnější nápady, co jsme zažili. Na střední školy jsme se dostali hlavně díky paní 

učitelce  Broklové, která nám pomohla se vším ohledně přijímacích zkoušek.  

      Pan ředitel Černošek je vždy starostlivý a dobře naladěný. Snaží se ze všech sil vylepšit 

naši školu.  

      Pan ředitel, pan Mikulášek a pan Táborský na naší škole začali s volejbalem. Nedávno 

jsme se dozvěděli smutnou zprávu. Ruda jako dobrý učitel a výborný kamarád nás opustil. Je 

to obrovská ztráta, která nás všechny zasáhla, dokonce i ty, které neučil. Budeme na něho 

vždy vzpomínat.  

      Něco nového začíná a něco bohužel i končí, ale my zůstáváme. Na základní školu jsme 

přišli, někým se stali a …..je čas jít dál. DĚKUJEME  TŘÍDA 9.A  
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Foto z proslovů tříd 9. A a 9. B                                                      Loučení s třídními učitelkami 
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PŘÍSPĚVKY NAŠICH ŽÁKŮ 

 
Subjektivně zabarvený popis - líčení 

vystihuje osobní vztah člověka k popisované skutečnosti. 

 

První pokusy žáků 8. C 

 

Knížka 

Každý den vesele čeká mezi svými přáteli v knihovně. Čeká, kdy přijdu a otevřu ji. Koho? 

Svou dobrou přítelkyni knížku. Když to udělám, začne mi vyprávět tajuplné příběhy, plné 

napětí a nečekaných zvratů. Sedávám s ní každé odpoledne, pozoruji její barevné šaty s 

písmenkovou krajkou a poslouchám každé její slůvko. Když jde slunce spát, ukládám i ji k 

spánku na její oblíbené místo do police. 

                                                                                     Denisa Oravcová 

 

Postel 

Každý den se těším, až ji uvidím. Večer se spolu díváme na pořad Zhubni, nebo přiber. To je 

náš nejoblíbenější! Často na ní dělám kotouly tam a zpátky a ona se jen směje, když se 

bouchnu o poličku. Taky si spolu čteme všelijaké knížky a brečíme u nich, nebo se hihňáme. 

Občas se stane, že je jí zima a sebere mi peřinu. Trošku se s ní musím poprat. Někdy v noci 

shodí obraz a ráno vykládá, že jsem to byla já. 

                                                                                     Kristýna Čapková 

 

Počítač                        

Vždy se těším domů ke svému kamarádovi. Je malý a roztomilý. S něhou ho otevřu. Přivítá 

mě vrčením. Povídám si s ním, jaký byl jeho den. Vždy odpovídá, že smutně ležel v koutě a 

čekal, až přijdu ze školy. Poslední dobou se mi zdá, že není ve své obvyklé veselé náladě. 

Často se ho ptám, ale on se odpovědi vyhýbá. Je to takový přátelský a hodný starý bručoun. 

Ochotně mi se vším pomáhá, ale někdy se zasekne a jen bručí, tak mu říkám Bručoun. Nevadí 

mu to. Někdy se i zasměje. 

                                                                                      Denisa Jašková 

 

Postel 

Moje postel je jako můj přítel. Když si do ní lehám, trošku zavrže, jako by mě zdravila, jako 

by byla ráda. Otvírá svou měkoučkou náruč. Povídáme si a ona mi rozumí. Bez ní by byl 

život mnohem smutnější. 

                                                                                      Leona Mikšová 

 

Smuteční vrba 

V dálce na louce u potoka stojí stařičká dáma. Celá stářím poznačená, vráskami ozdobená. 

Smutně pozoruje, jak si tráva s větrem povídá. Ona se cítí opuštěná. Poslouchá píseň potoka, 

nad kterým je shrbená. Nadechne se a upustí k zemi další nazlátlou slzu smutku. Vrbu 

pozoruji už dlouho,  každý den je stejná, nikdy se neusměje vtipům špačka. 

                                                                                       Denisa Oravcová 

 
 

Strom 

Dívám se z okna a vidím starého dědečka. Stojí sám na okraji lesa. Smutně kouká po okolí a 

čeká, až ho tu někdo objeví. Je však stále sám. Poslouchá ptáky a šumění trávy, která se 

pomalu vzdává své krásy. I jeho kůra už je vrásčitá a listí pomalu padá na mech. 

                                                                                                Adéla Paseková 
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Počítač            

Doma mám koutek, ve kterém přebývá můj kamarád Počítač. Je velice chytrý a spolehlivý. 

Skvěle si rozumí s paní Monitorovou. A hlavně se mnou. Když přijdu domů, počítač mě 

pozdraví lehkým pípnutím. Když na chvíli odejdu, hned mě láká zpět.  

                                                                                                 Tomáš Lošťák 

 

Počítač 

Když k němu přijdu, spí. Probudím ho a  chvíli jej nechám, aby se rozkoukal. Jeho obličej se 

rozzáří. Namasíruji mu záda svými konečky prstů. Za pár hodin práce je unavený a pomalejší. 

Snad jako každý po těžké práci.  

                                                                                                  Bára Stojanová 
¨ 

 

 

Vaření 

 

Chtěla bych vám představit náš školní kroužek vaření. Jsem ze třídy 6. B, ale protože se 

všichni do školní kuchyňky nevejdeme, tak naše paní učitelka Jana Coufalová vymyslela 

mimoškolní kroužek, ve kterém se učíme vařit. Do tohoto kroužku tedy chodí jen ti, kteří 

chtějí. Například už jsme vařili italské špagety a muffiny. 

 

Recepty: Italské špagety- vaříme špagety v osolené vodě, v pánvi na cibuli orestujeme mleté 

maso, přidáme česnek (drcený), protlak nebo krájená rajčata, osolíme a opepříme, 

dusíme pod pokličkou do měkka- podléváme vodou ze špaget (pozor na sůl-nepřesolit, 

voda ze špaget je osolená.) Když je maso měkké, zahustíme malou lžičkou mouky 

rozmíchané v malém množství vody. Pořádně provaříme, dochutíme cukrem, je-li 

potřeba oreganem. Omáčku nalejeme na špagety a posypeme sýrem.  

 

Muffiny- na 30 kousků - 4 vejce ušleháme s hrnkem krystalového cukru do pěny. Přidáme 2 

hrnky polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1 lžičku kakaa, ½ lžičky skořice, 3 jablka 

nakrájená na malé kostky, trochu ořechů nebo kokosu, rozinky a nastrouhanou 

čokoládu. Smícháme a přidáme ½ hrnku oleje, pečeme v papírových košíčcích. 

 

Pokud si recepty vyzkoušíte, přeji dobrou chuť. 

Tímto bych chtěla poděkovat paní učitelce Janě Coufalové, že se nám věnuje ve svém volném 

čase a učí nás vařit. 

                                                                                            Eva Königová, ZŠ Vejrostova 1 

 

Talent 

Ve družině máme talent, 

hezky si ho užijem, 

nebudem se jenom válet, 

ale něco předvedem. 

Měli jsme zde menší zmatek, 

ale to asi dělá pátek. 

Dali jsme jim zákusky, 

dostali jsme dvě zmrzky. 

Potom bylo vyhlášení, 

jednoduché to však není. 

Potlesk, to je povzbuzení 

a na konci odměnění. 

Pak jsme si to užili, 

protože jsme řádili.                    Složili žáci 3. D 
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Rozhovor s Danielem „Punťou“ Weiserem 
 

Některé naše čtenářky by určitě zajímalo, kolik ti je let, tak nám to pro ně prosím 

prozraď. 

Pro čtenářky cokoliv :-D, je mi 19.  

Víme, že se ti přezdívá Punťa, jak tato přezdívka vznikla? 

Přezdívku jsem zdědil po ségře, které se tak taky říkalo. A té se tak začalo říkat, protože byla 

prý malá a roztomilá. Asi to máme v rodině :-D. 

V kolika letech jsi začal hrát volejbal? 

V páté třídě poprvé v přípravce, to mi bylo 10 let. 

Chtěl bys v tomto sportu dále pokračovat? (Hrát za nějaký klub ...) 

Chtěl bych, ale to bych potřeboval pár centimetrů navíc :-). Našel jsem si zálibu v trénování a 

toho se nechci jen tak vzdát.  

Jak moc tě tento sport baví? 

 Víc než kterýkoliv jiný, je to pro mě srdcová záležitost :-). 

Jak ses dostal k trénování? 

Úplně omylem :-D. Chtěli jsme s Krtkem jet na Seč už první rok, co jsme opustili základku, 

ale nakonec nám to vyšlo až loni, kdy nás o to poprosila Koudy, že potřebují výpomoc. 

Neměli jsme vůbec v plánu začít trénovat, ale na Seči nás to vzalo tak, že už nebylo o čem 

pochybovat :-).  

Trénoval bys i bez svého parťáka "Krtka"? 

Těžko říct, zkoušet to nechci.  

V krajském přeboru žáků tvoje družstvo skončilo na 4. místě, co na to říkáš? 

 Je škoda, že nám 3. místo, které by nám zajistilo účast v kvalifikaci na mistrovství ČR, uteklo 

pouze o pár bodů. I přesto jsem však spokojen, protože poslední 3 kola včetně finále byla 

úplně odlišná od těch předchozích a bojovnost celého družstva chvályhodně stoupla.  

Zato Pohár 7. tříd byl velice úspěšný, když tví svěřenci skončili na 1. místě, jak ses v tom 

momentě cítil? 

Na tohle je škoda slov. Byl to nepopsatelnej pocit a ten moment, kdy rozhodčí odpískal náš 

výherní zlatý bod, kdy všichni začali poskakovat jako blázni, křičet, radovat se a prožívat 

neskutečnou euforii, je přesně ten moment, kvůli kterým chci trénovat. Kluci si to zasloužili a 

věřím, že to je teprve jejich začátek :-).  

Budeš i nadále pokračovat v trénování? 

Těžko říct. Pokud budu moci, tak příští rok trénovat budu. Minimálně bych rád dotrénoval ty, 

které trénuji teď.   

Těšíš se na příští soutěžní sezonu? 

 Nepochybně! Tato sezona byla úžasná a věřím, že příští sezona bude ještě lepší. Čeká nás 

Český pohár a plno dalších nových soutěží. Příští sezona bude naše! 

Jaké cíle máš do další sezony? 

Co se týče reálných cílů, tak se umístit do první trojky v kraji - zajišťující účast na MČR -  a 

potrápit týmy na republikových turnajích. A co se týče i těch dalších cílů, tak vyhrát vše, co se 

dá i co se nedá! 

                                                                                                              Lukáš Navrátil, 8. C 

 

          Daniel Weiser, 

          trenér žáků ZŠ Vejrostova 
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Poděkování Mgr. Jiřímu Mikuláškovi 

 
 

Vážený pane řediteli, 

 

chtěla bych poděkovat učitelskému sboru, hlavně těm učitelům, které jsem mohla za působení 

našeho Tomáš za celých devět let poznat, za skvělou spolupráci, jejich morální kvality, za to, 

že si uměli získat pozornost žáků, že je děcka - i ty pubertální - jak se říká "berou",  

i když někdy, mají výhrady a vidí věc ze svého pohledu jinak. 

Myslím si, že p. učitelka Broklová je toho příkladem, jak děti srovnat, přitom se ale 

nevyvyšovat, být spravedlivá, brát děti takové, jaké jsou. Dokáže s nimi mluvit jako s 

dospěláky a ono je to ještě víc nakopne. To samé p. učitel Mikulášek, Slonek, skvělá              

pí učitelka Koudelová. Zároveň děkuji za veškerý servis paní Pokorné, která byla vždy 

ochotna řešit, když bylo potřeba, a ostatní, nechci na nikoho zapomenout, tak ani už nebudu 

jmenovat.  

 

                                                                                                                             Věra Knothová 

 

Tyto příspěvky jsou jak povzbuzením pro naši další  práci s dětmi, zároveň jsou i závazkem. 

Takových uznání si nesmírně vážíme. Děkujeme! 
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Seznam zaměstnanců ve školním roce 2012/2013 

 

Ředitel školy Mgr. Zdeněk Černošek  
 

 

Zástupkyně pro 1. stupeň PaedDr. Dagmar Kováčiková  
 

 

Zástupkyně pro 2. stupeň, 

statutární zástupce 

Mgr. Marcela Dokoupilová  
 

7. C 

Vedoucí vychovatelka Mgr. Anna Bartošová  

Bc. Lucie Krumniklová (od 1.1. 2013) 
 

 

Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Broklová   
 

 

Školní psycholožka Mgr. Bohumila Jurková  
 

 

Speciální pedagožka Mgr. Magda Crháková   
 

 

Učitelé 1. stupně Mgr. Jana Coufalová 

Mgr. Oldřiška Ficová 

Mgr. Hana Hangoni  

Mgr. Petra Elblová 

Mgr. Eva Janáková  

Mgr. Nela Jílková 

Mgr. Jana Komárková  

Mgr. Silvia Krajíčková  

Mgr. Olga Novotná   

Mgr. Romana Ondříková  

Mgr. Helena Patáková  

Mgr. Pavla Procházková 

Mgr. Dana Pulicarová  

Mgr. Jaroslava Půžová 

Mgr. Petra Růžičková  

Jaroslava Slezáková  

Mgr. Hana Solská  

Mgr. Milada Vaňková  

Mgr. Dana Zámečníková 

Mgr. Kateřina Zábršová  

Ivana Zouharová  

2. B 

4. B 

4. A 

 

2. D 

1. B 

5. C 

3. C 

1. A 

2. A 

4. C 

3. A 

2. C 

3. E  

5. A 

3. D 

5. B 

1. D 

3. B 

1. C 

 

 

Učitelé 2. stupně 

 

Mgr. Lenka Broklová 

Mgr. Magda Crháková  

Mgr. Věra Koudelová  

Mgr. Věra Livingstonová  

Mgr. Irena Machainová  

Mgr. Jiří Mikulášek  

Mgr. Petr Slonek  

Mgr. Lucie Sokolovská 

Hana Šormová  

Mgr. Kateřina Ulrychová  

Mgr. Marcela Velecká  

Mgr. Jarmila Zedníková 

 

 

9. B 

6. B 

6. A 

8. B 

8. C 

 

8. A 

7. A 

 

9. A 

7. B 
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Asistenti pedagoga 

 

Nicole Malinová 

Mgr. Věra Drholcová 

Bc. Radim Procházka 

Mgr. Jitka Racková 

Mgr. Milica Tomášková 

Mgr. Marie Žalkovská 

 

 

Vychovatelky ŠD 

 

Mgr. Anna Bartošová 

Zuzana Duchaňová 

Marie Klonová  

Bc. Lucie Krumniklová  

Bc. Radim Procházka 

Renata Střížová  

Dana Syrová 

Zuzana Tuzová  

 

 

Správní zaměstnance 

 

Zdena Čápková  

Marta Kinclová  

Hana Kučerová  

Zdeňka Leibnerová 

Břetislav Mička  

Marie Pokorná  

Alena Polčáková 

Iveta Smutná  

Libor Štěpán  

 

 

MD, RD 

 

Mgr. Vladěna Bartáková  

Mgr. Irena Bendová 

Mgr. Zuzana Čeledová  

Mgr. Helena Kratochvílová  

Mgr. Gabriela Kůřilová  
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Školská rada schválila Výroční zprávu Základní školy Brno, Vejrostova 1           

za školní rok 2012/2013 na zasedání,  které se konalo dne 15. 10. 2013.  

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.                                   ………......................................... 

Miroslav Klimeš                                                         .................................................... 

Mgr. Olga Novotná                                                    ..................................................... 

Mgr. Petr Slonek                                                      ...................................................... 

Darja Froňková                                                         ...................................................... 

Ing. Mojmír Stojan                                                    .....................................................

                       

 


