Výroční zpráva
školní rok 2018/ 2019
Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace
Telefon: 546220173, tel./fax. 546211322, e-mail: zsvejrostova@vejrostova.cz
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1.0 Základní charakteristika školy:
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:
Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, 635 00 Brno
1.2 Zřizovatel školy:
Statutární město Brno, Městská část Brno – Bystrc
1.3 Ředitel školy:
Mgr. Zdeněk Černošek
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity:
Úplná základní škola s 1. a 2. stupněm; školní družina
1.5 Kontakty:
telefon: 546220173
546211322
e-mail: zsvejrostova@vejrostova.cz
http:
www.vejrostova.cz
1.6 Úplná/neúplná škola
Počet
tříd

Počet
ročníků

Počet žáků

Průměrný počet
žáků na třídu

Kapacita

1. stupeň

20

5

510

25,50

-

2. stupeň

12

4

303

25,17

-

32

9

813

25,37

850

Celkem

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení: 17. 10. 2005
Předseda a členové ŠR:
předseda - RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.
členové - zástupce zřizovatele: Ing. Pavel Kříž, Ph.D.
zástupci rodičů:
Jaroslav Mlečka
Mgr. Pavel Krumnikl
zástupci učitelů:
Mgr. Olga Novotná
Mgr. Petr Slonek
1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů
Školní vzdělávací program pro
základní vzdělávání
Alternativní programy:
Začít spolu

Číslo jednací
9/2018

2533720025-25-137

Ročník
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

1. A; 2. A; 3. A; 4. A; 5. A

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

1.9 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení
13

počet dětí

počet vychovatelů
13
2

kapacita
390

2.0 Údaje o pracovnících školy
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
fyzický / přepočtený
Celkový počet pedagogických pracovníků (učitelé)
z toho odborně kvalifikovaných

%

45/45
45

100/100
100

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 3
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 7
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 7
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 11

2.2 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
1
1
1
1
4
-

do 35 let
36-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Ženy
10
20
7
4
41
4

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Typ kurzu
Zdravotní, BOZP, PO

Počet zúčastněných pracovníků
3

Sport, Tv

1

Přírodní vědy

10

Práce s talenty, projektová výuka,
poradenství, spolupráce
Inkluze do škol

103
13

Společenské vědy

2

Prevence násilí, subkultury

1

Umění, estetika

3

Jazyky

16
152

Celkem

2.4 Školní asistenti
Počet celkem (fyzický / přepočtený): 13/7,9
3

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

Prospělo s

Prospělo

Neprospělo

Opakuje

1.

98

vyznamenáním
98

0

0

0

2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II. stupeň

102
99
106
105
510
78
81
72
72
303

100
89
84
82
453
44
44
33
27
148

2
10
21
23
56
34
36
36
45
151

0
0
1
0
1
0
0
4
0
4

0
0
1
0
1
0
0
2
0
2

Celkem za školu

813

601

207

5

3

3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
II. stupeň
III. stupeň

Počet
2
0

% z počtu všech žáků školy
0,25
0

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 101
Průměr na jednoho žáka: 0,13
3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: nemáme mimořádně nadaného žáka
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Počty přijatých žáků

4leté studium
16

Gymnázium
6leté studium
8

8leté studium
7

SOŠ

SOU

39*/

19*/

*/ z toho 1 žákyně přijata z 5. ročníku na taneční konzervatoř
*/ z toho 1 žák odchází po ukončení povinné školní docházky ze 7. ročníku

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
8. ročník
7. ročník / 5. ročník
Celkem

Počet žáků

%

72
9/8
89

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 9
Důvody: změna bydliště
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 13
Důvody: změna bydliště, výběr dle profilace školy
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80, 90
10,11 / 8,99
100

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Čj. ČŠIB-778/19-B ze dne 5. 4. 2019
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:
Nebylo zjištěno porušení právního předpisu
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: -

5.0 Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./
5.1 Rozhodnutí ředitele
Druh rozhodnutí
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

Počet rozhodnutí
30
0
120

Počet odvolání
0
0
-

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání
6.1 Údaje o odborných pracovnících
6.1.1 Počty
výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický počet
1
2

kvalifikace, specializace
Studium VP
Studium MP

dosažené vzdělání
VŠ
VŠ

školní psycholog
školní speciální pedagog

úvazek
0,5
0,5

kvalifikace, specializace
1/1
1/1

dosažené vzdělání
VŠ
VŠ

6.1.2 Věková struktura
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

36 – 50 let
1
2
1
-

do 35let
1

51 let a více/z toho důchodci
-

6.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
výchovný poradce: semináře
školní metodik prevence: semináře
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6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
6.2.1 Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK):
Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I, II
č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003484
6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné: -

6.3 Individuální integrace
Typ postižení
Ročník
Počet žáků
Stupeň podpůrného opatření
PCH
3., 4., 5., 6., 8., 9.
17
2,3
PU
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
28
2,3
PAS
1., 9.
2
3
Vady řeči
1., 3.
3
2,3
UP*
0
Celkem
50
PCH – poruchy chování
PU – poruchy učení
PAS - poruchy autistického spektra
* - žák s IVP bez individuální integrace (speciální případ)
V rámci společného vzdělávání a inkluze bylo na naší škole realizováno celkem 190 podpůrných opatření
prvního až třetího stupně.
Ke 30. 6. 2019 se na naší škole vzdělávalo 19 žáků s podpůrným opatřením 3, z toho 14 s asistentem pedagoga.
110 žáků bylo podpořeno podpůrným opatřením 2 a 61 žáků mělo podpůrné opatření 1.

6.4 Skupinová integrace
Typ postižení
Celkem

Ročník

Počet žáků
-

-

Stupeň podpůrného opatření
-

7.0 Další údaje o škole
7.1 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně
dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj.
Kroužky při ZŠ
Název kroužku
Počet kroužků
Počet žáků
Cizí jazyky
2
24
Přírodní vědy
1
14
Sport, TV, turistika
4
50
Umělecké obory
6
76
Náboženství
4
15
Celkem
17
179
Většinu kroužků ve škole vedou externí organizace a navštěvují je dětí i z jiných obvodů města Brna. Proto
počty žáků v těchto kroužcích nezjišťujeme, pouze odhadujeme.

Žákovská knihovna
Žákovská knihovna disponuje 5060 knihami k volnému půjčování, z nichž je 624 trvale
zapůjčeno do odborných kabinetů. Během tohoto školního roku bylo půjčeno 953 knih.
Knihovna se rozrostla o 24 knih.
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8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů
Název projektu a registrační číslo
projektu

Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro
MŠ a ZŠ I, CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0003484

Délka trvání projektu

2 roky do 31. 12. 2018

Operační program

OP VVV

Škola
a) jako žadatel
b) jako partner

žadatel

Celková výše dotace

1 758 858,-Kč

Souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské sml., datum

Rada MČ Brno – Bystrc,

Stručný popis projektu

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích,
personální podpora

Název projektu a registrační číslo
projektu

Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro
MŠ a ZŠ II, CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0009999

Délka trvání projektu

1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

Operační program

OP VVV

Škola
a) jako žadatel
b) jako partner

žadatel

Celková výše dotace

3 036 388,-Kč

Souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské sml., datum

Rada MČ Brno – Bystrc, 20. 6. 2018

Stručný popis projektu

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích,
personální podpora

Název projektu a registrační číslo
projektu

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126

Délka trvání projektu

1. 9. 2017 – 31. 12. 2019

Operační program

OP VVV

Škola
a) jako žadatel
b) jako partner
c) jako zapojená škola
Celková výše dotace

c) jako zapojená škola
49 993 567,52 Kč

Souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské sml., datum

nerelevantní

Stručný popis projektu

Cílem projektu je plošná podpora zapojených škol za účelem prevence
školní neúspěšnosti žáků základních škol a zvýšení kvality a
inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně.
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9.0 Zhodnocení a závěr:
VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VÝSLEDKY:
➢ Ve školním roce 2018/2019jsme ve všech ročnících učili jedenáctým rokem podle
školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní vzdělávání.
➢ Program Začít spolu je stále vyhledávaným mezi rodiči žáků I. stupně. V letošním
roce se nám podařilo otevřít dvě první třídy pracující v tomto programu. Důvodem je
jednak velký zájem rodičů a dostatečný počet kvalifikovaných učitelů pro tuto výuku.
Jak je vidět, daří se nám tento zájem udržet. Kompetence, metodické vedení a řízení
tohoto programu ve třídách Začít spolu byly předány Mgr. Olze Novotné. V rámci
rozvoje kompetencí pedagogů Začít spolu jsme postupně zařazovali proces kolegiální
podpory s oporou o mezinárodní pedagogické standardy, inspirovaný projektem
Učíme se spolu, jehož cílem je zkvalitnění vzdělávání žáků s ohledem na jejich
individuální potřeby prostřednictvím vytvoření podmínek pro vzájemné učení a
rozvíjení kompetencí pedagogů pro poskytování kolegiální podpory v ZŠ. Od září
školního roku 2019/2020 budou mít tyto třídy k dispozici učebny v nové přístavbě,
kde je tomuto programu podřízeno i vybavení učeben.
➢ Tradičně jsme v roce 2018/2019 opět přijali děti do čtyř prvních tříd. Nedostatek
učebních prostorů se vyřešil otevřením nové šestitřídní budovy a my jsme tak mohli
předat zpět gymnáziu učebny, v nichž jsme byli v pronájmu. Pro další školní rok
2019/2020 se nám však nepodaří spojit čtyři páté třídy do tří šestých tříd. Tím započne
nárůst i tříd druhého stupně.
➢ Podle individuálního vzdělávacího plánu bylo vzděláváno 52 žáků. Všem žákům byla
věnována patřičná péče a pozornost. Ve třídách pracovalo 14 asistentů pedagoga.
➢ Velmi dobře pracuje a je přínosem ve vytváření rovných podmínek a příležitostí ve
vzdělávání školní poradenské pracoviště. Členy jsou školní psycholog, speciální
pedagogové, výchovná poradkyně a metodici prevence. Pracoviště zajišťuje
metodickou pomoc a součinnost s ostatními poradenskými pracovišti (PPP, SVP,
SPC).
➢ Již tradičním přínosem v práci s dětmi, bylo pokračování v realizaci adaptačních
pobytů žáků 6. tříd. Neocenitelnou roli v těchto adaptačních pobytech sehrává práce
psycholožky. Je škoda, že MŠMT stále nepočítá s rolí psycholožky jako stálým
členem učitelského sboru.
➢ Ve výuce se také tradičně zaměřujeme na týmovou práci žáků, na jejich hlasité a
srozumitelné vyjadřování, na efektivní sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků.
Této oblasti se budeme věnovat se i nadále.
➢ Škola i nadále vytváří podmínky pro celou řadu sportů, mezi nimiž dominuje volejbal.
Pro tyto sporty jsme dobře vybaveni sportovišti venkovního areálu. Pro volejbal
využíváme i víceúčelové plážové hřiště. Doufám, že tento sport přitáhne své příznivce.
Při výuce volejbalu spolupracujeme se sportovními oddíly DDM Brno (dívky) a LokoIngstav Brno (chlapci). Bohužel, tato spolupráce nepatří mezi ty, na které bychom
mohli být pyšní. Je potřeba pro příští období zvážit, jestli dál pokračovat, nebo udělat
jiná opatření.
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Škola měla i v minulosti pro toto sportovní zaměření vytvořeny velmi dobré
podmínky. Přesto nám žáků v tomto sportu ubývá z důvodu rozvoje nových
sportovních odvětví. Stále chybí trenéři, kteří by dokázali žáky získat a udržet, a kteří
by se jim mohli věnovat v soutěžním období i o sobotách či nedělích. Jsme rádi, že se
nám hlásí jako trenéři naši bývalí absolventi volejbalových tříd, bohužel většina stále
bez potřebné trenérské kvalifikace.
➢ Žáci 9. tříd v rámci naplňování ŠVP se koncem školního roku zapojují do
dlouhodobého projektu – prezentace závěrečných prací z vybraných témat. Sami si
vybírali témata dle svého zájmu. Byli hodnoceni nejen za obsahovou a formální
stránku prezentace, ale i za celkové vystupování. Tak jako v předešlých letech se
v mnoha případech se jednalo o velmi kvalitní prezentace jak po stránce obsahové, tak
i téměř profesionálního přednesu.
➢ Snažíme se v rámci výuky jazyků udržet tradici a účastnit se každým rokem
jazykového pobytového zájezdu. Na říjen v příštím školním roce chystáme studijní
pobyt na Maltě. Tyto zájezdy přispívají ke zdokonalování angličtiny našich žáků. Byli
bychom rádi, kdyby za tímto vzděláním mohlo vyjet více studentů.
Žáci II. stupně pravidelně navštěvují divadelní představení v anglickém, ale i
v německém jazyce.
➢ Vedení školy zabezpečovalo potřeby školy související s výchovou a vzděláváním a
vyhovělo individuálnímu zájmu jednotlivých pedagogů v naplňování plánu DVPP. U
některých pedagogických pracovníků přetrvávají rezervy v DVPP.
➢ Jako každoročně jsme sledovali a vyhodnocovali výsledky vzdělávání žáků pomocí
čtvrtletních a pololetních prací z ČJ a M. K porovnávání a ověřování znalostí i
v jiných předmětech nám sloužilo zapojování se do mimoškolních soutěží a olympiád.
I přes dílčí úspěchy, jak na I., tak i na II. stupni, máme v této oblasti rezervy.
➢ Vzdělávání jsme poskytovali v souladu se zásadami a cíli stanovenými školským
zákonem a zohledňovali jsme vzdělávací potřeby žáků, podporovali jejich zdravý
vývoj a vytvářeli vhodné předpoklady pro předcházení sociálně patologickým jevům.
Vhodně jsme rozvíjeli osobnosti žáků a prostřednictvím především čtenářské,
cizojazyčné a matematické gramotnosti rozvíjeli klíčové kompetence.
➢ Každoročně se snažíme žáky motivovat a vést k aktivnímu vzdělávání, avšak velký
počet žáků nemá vnitřní potřebu úspěšného školního výkonu. S tím mnohdy souvisí
větší výkyvy v jejich vědomostech. S rozdílnými vědomostmi souvisí i individuální
vztah žáků k jednotlivým předmětům. Proto musíme stále hledat novou motivaci
(DVPP, konzultace s pedagogy i jiných škol,…), abychom při výuce zaujali co
největší počet žáků. Ne vždy se daří navázat v tomto směru komunikaci s některými
rodiči problémových žáků. Mnohdy selhává i spolupráce s rodiči z důvodu jejich
nezájmu.
BUDOVA ŠKOLY A PŘILEHLÉ POZEMKY:
➢ V předchozím textu byla zmíněna přístavba nového šestitřídního učebnového
pavilonu. Kolaudace proběhla 20. srpna. Začneme ji plně využívat od září 2019.
Současně byl zkolaudován výtah zbudovaný ve staré části budovy. Ten umožní
bezbariérovost celé školy.
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➢ Pro novou budovu se realizovalo výběrové řízení na vnitřní vybavení nábytkem na
míru a výpočetní technikou se zaměřením na výuku prvního stupně v programu Začít
spolu. Potřebné vybavování nábytkem bude pokračovat i v hlavní budově školy.
➢ V odpoledních hodinách jsou třídy, tělocvičny a další prostory školy využívány školní
družinou, ale i k pronájmu pro mimoškolní činnost.
➢ I tento rok bylo z finančních prostředků školy uskutečněno několik oprav a úprav
sloužících k bezpečnějšímu pohybu dětí v areálu školy a jejich hygieně. Část oprav
finančně zajišťoval Úřad městské části Brno – Bystrc – drobné opravy sportovního
areálu a mzdu jeho správce, opravy kanalizace, teplovodního systému. Bylo
zbudováno veřejné osvětlení mezi novou a starou budovou, probíhala výstavba
kontejnerového stání aj.
➢ Deštivé dny ukázaly některé vady v souvislosti s vybudováním přístavby – Na
chodnících i pod markýzou budovy se vytváří velké kaluže vody, které zvláště
v zimním období mohou být pro pohyb návštěvníků velmi nebezpečné. Vše bylo
nahlášeno na ÚMČ.
➢ Byla uskutečněna každoroční prohlídka a revize tělovýchovného nářadí, drobné
opravy a nákup sportovního vybavení. Ve venkovním sportovním areálu proběhlo
několik větších oprav a to na doskočišti pro skok daleký, v koulařském sektoru,
na oploceném volejbalovém kurtu. Tím, že areál slouží jak škole, tak i široké
veřejnosti, dochází k jeho většímu opotřebení a nutnosti i většího zafinancování v jeho
údržbě.
➢ Celkově můžeme konstatovat, že vybavení školy, sportovního areálu a přilehlých
pozemků školy je na dobré úrovni. Stále však hledáme možnosti, jak vybavení školy
zlepšit, aby vyhovovalo novým trendům vzdělávání a výchovy jednadvacátého století.
PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY:
➢ Pedagogický sbor měl ve školním roce 2018/2019 60 kvalifikovaných pedagogických
pracovníků (47 učitelů a 13 vychovatelů).
➢ Ve škole i tento rok pracovala školní psycholožka, výchovná poradkyně, dva metodici
prevence sociálně patologických jevů, koordinátorka a metodička ŠVP, dvě speciální
pedagožky. Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou výše
jmenovaní.
➢ Všichni pedagogičtí pracovníci (PP) splnili roční plán dalšího vzdělávání (DVPP),
přesto by někteří z nich mohli být v dalším vzdělávání aktivnější.
➢ Počet nepedagogických pracovníků 11.
➢ Ve škole pracují dva techničtí pracovníci. Vzhledem k množství práce (dvě školní
budovy, obsluha dvou kotelen, velký školní areál, venkovní sportovní areál) by se
vyplatila na snížený úvazek další osoba.
➢ Všichni PP školy jsou již kvalifikovaní a mohou naplňovat současné i budoucí potřeby
školy včetně specializovaných pedagogických činností.
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➢ V souvislosti s tím, že se prezentujeme jako škola se sportovními třídami s většinovým
zaměřením na volejbal, je do budoucna nutností, mít v řadách pedagogických
pracovníků i kvalifikované trenéry, kteří sami povedou volejbalová družstva nebo
alespoň metodicky podpoří mladé, nezkušené trenéry či organizačně zajistí tréninky.
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 2018/2019 a zaměstnanci se jimi řídili.
➢ Součástí bezpečnostních opatření je pravidelná služba u hlavního vchodu (vrátná), a
kamerový systém, který byl zprovozněn i v nové budově. V průběhu školního roku
plánujeme posílit tato bezpečnostní opatření.
➢ Postupně se zaměřujeme na revizi a výměnu svítidel na chodbách a učebnách, na
opravu podlah zvláště na chodbách, rekonstrukci umýváren WC a odpadního systému
tělovýchovného pavilónu. Všechny tyto práce na opravách si vyžadují velké finanční
prostředky. Očekáváme, že alespoň na některé budou zařazeny do SOI ÚMČ na čelní
místa.
VEDENÍ A ŘÍZENÍ ŠKOLY:
➢ Pravidelné porady vedení školy i všech PP školy byly pro vedení školy a ostatní
pracovníky podnětné, přesto je potřeba pracovat na zlepšení komunikace v celém
pedagogickém sboru i ve vztahu k rodičům. K tomu přispívá i komunikační systém
Edookit. Podstatné informace týkající se chodu školy byly díky novému systému
předávány efektivně.
➢ 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.
➢ V rámci prevence i při řešení různých situací jsme v tomto školním roce využili
kontaktů s pedagogicko-psychologickou poradnou, policií, OSPOD aj. odbornými
institucemi.
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➢ Jako každoročně škola vyzývala prostřednictvím svých zástupců ve školské radě či na
třídnických schůzkách rodiče k angažovanosti v životě školy. Bohužel přetrvává, že v
některých případech se je nedaří přesvědčit, aby více pomáhali svým dětem při učení,
v domácí přípravě, případně v řešení závadového chování jejich dítěte. U některých
rodičů selhává kontrola a důslednost při přípravě dětí na školní vyučování.
➢ Na pozvání pana starosty navštíví naši školu ke dni zahájení školního roku 2019/2020
paní primátorka a další vzácní hosté. Takové návštěvy včetně tisku a televize mohou
naší škole pomoci v jejím dalším zviditelňování.
➢ Spolupráce se zřizovatelem, ÚMČ Brno – Bystrc, je na dobré úrovni. Zřizovatel má
zájem a podporuje další rozvoj školy. Velmi se angažoval prostřednictvím starosty,
místostarostů a dalších pracovníků v urychlení šestitřídní přístavby i v dalších
změnách na naší škole.

Při hodnocení školního roku 2018/2019 mohu konstatovat, že ZŠ Vejrostova se nadále
rozvíjí, dokončení stavby nového učebnového pavilonu, jakož i vznik dalších ploch pro
sportování mládeže, či velké nebo drobné opravy přispěly k tomu, abychom se i nadále
hlásili ke školám moderního typu. Ve spojení s pracovitými kvalifikovanými
zaměstnanci jsme i letos dosahovali dobrých výsledků a tím úspěšně reprezentovali naši
městskou část.
Uznání a poděkování si zasluhují všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se v tomto roce
podíleli na naplňování výchovného procesu a vzdělávacích cílů. Bez jejich kvalitní a
trpělivé práce by naše škola nedosahovala tak dobrých výsledků! Za vedení svých
kolektivů a dobrou spolupráci s ředitelem školy patří dík také zástupkyním prvního a
druhého stupně, vedoucí vychovatelce školní družiny a školní psycholožce, jakož i
speciálním pedagožkám. Za velmi náročnou práci děkuji i všem vychovatelkám!
Výbornou práci odváděli členové školního poradenského pracoviště pod vedením školní
psycholožky. Díky patří všem nepedagogickým pracovníkům, bez nichž si nedokážu
představit bezproblémový chod školy.
To vše bez podpory a spolupráce se zřizovatelem - panem starostou, místostarosty, jakož
i dalšími zástupci ÚMČ Brno - Bystrc by nešlo uskutečňovat. V konečném výčtu děkuji
členům školské rady tvořené dvěma zástupci obce, rodičů a učitelů za dobrou spolupráci
po celý školní rok.
Tak jako každoročně věřím, že i v následujícím roce si povedeme neméně dobře.
Spoléháme na podporu a spolupráci s rodiči našich žáků, jakož i ostatní veřejností,
která nám fandí.
Mgr. Zdeněk Černošek, ředitel školy
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
za školní rok 2018/2019
Školní metodici prevence: Mgr. Olga Novotná
Mgr. Petr Slonek
Podmínky školy:
Škola má dobré podmínky pro uskutečňování minimálního preventivního programu. Program
se opírá o proškolené metodiky prevence, činnost výchovné poradkyně, školní psycholožky a
speciálních pedagogů.
V rámci prevence rizikového chování se nám daří zejména:
Organizace a realizace celoškolních projektů na téma prevence rizikového chování zejména
šikany. Spolupráce mezi třídami starších a mladších žáků, kdy prvňáček získá svého velkého
kamaráda, který mu může být pomocníkem, poradcem i ochráncem v naší velké škole. V
rámci budování vzájemných vztahů mezi žáky projektu Začít spolu jsme uspořádali tvůrčí
dílničky a vzájemné projekty na základě teze, že pokud spolu pracují děti rozdílného věku,
vytvoří se kreativnější, uvolněnější a zejména bezpečné prostředí vhodné k experimentování a
učení novým dovednostem, které snáze odolává podnětům negativního chování.
I. stupeň:
• Můj kamarád - dlouhodobý projekt, který žáky školy provází po celý školní
rok. Žáci tříd druhého stupně, zejména ti nejstarší z 8. a 9. ročníku, připravují a realizují
pro své mladší spolužáky na 1. stupni různé akce, hry, soutěže, vzdělávací hodiny. Děti si
tak vytvářejí vztah porozumění a toleranci k ostatním.
• Projekt - Jak zlepšit vztahy ve třídě – zaměřuje se na budování pozitivního klimatu třídy,
asertivní chování, etickou výchovu – žáci se učili spolu správně komunikovat a
spolupracovat, seznámili se s tím, co to šikana i kyberšikana je, které chování lze za šikanu
považovat, jak se jí bránit, sami si vytvářeli charty proti šikanování a snažili se vcítit do role
oběti i útočníka – projekt je vypracován tak, že obsahy jednotlivých ročníků na sebe navzájem
navazují.
• Projekt prevence rizikového chování – projekt zpracovaný metodikou Začít spolu do
center aktivit: 3. ročník – kouření, 4. ročník – alkohol, 5. ročník – drogy, v 1. a 2. třídách
projekt Normální je nekouřit podle Metodiky drogové prevence pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Dagmar Novákové.
• Kryštůfek - celoškolní projekt dopravní výchovy
Co se nám nedaří:
Důsledná práce třídních učitelů na posilování pozitivních vztahů ve třídě.
Mgr. Olga Novotná
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II. stupeň:
•

Adaptační pobyt pro 6. třídy (začátek 1. pololetí) – úspěšná strategie pro vzájemné
poznávání a budování nových kolektivů a jejich třídního učitele.

•

Sportovní soustředění volejbalových družstev a dalších zájemců, pro rozvoj
sportovních aktivit.

•

Výchova k lidským právům – zaměřeno na otázku hladu ve světě

•

Projekt prevence rizikového chování – 6. a 7. ročníky: Vztahy ve třídě, asertivní
chování, etická výchova: žáci se učí spolu správně komunikovat a spolupracovat,
seznámí se s tím, co to šikana je, které chování lze za šikanu považovat, jak se jí
bránit, sami si vytváří charty proti šikanování a snaží se vcítit do role oběti i útočníka.
Obě třídy mají zpracované stejné téma, přizpůsobené jejich věku a získaným
zkušenostem, projekt v sedmé třídě navazuje na přecházející rok, aniž by opakoval
aktivity. 8. ročník: Problematika alkoholu: projekt dětem přibližuje vliv alkoholu na
zdraví a na výkon. Pracuje s riziky, zdůrazňuje následky zneužití alkoholu, varuje před
vznikem závislosti a upozorňuje na nebezpečnou chytlavost reklam. 9. ročník:
Problematika drog a drogové závislosti.

•

Bezpečně na internetu, kyberšikana – projekt Kraje pro bezpečný internet, projekt
Hodina kódu a Bobřík informatiky.

•

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

•

Hasík – preventivní projekt hasičů

•

Ukliďme Česko – celorepubliková akce

Ceníme si užší spolupráce s OSPODem úřadu městské části a odborem PČR a také s
Hasičským záchranným sborem.
Jednání s rodiči je dalším úspěšným bodem včasného preventivního působení, které hojně
využíváme.
Co se nám nedaří:
Vyloučení jedince z kolektivu – v menší míře než v předchozích letech, přesto se vyskytlo.
Kromě běžné práce se třídou pod vedením třídního učitele do tříd dochází školní psycholožka.
Přes soustavnou prevenci se objevují případy kyberšikany. V některých případech bylo třeba
předat věc k řešení PČR z důvodu návaznosti na fyzické násilí – domluvené rvačky, vyvolané
konflikty.
Elektronické cigarety a tabakismus – přes rozvoj sportovního ducha a cílenou prevenci se
bohužel opakují případy užití.
Mgr. Petr Slonek
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ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ ZA ROK 2018/2019
Výchovná poradkyně (dále VP) spolupracovala v rámci školy mimo vedení školy s
pracovníky Školního poradenského pracoviště, především se školní psycholožkou (Mgr.
Lucie Malachtová) a speciální pedagožkou (Mgr. et Mgr. Táňa Novotná), metodiky prevence
(Mgr. Olga Novotná – 1. stupeň a Mgr. Petr Slonek – 2. stupeň), speciálními pedagožkami
(Mgr. Jana Coufalová – 1. stupeň, Mgr. et Mgr. Irena Machainová – 2. stupeň).
Během školního roku se VP zúčastnila odpoledního metodického setkání
výchovných poradců organizovaného PPP Brno, tentokrát v prostorách ÚP Brno na Polní
ulici. Při setkáních promluvili především pracovníci PPP Brno a ÚP Brno. Setkání bylo
zaměřeno především na inkluzivní vzdělávání a kariérové poradenství.
V září se VP zúčastnila setkání zástupců školy s pracovnice OSPOD a Policie ČR,
na kterém byla upřesněna pravidla spolupráce zmíněných institucí.
Oblast výchovná a vzdělávací
Výchovné a vzdělávací problémy a rodinné problémy 13 žáků a žákyň (resp. 12 rodin)
řešila VP (příp. jiný člen ŠPP) ve spolupráci s OSPOD ÚMČ Brno-Bystrc, resp. ÚMČ Brnostřed a ÚMČ Bučovice. Jednalo se především o vysoký počet zameškaných hodin
(omluvených i neomluvených), komplikovanou rodinnou situaci a nedostatečný dohled na
žáka ze strany zákonných zástupců.
20 x se sešla výchovná komise. Jednalo se především o agresivní chování, neplnění
školních povinností, slabý prospěch, vysoký počet zameškaných hodin a nedostatečný dohled
na žáka ze strany zákonných zástupců, některé výchovné komise byli pozváni a některých se
zúčastnili také pracovníci OSPOD.
Se školskými poradenskými zařízeními spolupracovaly primárně školní psycholožka a
školní speciální pedagožka, avšak situaci některých žáků konzultovala i VP, a to především
s pracovníky PPP Brno, dále PPP Voroněžská, Kppp Brno a SPC Štolcova. VP evidovala
žáky podpůrnými opatřením 2. a 3. stupně a dále se zaměřila na koordinaci péče o žáky
mimořádně nadané. V letošním školním roce byli takto diagnostikováni 3 žáci prvního stupně.
Dva žáci 2. stupně byli během školního roku umístěni na několikaměsíčních pobytech (v
jednom případě opakovaně) v SVP Brno, Kamenomlýnská. Jednu záležitost jsme řešili s
Policií ČR.
Kariérové poradenství
Ve třídách 9. ročníku vyučovala VP předmět Volba povolání (1 x za měsíc 2 hodiny –
v rámci předmětu Svět práce).
Všechny tři deváté třidy (9. A, 9. B, 9. C) navštívily v listopadu 2019 s vyučujícími
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce Brno-město.
V průběhu roku (listopad – květen) zorganizovala VP v jednotlivých třídách
prezentace čtyř brněnských SŠ – proběhlo vždy v rámci výuky Volby povolání (dle nabídky
SŠ). Jednalo se o:
SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace,
SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace,
SOŠ EDUCAnet Brno, o. p. s.,
SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r. o.
Během celého školního roku podávala VP žákům i jejich rodičům informace o
přijímacím řízení na SŠ (konzultace, informační nástěnka s letáky), dále konzultovala
podmínky přijetí některých žáků na SŠ se zástupci SŠ. V září zpracovala informační leták, v
lednu připravila zápisové lístky, 28. ledna 2019 uspořádala informativní schůzku pro rodiče
žáků 9. tříd, kde podala informace o pravidlech přijímacího řízení. Po proběhlém přijímacím
řízení vyhodnotila jeho výsledky.
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Ve čtvrtek 27. 6. 2019 zorganizovala v tělocvičně školy závěrečné rozloučení se žáky
9. tříd, na kterém vystoupili také žáci 1. stupně.
Údaje o přijímacím řízení na střední školy
Žáci mohli podávat do 1. kola přijímacího řízení max. 2 přihlášky, do dalších kol pak
libovolný počet přihlášek. Většina žáků tuto možnost využila. Doručení přihlášky (přihlášek)
na SŠ je povinností žáka a jeho zákonného zástupce. Z tohoto důvodu bylo možno evidovat
pouze počty potvrzených přihlášek, avšak ne počty skutečně odevzdaných přihlášek.
Žáci navíc nemají povinnost předkládat škole vyrozumění o přijetí na SŠ.
V přehledech vycházíme z informací, které nám žáci poskytli na konci června 2019. Z
uvedených důvodů nemusí být tyto výsledky definitivní.
Výsledky přijímacího řízení
72 žáků ukončilo povinnou školní docházku v 9. ročníku, všichni pokračují ve
vzdělávání na SŠ nebo SOU.
1 žák ukončil povinnou školní docházku v 7. ročníku a zúčastnil se přijímacího řízení.
Na víceletá gymnázia dále odchází 8 žáků 7. ročníku a 7 žáků 5. ročníku, 1 žákyně 5.
ročníku odchází na taneční konzervatoř.
Souhrnný přehled přijatých žáků
9. ročník – 72 žáků
7. ročník – 9 žáků (z toho 1 žák odchází s nedokončeným základním vzděláním)
5. ročník – 8 žáků

počty
přijatých
žáků

8 leté

gymnázia
6 leté

4 leté

7
(5. roč.)

8
(7. roč.)

16
(9. roč.)

odb. stř. vzděl.
s mat. zkouš.
bez praktické
přípravy

odb. stř.
vzděl. s mat.
zkouš.
s praktickou
přípravou
8
(9. roč.)

38
(9. roč.)

1 taneční
konzerv.

učební obory
s výučním
listem

učební obory
bez výučního
listu

10
(9. roč.)

0
(9. roč.)

1
(7. roč.)

9. ročník
Přijímacího řízení se zúčastnilo všech 72 žáků 9. ročníku.
celkem
žáků

gymnázia

odb. stř. vzděl.
odb. stř. vzděl.
s mat.
s mat. zkouškou s
zkouškou bez
praktickou
praktické
přípravou
přípravy
(SOU)

učební obory
s výučním
listem
(SOU)

učební obory
bez výučního
listu

3
3
4
10
13,9 %

0
0
0
0
0%

(SOŠ)
9. A
9. B
9. C
celkem
% z počtu
žáků v ročn.

24
25
23
72
100 %

7
4
5
16
22,2 %

13
16
9
38
52,8 %

1
2
5
8
11,1 %
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Víceletá gymnázia
Na gymnázia bylo přijato 8 žáků 7. ročníku a 7 žáků 5. ročníku, 1 žákyně 5. ročníku byla
přijata na taneční konzervatoř.
7. ročník – šestileté studium
(celkem 81 žáků v ročníku)
7. A
3
7. B
3
7. C
2
Celkem
% z počtu žáků
v ročníku

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

8
9,9 %

5. ročník – osmileté studium
(celkem 105 žáků v ročníku)
4
1 + 1 taneční konzervatoř
0
2
8
7,6 %

Mgr. Lenka Broklová, výchovná poradkyně

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA PRO ŠKOLNÍ
ROK 2018/2019

Školní psycholožka se v průběhu školního roku 2018/2019 zúčastnila nebo realizovala tyto
aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kariérové poradenství pro zájemce z 9. ročníku (říjen- leden).
Adaptační pobyt pro žáky šestých tříd (září).
Screening speciálních vzdělávacích potřeb u žáků druhých tříd (leden-únor), ve
spolupráci se školní speciální pedagožkou.
Psychodiagnostika tříd (sociometrie, zájmové dotazníky).
Vyšetřování nebo spolupodílení se na odhalování rizikového chování u dětí, následná
práce s těmito třídami, popř. jednotlivci.
Práce se třídami zaměřená na řešení aktuálního problému ve třídě nebo jen na podporu
koheze skupiny.
Spolupráce se žákovským parlamentem.
Vedení Školního poradenského pracoviště.
Individuální konzultace pro děti a jejich rodiče:
• konzultace ohledně výchovných a osobních problémů
• konzultace ohledně problematiky učení a školního ne/prospěchu.
• krizová intervence
• pravidelná dlouhodobější poradenská činnost u vybraných zájemců.
Spolupráce s výchovnou poradkyní, účast na výchovných komisích.
Konzultace pro pedagogické pracovníky.
Spolupráce se speciálními pedagožkami, metodiky prevence, s asistenty pedagoga.
Spolupráce s některými organizacemi, institucemi, jednotlivci (OSPOD, PPP, SPC,
psychologové, psychiatři, neurologové).
Účast na některých metodických setkáních školních psychologů v PPP Kohoutova
v Brně.
Další vzdělávání školního psychologa.
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9.A
Kariérové poradenství

9.B
12 žáků

2.A
Depistáže ve 2.
ročníku
Adaptační pobyt
Práce se třídami

9.C
9 žáků

2.B
23 žáků

6 žáků
2.C

12 žáků

6.A

6.B

29 žáků
Počet podpořených
tříd
26 tříd

51 vstupů do tříd

2.D
16 žáků

18 žáků

6.C
21 žáků
25 žáků
Prevence, vztahy ve třídě.

Mgr. Lucie Malachtová
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Školní speciální pedagožka se v průběhu školního roku 2018/2019 zúčastnila nebo realizovala
tyto aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koordinace tvorby IVP, PLPP u žáků školy,
Spolupráce na vypracování IVP, PLPP u žáků školy,
Kontrola vypracování IVP, PLPP u žáků + konzultace výsledných plánů s příslušnými
pracovišti (PPP, SPC),
Nabídka konzultací pro speciální pedagogy a pro třídní učitele při tvorbě IVP pro žáky
s PO a nadané žáky, PLPP pro žáky se SVP, a to především v oblasti poruch učení,
Případná účast na projednávání IVP u žáků s vyšším stupněm PO,
Příprava a vedení metodických schůzek asistentů pedagoga v průběhu celého školního
roku,
Odesílání výkazu R43,
Odesílání výkazu R44 – každý následující měsíc v roce,
Zavádění speciálních potřeb do Edookitu – průběžně celý rok,
Příprava depistážního šetření ve 2. třídách,
Depistážní šetření ve 2. třídách – vyhledávání žáků se vznikající poruchou učení a
jejich odesílání na komplexní vyšetření do PPP – průniková oblast s pozicí školní
psycholog (velká časová náročnost),
Konzultace pro rodiče, kteří mají dotazy k výsledkům depistážních šetření ve 2.
třídách – průniková oblast s pozicí školní psycholog (velká časová náročnost),
Příprava, realizace a vyhodnocení speciální olympiády pro žáky se SVP Školympiáda
Zhodnocení výsledků péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – zpětná
vazba od zákonných zástupců integrovaných žáků či žáků s PO i jejich vyučujících, a
to především v oblasti poruch učení,
Konzultace vybraných žáků se SVP s příslušnými pracovišti (PPP, SPC),
Zajištění a projednání konkrétních PO pro žáky školy,
Návrh zařazení AP a zajištění příslušných personálních záležitostí (vyhledávání,
výběr),
Konzultace učitelům, žáků a rodičům v rámci speciálních vzdělávacích potřeb žáků,
Vypracování závěrečné zprávy o činnosti školního speciálního pedagoga.
Mgr. et Mgr. Táňa Novotná
18

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO
PRACOVIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Školní poradenské pracoviště je tvořeno následujícími zaměstnanci ZŠ Brno, Vejrostova 1:
školní psycholožka, výchovná poradkyně, speciální pedagožka, speciální pedagožka pro 1.
stupeň, speciální pedagožka pro 2. stupeň, školní metodička prevence pro 1. stupeň a školní
metodik prevence pro 2. stupeň. Členové školního poradenského pracoviště se scházejí dle
aktuální potřeby, několikrát do roka je porada společná i s vedením školy. Vedoucí pracovníci
školy se však obrací na jednotlivé členy pracoviště i individuálně dle charakteristiky jejich
zakázky. Vedoucím pracoviště je školní psycholožka.
Pracoviště se jako tým podílelo na řešení následujících případů, realizovalo tyto aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krizová intervence u žáků.
Prošetřování ohlášených i neohlášených podezření na šikanu.
Řešení problematických vztahů v kolektivech tříd.
Řešení krádeží na půdě školy.
Řešení neprospěchu a školního neúspěchu.
Řešení záškoláctví.
Podpora sociálně znevýhodněných žáků.
Jednání s rodiči, s učiteli, s asistenty pedagoga.
Realizace paralelní výuky českého jazyka – specificky zaměřených hodin pro děti
s dyslektickými obtížemi.
Realizace preventivních programů, projektových dnů.
Zpracovávání IVP a podpůrných pedagogických plánů.
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Zajišťování adaptačních pobytů pro žáky 6. ročníku.
Profesní poradenství pro žáky 9. ročníku.
Zajištění odborných přednášek a besed na témata z oblasti prevence.
Metodická podpora vyučujícím.
Zajištění realizace předmětu Speciálně pedagogická péče.
Zajištění Pedagogické intervence.
Spolupráce s projektem Mentoři do škol.

Realizování podpůrných opatření:
Předmět Speciálně-pedagogická péče navštěvovalo 19 žáků prvního stupně ZŠ a 6 žáků
druhého stupně ZŠ. Z toho 2 žáci jsou zařazeni do PO3, ostatní žáci jsou vedeni v PO2.
Celkově bylo realizováno 28 hodin týdně výuky PSPP.
Z ŠPZ přišlo14 doporučení pro využití asistenta pedagoga ve třídě, v níž se vzdělává žák se
speciálními vzdělávacími potřebami, v těchto případech s podpůrným opatřením 3. stupně.
Asistenti pedagoga působili ve třídách 1. A, 3. B, 3. D, 4. B (2 asistenti pedagoga), 4. C, 4. D,
5. B, 5. D, 6. A, 6. C, 8. A, 8. C a 9. C.
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Ke 30. 6. 2019 se na naší škole vzdělávalo:
19 žáků se stupněm podpůrných opatření 3 (z toho 14 s asistentem pedagoga),
110 žáků se stupněm podpůrných opatření 2,
61 žáků se stupněm podpůrných opatření 1 (z toho 53 stanovených PPP a 8 stanovených ZŠ).
Doporučení pro žáky se stupněm podpůrných opatření 2 a 3 obsahují hodiny speciálně
pedagogické péče, hodiny pedagogické intervence, personální podporu v podobě asistenta
pedagoga, speciální pomůcky apod.
Školní poradenské pracoviště spolupracovalo během roku s následujícími institucemi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PPP Brno, Kohoutova,
PPP Voroněžská,
SPC Štolcova
Odbor sociální péče o dítě,
Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno- Bílý dům,
Dětští obvodní lékaři,
SPC Veslařská,
SVP Veslařská,
Policie ČR,
Kliničtí psychologové, psychiatři, neurologové,
Městský soud.
Mgr. Lucie Malachtová, školní psycholožka
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I. STUPEŇ
Zapojení žáků do školních sportovních soutěží
SOUTĚŽ

ROČNÍK

VÝZNAMNÉ
UMÍSTĚNÍ

JMÉNO (třída)

Školní kolo:
Orientační běh
Korfbal
Šplh

děti z 2. - 5. tříd
děti ze 4. a 5. třídy
děti ze 3. - 5. třídy

2. - 5.
4. – 5.
3. - 5.

Obvodní kolo:
Novoměstský pohár ve florbale
Šplh

McDonald´s Cup ve fotbale
Vybíjená

4. - 5.
4.
5.
5.
2. - 3.
4. - 5.
5.
5.

1. místo
1. místo
2. místo
2. místo
1. místo
2. místo

hoši ze 4. a 5. tříd
Natálie Nezvalová (4. D)
Natálie Kozlová (5. C)
Nela Bačíková (5. C)
hoši ze 2. a 3. tříd
hoši ze 4. a 5. tříd
dívky z 5. tříd
hoši z 5. tříd

Městské kolo:
Šplh

4.
5.
5.
4. - 5.
5.

1.místo
1. místo
2. místo
2. místo
2. místo

5.

2. místo

atletický trojboj družstev

5.

1. místo

atletický trojboj jednotlivci

5.
5.

2. místo
3. místo

McDonald´s Cup
atletický trojboj družstev
atletický trojboj jednotlivci

Natálie Nezvalová
Natálie Kozlová (5. C)
Nela Bačíková (5. C)
hoši ze 4. a 5. tříd
Vendula Jonášová (5. C), Kateřina
Pučová (5. A), Lukáš Čumpelík (5. C),
Martin Dvořák (5. D)
Lukáš Čumpelík (5. C)

Krajské kolo:
Vendula Jonášová (5. C), Kateřina
Pučová (5. A), Lukáš Čumpelík (5. C),
Vojta Macháček (5. C)
Vendula Jonášová (5. C)
Lukáš Čumpelík (5. C)

Korfbalový turnaj
Den před pololetním vysvědčením se opět uskutečnil každoroční korfbalový turnaj žáků 4. a
5. ročníku naší školy. Družstva složená ze 4 kluků a 4 holek bojovala v hracím poli proti
zástupcům ostatních tříd. Vyhrávala především týmová spolupráce. Ve střelbě na koš se letos
nejvíce zadařilo Monice Mrkosové ze 4. D a Marku Jonášovi z 5. C. Vítězní páťáci se utkají v
půli března s výběrem ostatních bystrckých škol a žebětínské na ZŠ Otevřená.
Mgr. Nela Jílková
VÝSLEDKY:
4. ročník
5. ročník
1. místo….. 4. C
1. místo...... 5. C
2. místo….. 4. A
2. místo...... 5. A
3. místo...... 4. B
3. místo...... 5. B
4. místo...... 4. D
4. místo...... 5. D
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Naše družstvo

Atletický trojboj
V letošním roce jsme se opět zúčastnili lehkoatletického trojboje pořádaného na ZŠ
Laštůvkova. Do městského kola jsme poslali družstvo ve složení Vendula Jonášová, Kateřina
Pučová, Martin Dvořák a Lukáš Čumpelík. Byli úžasní. Jako družstvo obsadili skvělé 2. místo
a zajistili si tak účast v krajském kole. Za jednotlivce bodovali Lukáš Čumpelík 2. místem a
Kateřina Pučová 3. místem.
V krajském kole byla v sestavě jedna změna. Martina Dvořáka nahradil Vojta Macháček. V
tomto pozměněném složení vyhráli 1. místo a stali se nejlepším družstvem v jihomoravském
kraji. Domů si přinesli krásný pohár za společné vítězství. Uspěli také jako jednotlivci:
Vendula Jonášová 2. místo, Lukáš Čumpelík 3. místo a Kateřina Pučová skončila na 4. místě.
Tímto vítězstvím se kvalifikovali do celorepublikového kola, které se konalo 19. 6. v
Turnově. Byla to velká sláva, sešlo se celkem 28 nejlepších družstev z celé republiky. Děti
bojovaly ze všech sil a v konečném pořadí dosáhly na 17. místo. Lukáš Čumpelík byl mezi
chlapci dokonce sedmý v závodě jednotlivců. Při účasti 56 závodníků je to vynikající
výsledek.
Byla to naše zatím neúspěšnější účast v atletickém trojboji. Snad se nám to opět někdy podaří.
Mgr. Dana Pulicarová
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ZAPOJENÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍCH VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ
SOUTĚŽ

ROČNÍK

UMÍSTĚNÍ

JMÉNO (třída)

Školní kolo:
Recitační soutěž
Mateso

1. - 5.
třídy
5.

Bobřík informatiky
Pangea

4., 5.
4.

Pangea
Žabáčkova matematická
miniolympiáda

1.
Postoupili
do měst.
kola

Tereza Teplá (1. C), A. Pluhařová (2. A),
Eliška Horká (3. A), T. Beszédešová (5. B)
Šmerková, Vostálová, Lehká, Kumr (5. A)
Milek Lukáš 5. D
Zúčastnilo se celkem 204 žáků
Do celostátního kola postoupila Martina
Šmerková, 5. A, 102 žáků
Třídy 5. A, 5. C, 5. D, 73 žáků
Do městského kola postoupilo 7 žáků.

5.
4.
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Babylon

5.

Postoupil
do měst.
kola

Jan Zapletal 5. C
Lukáš Milek 5. D

4

2.
4.
8.

Pečenka Adam, 4. C
Zonygová Anežka, 4. A
Mrkosová Monika, 4. D

Městské kolo
Žabáčkova matematická
miniolympiáda
Celostátní soutěže:
Pangea

4.
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Martina Šmerková, 5. A

Matematický klokan 2019
CVRČEK – kategorie 2. a 3. ročník
Hana Uhlířová

2. A

84

Andrea Nehledělová
Hana Vymazalová
Tomáš Zídek

2. D

76

3. C
2. D

73

Monika Mrkosová
Anežka Zonygová

4. D

110

4. A

109

Edita Knoflíčková

5. B

104

Lukáš Milek

5. D

102

Barbora Buryšková

4. D

95

KLOKAN – kategorie 4. a 5. ročník

Recitační soutěž 2019
Dne 28. 2. 2019 se uskutečnilo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se
bezmála 50 žáků z 1. až 5. tříd. Zaznělo zde mnoho básní a všechny ve velmi osobitém podání
každého z recitátorů.
Mgr. Silvia Macáková
0. kategorie (1. třídy)
1. místo: Tereza Teplá (1. C)
2. místo: Ronja Ondráčková (1. D)
3. místo: David Hruda (1. B), Kristýna Kotalová (1. C)
I. kategorie (2. a 3. třídy)
1. místo: Aneta Pluhařová (2. A), Eliška Horká (3. A)
2. místo: Martin Menšík a Vanessa Lustigová (3. C)
3. místo: Richard Mojžiš (3. D)
II. kategorie ( 4. a 5. třídy)
1. místo: Tatiana Beszédešová (5. B)
2. místo: Soňa Řezníčková (4. C), Lukáš Pařízek (5. D)
3. místo: Lukáš Konečný (5. C)
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AKCE ŽÁKŮ A SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY: bez výletů, soustředění, adaptačních pobytů…,
ROČNÍK
SUBJEKT
AKCE
POČET
zúčastněných,
případně třída
první
1.B,C,D
Bystrouška
Ferda Mravenec
70 ž.
1.B
Bystrouška
Vánoce
25 ž.
1.C,D
Bystrouška
Velikonoce
50 ž.
1.D
Bystrouška
Na dvorku
21 ž.
1.C
Bystrouška
Světem zvířat
23 ž.
1.B
Bystrouška
Zachraňme les Řáholec
25 ž.
1.A,B,C,D Divadlo
Hrátky na pohádky
100 ž.
1.A,B,C,D Planetárium
Se zvířátky do vesmíru
100 ž.
1.A,B,C,D Katechtka - beseda
Hvězda nad Betlémem
100 ž.
1.A,B,C,D Školní kuchyňka
Pečení perníčků
100 ž.
1.A,B,C
Velikonoční jarmark
Prodej výrobků k Velikonocům
70 ž.
1.A
Škola
Vánoční besídka
24 ž.
1.A,B,C,D Nevidomá paní
Vodící pes ve službě člověka
100 ž.
1.A,B,C,D Školní hřiště
Sportovní den
100 ž.
1.A
Hasička
Beseda s hasičkou
24 ž.
1.C
Lesy ČR
Sázení lipové aleje
21 ž.
1.C
Knihovna Jiřího Mahena
Beseda
23 ž.
1.A,D
Divadlo
Čert a Káča
50 ž.
1.B
ZOO Brno
Exkurze
25 ž.
1.B
Vida centrum
Promítání 3D filmu Pidiobři, prohlídka
25 ž.
1.A
Kino
Čtyřlístek
24 ž.
druhý
Bystrouška
Divadlo B. Polívky
Planetárium
Kino
Moravská galerie
Zemské muzeum
ZOO Lešná
ZOO Brno
Společenské centrum
ZŠ – beseda
Vida

výukové programy
Hrátky na pohádky
výchovný program
film Čtyřlístek
Chyťte zloděje
Země plná kamínků

hra Čert a Káča
vodící pes
návštěva centra
25

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

Dopravní hřiště Pastviny
ZŠ – besídka
ZŠ - táborák
ZŠ - spaní
ZŠ - jarmark

výukový program
Vánoce
táborák pro rodiče
spaní ve škole
Velikonoce

Bystrouška

Kino Špalíček

Bystrc
Peří, chlupy, šupiny
Tajemství lesa
Léčivá síla bylin
Brněnská přehrada
Velikonoce
Dopravní hřiště
Josef Lada
Vánoce s Poutníky
Vánoční a mikulášská dílna, besídka
Dětský sportovní den
Velikonoční jarmark
Besídka ke dni matek
Empík hledá Foxíka
Ukliďme Česko
Beseda – vodící pes, nevidomí
Velké dobrodružství Čtyřlístku

3. A. 3. B
3. A, 3.B
3. B
3. A
3. A
3. C. B
3. A, B, C, D
3. A, B, C, D
3. B, C, D
3. D
3. A, B, C, D
3. A, C
3. D
3. D
3. A, C
3. B, C
3. A

Bystrouška
Dopravní hřiště
Městské divadlo Brno
Besední dům
Základní škola
Divadlo Reduta
Základní škola
Divadlo Polárka
Základní škola
Základní škola
Kino Velký Špalíček
JumpPark
Hrad Špilberk
Vila Tugendhat
Knihovna Jiřího Mahena
Anthropos
Základní škola

Výukový program
Dopravní výchova
Muzikál Big
Vánoční koncert
Pečení perníčků
Brněnské pověsti
Anglické divadlo - Pippi
Bratři Lví srdce
Velikonoční jarmark
Dětský sportovní den
Velké dobrodružství Čtyřlístku
Sportovní a zábavní park
Expedice Evropa
Prohlídka vily a zahrad
Besedy
Výukový program
Vánoční pečení s rodiči

4. A, B, C, D
4. A, B, C, D
4. A
4. A, B, C, D
4. A, C, D
4. A, B
4. A, B, C, D
4. A
4. A, B, C, D
4. A, B, C, D
4. A, B
4. A, D
4. D
4. D
4. C, D
4. B
4. B

Bystrouška
Planetárium
Brněnská filharmonie
Dopravní hřiště
Velikonoční jarmark
Anthropos
Divadlo Reduta
Divadlo Mahenovo

Výukový program
Země v pohybu
Besední dům-výchovný koncert
Pravidla silničního provozu
Prodej a výstava výrobků
Výukový program
Brněnské pověsti
Tajemný ostrov

56 ž - 5. A, 5. B
5. B, 5. C, 5. D
105
56
56
28
28 ž. - 5. B
24 ž. - 5. D

2. A, B, D
2. A
2. A
2. A
2. A, 2. B

třetí

ZŠ Pastviny
Knihovna Jiřího Mahena
Divadlo Bolka Polívky
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
PČR
Základní škola

čtvrtý

pátý
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PROJEKTY
NÁZEV
Jak zlepšit vztahy ve třídě

Postavme se hladu
Ukliďme Česko
Kryštůfek
Tandemová výuka
100. let výročí republiky–
Halloween
S číslicemi, se zvířátky do
pohádky
Naše Zoo

CÍL PROJEKTU

DOBA
TRVÁNÍ

Vztahy ve třídě, třídní pravidla
Uvědomění si, že někde na světě se
zbytečně plýtvá potravinami, jinde na
světě je hlad
Odpovědnost za vytvořený odpad
Dopravní výchova
Spolupráce s jiným učitelem
Připomenutí vzniku samostatné ČSR
Úkoly k Haloweenu

1 den

Zábavné čtení počítání
Tvoření kartiček o zvířatech, jejich
prezentace

1 den

1. D

1 týden

1. B

Moje malá rajčátka
Velikonoční jarmark

Setí a péče o rostliny

Brno – naše město

Brno historické a současné
Putování broučků

Místní památky, pověsti, rodáci
Seznámení se státy Evropy, jazyky a
kulturou
Uvědomění si situace v celém světě,
charita
Práce s odbornou literaturou a
internetem
Spolupráce, vyhledávání
neobvyklých tradic
Vyhledávání na internetu,
organizování akce
Vznik měst ve středověku a život
v nich, porovnání se současností
Příprava a realizace aktivit pro 1. A

Státy Evropy
Tajemné postavy z dějin
Šmoulové
Podzim u řeky
Moje rodina
Zvířata v zimě
Pohyb a výživa
Pohádky
Kočičí zahrada
Včely
Budoucnost
Pravěk

Prezentace jednotlivých států Evropy
Pátrání po minulosti
Spolupráce, komunikace
Terénní výuka, spolupráce
Význam pomoci druhým
Životní podmínky zvířat v zimě
Zásady zdravého život. stylu
Čtení s porozuměním
Prevence rizikového chování
Život včel, tvorba plakátu, kritéria
Badatelská výuka
Život v pravěku

Evropa
Tsunami na Sulawisi
Zajímavosti ze světa zvířat
Vánoce ve třídě
Co s penězi?

ZÚČASTNĚNÉ
TŘÍDY

Brno – naše město

Celý 1. stupeň
1 den
1 týden
1 týden
6 měsíců
1 den
1 den

1 týden
1 den
11. 10. –
1.11. 2018

Celý 1. stup.
Celý 1. stupeň
1. C
Celý 1. stupeň
1. C

Celý 1. stupeň
Celý 1. stupeň
3. C

1 týden

4. D

2 týdny

4. D

1 den

4. D

2 týdny

4. D

3 týdny

4. D

1 den
1 týden
Květenčerven
Leden 2019
říjen
říjen
prosinec
leden
únor
březen
březen
duben
květen
červen

4. B
4. A

Velikonoční jarmark
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Celý 1. Stupeň

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

3. C Ukliďme Česko

,

Školy v přírodě:
Datum
13. 5. – 17. 5. 2019
27. 5. – 31. 5. 2019
3. 6. – 7. 6. 2019
10. – 14. 6. 2019

Místo pobytu
Jedovnice
Škrdlovice
Medlov
Jedovnice, kemp Olšovec

Zúčastněné třídy
2. D, 4. C
2. B, 2. C
5. D, 5. A, 2. A
3. C, 4. D

Počet žáků
46
43
75
44

Zúčastněné třídy

Počet žáků

3. B, 3. D
4. A, B
1. A, 1. D
1. B, 1. C
5. D, 5. B
3. D

47
50
43
46
45
22

ŠVP Jedovnice, 3. C, 4. D

Školní výlety:
Datum
28. 5. 2019
5. 6. 2019
17. 6. 2019
18. 6. 2019
18. 6. 2019
26. 6. 2019

Místo pobytu
Strážnice, Baťův kanál
Hrad Bouzov a Mladečské jeskyně
Hodonín – Zoo, pirátská plavba
Hodonín – Zoo, pirátská plavba
Archeoskanzen Modrá
Zoo Brno
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Výlet Hodonín – 1.B, 1.C

Knížka Hodnocení a sebehodnocení žáka
Některé třídy prvního stupně provází školním rokem knížka Hodnocení a sebehodnocení
žáka. Kromě toho, že slouží jako úkolníček, je především nástrojem pro realizaci
komplexního rozvíjejícího hodnocení. Tedy hodnocení, které je založeno na práci
s týdenními výukovými cíli a osobními cíli žáka, které pracuje s formativním a kriteriálním
hodnocením a umožňuje žákům se do hodnocení zapojit - sebehodnocení. Právě díky
pravidelnému sebehodnocení se děti zamýšlí nad tím, zda a na jaké úrovni se jim cíle daří
plnit. Učí se plánovat, co pro zlepšení udělají, a přebírají tak odpovědnost za svoje učení.
Mgr. Barbora Jílková
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Učíme se venku
Protože víme, že učení venku zvyšuje zájem dětí, rádi chodíme do blízkého lesíka. Učení
venku je názorné, třírozměrné, pestré. Přináší mnoho nových podnětů nejen pro smysly, ale
i pro myšlení. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění. Hlavním tématem našeho
venkovního učení byl čas, pozorovali jsme přírodu v proměnách času, učili se hodiny,
dramatizovali chod hodin, hráli jsme hry na jejich procvičení, na závěr jsme vytvořili obrázky
přímo z přírodnin a hlavně se učili pozorovat a poznávat přírodu.
Mgr. Olga Novotná

100 let republiky
V letošním školním roce jsme oslavili stoleté výročí vzniku naší republiky. Děti z programu
Začít spolu napříč ročníky tvořily plakáty zachycující historii Československa. Ve věkově
smíšených skupinách měly možnost volit si úkoly dle svých schopností. Velmi zajímavé bylo
pozorovat jednotlivé skupiny při společné práci. Nebylo výjimkou, že si mladší děti volily
obtížnější úkoly, řídily celou skupinu nebo prezentovaly vytvořený plakát. Z čehož je patrné,
že podobné vedení projektů vede k lepší diferenciaci výuky a tím bezpečnějšímu prostředí,
v němž každý žák může zažít osobní i společný úspěch.
Mgr. Olga Novotná
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100 lip republiky
18. října jsme se zúčastnili akce Lesů České republiky, která připomněla stoleté výročí
založení samostatného státu. Podél lesní cesty Křivá borovice na území Lesnického parku
Podkomorské lesy u Brněnské přehrady byla vysázena alej stovky českých národních stromů
připomínající výročí založení Československa. Jeden z vysázených stromů si zasadily samy
děti 2. A. Strom bude připomínat nejen významné výročí, ale i společné úsilí a pospolitost
naší třídy.
Mgr. Olga Novotná

Škola v přírodě – hotel Medlov
V prvním červnovém týdnu jsme se vydali na Vysočinu učit se do přírody. Počasí nám přálo,
a tak jsme mohli většinu času trávit venku. Program zaměřený na pravěk nás provázel celou
školou v přírodě. Stavěli jsme pravěká obydlí, stopovali a lovili mamuty, hráli si na pravěké
lovce. O pravěku jsme se tak dozvěděli mnoho nového a zajímavého.
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Závěrečné prezentace
Po celý červen se děti zabývaly závěrečnými prezentacemi. Začátkem měsíce si vybraly svá
témata z několika již předem stanovených okruhů. Následně jsme si prošli kritéria upřesňující
požadovanou podobu jejich plakátu, obsahu a prezentování. Děti měly za úkol zjistit
informace o svém tématu a ty přinést do školy, kde je zpracovávaly, zdobily plakáty,
trénovaly výstupy a připravovaly pracovní listy a otázky pro ostatní. To vše podle předem
stanovených kritérií, které jsme si stále připomínaly. Na prezentace se chodili dívat rodiče.
Děti se hodnotily navzájem ústně pomocí stanovených kritérií.
Mgr. Eliška Novotná

Spolupráce s rodinou
Program Začít spolu považuje za velice významný faktor podporující vzdělávání dětí
spolupráci s rodinami. Rodiče mají možnost přicházet do tříd, účastnit se aktivně výuky jako
asistenti/ dobrovolníci. Mohou asistovat při učebních aktivitách, které se tematicky vztahují k
oblasti jejich profese či zájmů. Rodiče se podílejí na plánování výuky svých dětí, společně
s dítětem i učitelem se snaží nastavit cíle, kterých by dítě v daném období mělo dosáhnout. V
průběhu roku dochází i s ohledem na časové možnosti rodin ke společným setkáním učitele,
rodiče i dítěte. Cílem těchto schůzek je poznat se navzájem, zjistit očekávání rodičů a navázat
přátelský, otevřený vztah. Během roku je i řada příležitostí k neformálním setkáním a akcím
(táborák, karneval, besídky, společné výlety apod.)
V programu Začít spolu věříme, že spolupráce rodiny se školou přispěje nejen k vyšší
efektivitě vzdělávání dětí, ale také k tomu, že se děti cítí v naší škole dobře.
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Minigolf
Jedou z akcí neformálního setkávání, byla společná akce na minigolfu. Jedno zářijové
odpoledne jsme se sešli spolu s rodiči, prarodiči i sourozenci na minigolfovém hřišti. Všichni
si vyzvedli minigolfové náčiní a vydali se k jednotlivým překážkám. Velkým překvapením
bylo, že děti se nesnažily porazit svoje protihráče, ale spíše dosáhnout co nejlepšího výsledku
a užít si pobyt spolu, což je i jedním z principů našeho programu.

Uspávání broučků
Již tradiční akcí konanou na podzim je večerní společná akce s rodiči - Uspávání broučků.
Starší děti si pro svoje mladší spolužáky připravily pohádkovou stopovanou. Děti vyzbrojeny
světýlky se spolu s rodiči vypravily plnit pohádkové úkoly. Celou akci jsme ukončili
společným opékáním špekáčků.

Mgr. Olga Novotná
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Společný výlet do zoo
V den státního svátku 8. května jsme se vydali spolu s rodiči do krásné Zoo Lešná u Zlína.
Výletu se zúčastnili s dětmi z 2. A i celé rodiny se sourozenci. Od naší školy odjel autobus
plný dětí a jejich rodičů. Navíc se některé rodiny vydali do zoo vlastním autem. Společně
jsme se setkali před branami zoo a vydali se na prohlídku. Z vystavených zvířat nás nejvíce
zaujali rejnoci, které jsme mohli i krmit. Na konci výletu jsme se vydali do zámku na
prohlídku pro děti - Zámecká šifra. Děti s průvodcem vyluštily zámeckou šifru. Pátraly v
bohatě vyzdobených zámeckých interiérech po indiciích a hledaly klíč, který jim otevřel dveře
do zoologické zahrady. Děti poznaly historii a největší zajímavosti zámku zábavnou formou.
Mgr. Olga Novotná

Závěrečná besídka a spaní ve škole
Na konci roku si děti pro svoje rodiče připravili divadelní vystoupení. Hlavním tématem byl
pravěk, děti ve skupinách nacvičili krátké vtipné scénky vztahující se k tomuto období. Asi
nejdůležitější součástí celé akce byla zejména společná skupinová tvorba scénáře dětmi a jeho
nácvik. Závěrečné vystoupení jsme s dětmi nacvičili na motivy pohádky Zlatovláska.
Společné setkání proběhlo v areálu skautské základny, zde jsme si opekli špekáčky a vydali se
přespat do školy.
Mgr. Olga Novotná
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II. STUPEŇ

Zapojení žáků do školních sportovních soutěží:
SOUTĚŽ

ROČNÍK

Školní kolo:
Šplh 5.11.2018

6. – 7.
8. – 9.

Barevný volejbal
Silový čtyřboj 8. 11. 2018

6. – 9.
7. – 9.

Městské kolo (okresní):
Šplh 21.11.2018 - Jílová

Florbal

6.
7.
9.
9.
8. – 9.

Přehazovaná
Footsal
Silový čtyřboj 5. 12. 2018

6. – 7.
7. - 9.
7.- 9.

Ze školy na Botanku (atletické závody) 14. 11. 2018

8. - 9.

Sazka olympijský víceboj
všestrannosti – 24. 4. 2019

–

pětiboj

6. – 8.

Pohár rozhlasu – obvodní kolo – 7. 5. 2019
– Laštůvkova

8. – 9.
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Umístění, jméno, tř.

1. Tonnerová K. 6. C, 2. Holubová S. 6. C, 3.
Křečková N. 7. A
1. Munzar A. 7. A, 2. Samko L. 7. C
1. Jilmová Z.. 2. Broškovičová S. 9. A
1. Mlečka R., 2. Čumpelík L., 9. A, 3. Táborský V.
9. B
Složená družstva – jen školní kolo
Vítěz Čumpelík (8.žáků=2 týmy se zúčastní
městského a krajského kola

2.místo – Kristýna Tronnerová,6.C
1. místo – Antonín Munzar, 7.A
3. místo – Zuzana Jilmová, 9.A
1. místo – Radim Mlečka, 9.A
2. místo, Koudelka, Konečný, Dvořák F. 8. B
Novotný, Štípek, Kuštan 9. B
1. Munzar A., 2. Tonnerová K.
Žáci nepostoupili
1. místo – družstvo Vejrostova Brno A
4. místo – družstvo Vejrostova Brno B
Jednotlivci:
1. místo – L. Čumpelík 9.A
3. místo – O. Válek 9.C
4. místo – R. Mlečka 9.A
2. místo, Janková, 8. A, hod medicinbalem
1. místo, Mlečka, 9. A, 30 m sprint
1. místo – Čumpelík 9. A skok do dálky
1. místo- Čumpelík,9. A - hod medicinbalem
1. místo – R. Mlečka 9. A – skok do výšky
4. místo – družstvo Vejrostova Brno
Jednotlivci:
4. místo – P. Konečný 8. B
6. místo – P. Pokorný 8. C
2. místo – R. Janková 8. A
3. místo – S. Holubová 6. C
3. místo – V. Smutná 6. A
2. místo – družstvo starších žáků – Mlečka,
Čumpelík 9. A, O. Válek, P. Suchánek 9. C, P.
Konečný 8. B, P. Pokorný 8. C., D. Juřina, L.
Kučera 8. A
Jednotlivci:
1. místo – Mlečka 9. A – 60m
2. místo – Mlečka 9. A – skok vysoký
1. místo – Čumpelík 9. A – vrh koulí
2. místo – Čumpelík 9. A skok daleký

Pohár rozhlasu – městské finále – 13. 5.
2019 – Palacký vrch

8. – 9.

Pohár rozhlasu – obvodní
Laštůvkova 6. 5. 2018
Krajské kolo - soutěže:
Šplh 26. 11. 2018 - Jílová

6. – 7.

kolo

–

Silový čtyřboj 5. 12. 2018 – Jílová –
Přebor JMK

Pohybové skladby – 28. 3. 2019

Pohár
rozhlasu
–
krajské
finále
Jihomoravského Kraje – 17. 5. 2019 Břeclav

Volejbal Okresní finále

Plážový volejbal:
Celorepublikové kolo - minivolejbal :

6.
7.
9.
7. – 9.

7. – 8.

3.místo – T. Gotthans – skok daleký
1. místo – družstvo starších žáků – Mlečka,
Čumpelík, Pokorný, Konečný, Válek, Suchánek,
Gotthans, Juřina
Jednotlivci:
1.místo – štafety 4x60m
1.místo – Čumpelík – vrh koulí
2.místo – Čumpelík – skok daleký
1.místo – Mlečka – skok vysoký
2.místo – Mlečka – 60m
1.

místo – Vidlář – 60 m, 7. A

2. místo – Kristýna Tronnerová, 6. C
1. místo – Antonín Munzar, 7. A
1. místo – Radim Mlečka 9. A
1. místo – družstvo Vejrostova Brno A
4. místo – družstvo Vejrostova Brno B
Jednotlivci:
1. místo – L. Čumpelík 9. A
3. místo – O. Válek 9.C
5. místo – R. Mlečka 9.A
1. místo – družstvo dívek Vejrostova Brno – J.
Staňková, E. Švandová, I. Zeman 8.C, G. Uhrová
8.A, T. Tenorová, N. Křečková 7.A
2. místo – družstvo starších žáků – Čumpelík,
Mlečka, Gotthans, Juřina, Válek, Pokorný,
Konečný, Suchánek
Jednotlivci:
1. místo – Čumpelík – vrh koulí
2. místo – Čumpelík – skok daleký
2. místo – Mlečka – skok vysoký
3. místo – Gotthans – skok daleký
1. místo – štafeta 4x60m – Čumpelík, Válek,
Mlečka, Gotthans

8. 9.

8. -9.

8. - 9.
6.

2. místo chlapci (Horčica, Juřina, Jaeger,
Brandštert, Nikolyuk, Kučera).
4. místo dívky (Bělohlávková, Jilmová,
Broškovičová, Janková, Kloudová,
Neubauerová).
2. místo Maxim Nikolyuk, Tomáš Gotthans
Účast 3 družstev

Dračí lodě
Ve čtvrtek 27. 9. 2018, se žáci 9. A zúčastnili závodu Dračích lodí ve Znojmě. Soutěžilo
celkem 24 družstev z různých základních škol Jihomoravského kraje. V jedné lodi současně
pádlovalo 20 žáků, minimálně z toho 8 dívek, v čele seděl bubeník, který udával rytmus pro
pádlování. Soutěž probíhala dvoukolově, oba časy se sčítaly a nejlepších 8 družstev
postupovalo do semifinále a pak dále do finále. Naši žáci nakonec obsadili 24 místo, ale celou
akci si moc užili, zkusili si něco, co ještě nikdy nedělali a zkusili si jízdu na vodě.
Mgr. Daniela Kozáková
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Florbal obvodní kolo
V pondělí 22. října se kluci osmých a devátých ročníků zúčastnili obvodního kola ve florbalu.
Vybojovali pěkné druhé místo.
Mgr. Kateřina Ulrychová

Desetiboj Všestrannosti
V úterý 25. 9. a ve středu 26. 9. 2018 se na naší škole konal sportovní den Desetiboj
Všestrannosti. Do sportování se zapojil celý 2. stupeň, tedy všichni žáci i vyučující. Vzácným
hostem byla Šárka Kašpárková, olympijská vítězka v atletice, která nám pomohla s organizací
celé soutěže. Žáci 9. ročníku byli tentokrát v roli rozhodčích na jednotlivých stanovištích nebo
pomáhali se zpracováním výsledků. Učitelé byli vedoucí 12 skupin. Skupiny žáků
6. - 8. ročníku plnily disciplíny Desetiboje všestrannosti – skok daleký, 60 m, hod kriketovým
míčkem, hod medicinbalem, trojskok, shyby, kliky, driblink, leh-sedy a přeskoky přes
švihadlo. Pět disciplín v jednom dni. Na závěr byli vyhlášeni nejlepší žáci a žákyně v
jednotlivých ročnících narození, ceny jim předával pan ředitel a Šárka Kašpárková. Oba dny
proběhly za krásného slunečného, i když chladného počasí. Děkujeme všem za účast i pomoc
a těšíme se na opakování příští školní rok.
Mgr. Daniela Kozáková
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Atletické závody
Ve středu 14. 11. 2018 se nejlepší atleticky založení žáci naší školy zúčastnili závodů
nazvaných Ze školy na Botanku. Závody probíhaly v prostorách gymnázia Botanická. Po
velmi dobrých výkonech především Radima Mlečky a Luďka Čumpelíka jsme se nejen
umístili několikrát na stupních vítězů, ale také přepsali celkem tři dosavadní rekordy těchto
závodů – Mlečka 179 cm skok do výšky a 606 cm skok do dálky, Čumpelík 11,95 m hod
medicinbalem. Kromě již výše jmenovaných naši školu reprezentovali také Petr Konečný,
Tomáš Götthans, který obsadil třikrát 4. místo, Lukáš Kučera, Petr Pokorný, Lukáš Tenora,
Radka Janková a Lucie Kašparová. Všem žákům patří poděkování za předvedené výkony.
Mgr. Eliška Houšťová

Volejbalový vánoční turnaj na ZŠ Vejrostova
Teprve podruhé se žáci našich volejbalových tříd loučili se starým rokem vánočním turnajem,
který pro ně připravil tým našich trenérů pod vedením Daniela Weisera. Všichni se těšili na
pátek 21. 12. 2018, kdy se sešli v tělocvičně školy. Po turnaji přišly na řadu scénky, dárky
pod vánočním stromečkem. Nezapomnělo se ani na tradiční přespání v tělocvičně školy,
neboť ve ztichlé tělocvičně máme úplně jiné pocity než při volejbalových turnajích. Co se
všem nejvíce líbilo? Především to, co je pro volejbal nejdůležitější. Být dobrý tým, mít
skvělé společné zážitky a radost ze hry!!!
Přejeme všem hráčům, hráčkám i trenérům úspěšný volejbalový rok 2019!!
Mgr. Věra Koudelová, učitelka
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Šplh
V pondělí 26. 11. 2018 se vítězové obvodního kola ve šplhu zúčastnili finále Krajského kola a
Poháru města Brna ve šplhu, které se konalo na SŠP na Jílové. V kategorii mladších žáků se
na 1. místě umístil Antonín Munzar 7. A, v kategorii mladších dívek se na 2. místě umístila
Kristýna Tronnerová 6. C a v kategorii starších žáků na 1. místě Radim Mlečka 9. A.
Mgr. Daniela Kozáková
Pohybové skladby
Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se ve sportovní hale Tesla Brno – Lesná konalo Krajské kolo
Pohybových skladeb. Celkem se soutěžilo ve třech kategoriích - 1. stupeň, 2. stupeň a Střední
školy. Pohybové skladby jsou taneční soutěž, ve které mohou v jednotlivých týmech
vystupovat 4 – 16 soutěžících dívek nebo chlapců. Skladba musí trvat 2 - 3 minuty a musí
zahrnovat nejméně 4 formace, výběr hudby je volný a mohou se během vystoupení měnit
jednotlivé písně i taneční styly. Naše žákyně zatančily na píseň Jamese Bonda – Tomorrow
never dies tanec na tyči (pole dance) propojený s baletními kroky a gymnastickými prvky.
V kategorii II. – 2. stupeň základních škol, kde soutěžilo 8 družstev, si děvčata vybojovala
nádherné 1. místo. Vítězkami se staly žákyně 8. C – Jana Staňková, Eliška Švandová, Isabella
Zeman, 8. A – Gabriela Uhrová a 7. A – Tereza Tenorová a Natálie Křečková.
Mgr. Daniela Kozáková
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Okresní finále ve volejbalu na ZŠ Vejrostova
V pátek 29. 3. 2019 se na naší škole uskutečnilo Okresní finále družstev žáků i žákyň ve
volejbalu. Letošní ho ročníku se zúčastnilo celkem 13 družstev z dalších brněnských škol.
Prvenství v žácích i žákyních si odnesla ZŠ Milénova. Avšak naše družstvo žáků ve složení
Vojtěch Jaeger, Maxim Nikolyuk, Tomáš Gotthans, Jakub Brandštert, Lukáš Kučera, Adam
Horčica a Dan Juřina získalo výborné 2. místo. Na turnaji byl vidět nejen dobrý volejbal, ale i
sportovní zápal pro tuto míčovou hru.
Mgr. Věra Koudelová, učitelka

Pětiboj všestrannosti
Ve středu 24. 4. 2019 se na Základní škole Arménská v Bohunicích konalo obvodní kolo
Pětiboje všestrannosti, který je součástí Sazka olympijského víceboje a vyvrcholením je
republikové finále v září. Naši školu reprezentovalo celkem 21 žáků - 8 žáků soutěžilo
za družstvo (4 dívky a 4 chlapci - R. Janková, L. Kašparová, J. Staňková, S. Holubová,
P. Pokorný, J. Slavíček, L. Tenora, D. Juřina), kteří se umístili v soutěži družstev na krásném
4. místě. Za jednotlivce startovali vybraní žáci 6. až 8. ročníku a soutěžili v kategoriích dívek
a chlapců podle ročníku narození - M. Mlečková, V. Smutná, K. Vyžrálková, A. Munzar,
J. Svoboda, M. Matonoha, M. Vašáková, V. Kouřilová, E. Květoňová, E. Švandová,
J. Sedlák, P. Konečný, T. Dvořák. V kategorii jednotlivců se umístili a postup do krajského
kola (Palacký vrch 27. 5. 2019) si vybojovali za 3. místo – Vendula Smutná, 3. místo – Sabina
Holubová, 2. místo - R. Janková. Do krajského kola postoupil za počet získaných bodů i Petr
Pokorný. Všem žákům moc gratulujeme!
Mgr. Daniela Kozáková
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Pohár rozhlasu
V úterý 7. 5. 2019 se naši starší žáci a žákyně zúčastnili obvodního kola atletické soutěže –
Pohár rozhlasu, která se konala na ZŠ Laštůvkova v Brně, Bystrci. Pohár rozhlasu je
postupová atletická soutěž, ve které soutěží družstva v jednotlivých atletických disciplínách –
sprint 60 m, vrh koulí, skok daleký, skok vysoký, štafetový závod 4x60 m a 800 m (dívky) a
1500 m (chlapci). Za jednu školu může startovat pouze 10 žáků ve své kategorii, jeden žák
může soutěžit ve dvou disciplínách a štafetě, v jedné disciplíně maximálně tři žáci
jedné školy. Starší žáci (R. Mlečka, L. Čumpelík 9. A, O. Válek, P. Suchánek 9. C, P.
Konečný 8. B, P. Pokorný 8. C, L. Kučera a T. Götthans 8. A) se umístili na 2. místě, a tím si
vybojovali postup do krajského kola, které se koná v pondělí 13. 5. 2019 na atletickém
stadionu na Palackém vrchu. V jednotlivých disciplínách vyhráli 5 medailí: R. Mlečka - 1.
místo – 60 m, 2. místo – skok vysoký, L. Čumpelík - 1. místo – vrh koulí, 2. místo – skok
daleký, T. Götthans - 3. místo – skok daleký. Všem soutěžícím gratulujeme a držíme pěsti v
krajském kole.
Mgr. Daniela Kozáková

Pohár rozhlasu – městské finále
V pondělí 13. 5. 2019 se na Palackém vrchu v Brně konalo městské finále postupové atletické
soutěže Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou. Naši starší žáci (kategorie IV.) se do tohoto
finále probojovali z obvodního kola, které se konalo 7. 5. 2019 na ZŠ Laštůvkova v Brně,
Bystrci. Soutěžilo se opět v hlavních atletických disciplínách – sprint 60 m, skok daleký, skok
vysoký, vrh koulí, štafeta 4x60m a běh na 1500 m. Našim starším žákům (R. Mlečka, L.
Čumpelík 9. A, O. Válek, P. Suchánek 9. C, T. Götthans, D. Juřina 8. A, P. Konečný 8. B, P.
Pokorný 8. C) se podařilo zvítězit a v soutěži družstev se umístili na 1. místě. Současně
postoupili do krajského finále Jihomoravského kraje v Břeclavi. V jednotlivcích získali tyto
medaile: 1. místo – štafety 4x60m, Luděk Čumpelík - 1. místo – vrh koulí, 2. místo – skok
daleký, Radim Mlečka - 1. místo – skok vysoký, 2. místo – sprint 60 m.
Mgr. Daniela Kozáková
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Pohár rozhlasu – krajské finále
V pátek 17. 5. 2019 se konalo krajské finále Jihomoravského kraje – Pohár rozhlasu s Českou
pojišťovnou v Břeclavi. Naši starší žáci (kategorie IV.) na toto finále postoupili z městského
finále (pondělí 13. 5. 2019). Soutěžilo se opět v šesti atletických disciplínách a do finále
postoupili a soutěže se zúčastnili tito žáci: Radim Mlečka a Luděk Čumpelík 9. A, Petr
Suchánek a Ondřej Válek 9. C, Tomáš Götthans a Daniel Juřina 8. A, Petr Konečný 8. B a
Petr Pokorný 8. C. Z osmi družstev se umístili na 2. místě a je dost možný podle počtu bodů
postup do republikového finále v Plzni (11. 6. 2019). Dařilo se jim i v jednotlivcích. Luděk
Čumpelík - 1. místo – vrh koulí, 2. místo – skok daleký, Radim Mlečka - 2. místo – skok
vysoký, Tomáš Götthans - 3. místo – skok daleký. Další 1. místo získali chlapci ve štafetě
4x60m – Čumpelík, Mlečka, Götthans, Válek.
Mgr. Daniela Kozáková
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Všestrannost
Krajské kolo všestrannosti proběhlo v pondělí 27. 5. 2019 v areálu VUT na Palackého vrchu.
Naši školu reprezentovali jako družstvo Jana Staňková, Lucie Kašparová, Jan Slavíček,
Daniel Juřina, Sabina Holubová, Radka Janková a Petr Pokorný. Poslední tři zmínění soutěžili
kromě družstva také v jednotlivcích. Po absolvování všech předepsaných disciplín (sprint na
60 m, sed-lehy, skok daleký, dribling a hod kriketovým míčkem) se družstvo naší školy
umístilo ve velmi silné konkurenci na 14. místě. Z jednotlivců si nejlépe vedla Radka
Janková, která byla v první desítce z celého JMK.
Mgr. Eliška Houšťová

Plážový fotbal
V pátek 14. 6. 2019 se vybraní kluci osmých a devátých tříd ve složení Tomáš Dvořák,
Muzamil Nademee, Petr Konečný, Radek Novotný, Marek Šimek, Lukáš Štípek, Adam
Kuštan a David Tretina zúčastnili turnaje v plážovém fotbale. Turnaj se odehrával v Praze za
velmi slunného a teplého dne.
Naši žáci v prvním zápase podlehli pozdějšímu celkovému vítězi – žákům ze ZŠ Radotín 2:6.
Ve druhém zápase jsme přehráli výběr Mšené Lázně 2:1. Třetí zápas proti ZŠ Chodovické byl
velmi vyrovnaný a dospěl až do penaltového rozstřelu. V něm nás podržel brankář Radek
Novotný, který chytil hned dvě penalty, a i díky tomu připadlo nakonec těsné vítězství
našemu týmu. V posledním zápase naši žáci zvítězili vysoko 7:0 a umístili se tak na krásném
druhém místě. Radek Novotný byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Mezi střelce se
postupně zapsali téměř všichni hráči, nejvíce branek vstřelili Adam Kuštan a Lukáš Štípek
(oba 4).
Mgr. Eliška Houšťová
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Frisbee
V úterý 21. 5. 2019 se konal na našem hřišti turnaj ve frisbee. Turnaje se zúčastnilo celkem
9 týmů z Brna a blízkého okolí. Výběr ZŠ Vejrostova reprezentovali žáci David Tretina,
kapitán Lukáš Malina, Luděk Čumpelík, Radim Mlečka, Radek Novotný, Lukáš Štípek,
Adam Kuštan, Jan Slavíček, Nikola Drábková, Kateřina Bělohlávková, Denisa Neubauerová,
Radka Janková a Markéta Kloudová.
Ze skupiny náš tým postupoval z prvního místa po jednoznačném vítězství v prvním zápase
11:3 a druhém 7:3. Následovaly zápasy s dalšími dvěma prvními týmy ze zbylých dvou
skupin. V této finálové skupině se naši hráči utkali s výběrem ZŠ Gajdošova. Utkání bylo po
celou dobu v režii soupeře, který byl velmi silný a s přehledem ovládl nejen toto utkání, ale
následně i celý turnaj. I přes velkou snahu a několik šancí k bodování jsme podlehli velkým
rozdílem 0:13. V přímém souboji o 2. místo jsme se následně utkali se žáky z Pohořelic.
Utkání bylo velmi vyrovnané, oba týmy se střídaly v jednobodovém vedení. Avšak ani velké
nasazení, snaha a touha po vítězství našich reprezentantů nezabránily těsné prohře 4:5. Naši
žáci se tak v turnaji umístili na celkovém 3. místě.
Mgr. Eliška Houšťová
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Zapojení žáků do školních vědomostních soutěží
SOUTĚŽ

ROČNÍK

VÝZNAMNÉ UMÍSTĚNÍ, JMÉNO, TŘÍDA

Školní kolo:
Bobřík informatiky
IT-slot
Olympiáda z českého jazyka
Dějepisná olympiáda
Vánoční turnaj v sudoku

5. – 9.
8. – 9.
8. – 9.
8. – 9.
5. – 8.

Zeměpisná olympiáda

6. – 9.

Soutěž v anglické konverzaci

6. – 9.

Babylon aneb rozumíme si?

6. – 7.

Městské kolo:
Turnaj v sudoku

5. – 8.

Dějepisná olympiáda
Babylon

8.
6.

Jiří Jílek 7. C (220 bodů z 240)
Všichni zapojení žáci
8. A Nikol Bajkalová, 9. B Knoflíčková Adéla
1. Adam Horčica 8. A
8. C A. Prokešová, L. Koukolová, 5. A E.
Fojtová, 7. C. E. Květoňová
1. místo Filip Raitmaier 7. B, 1. místo Sylvie
Tylová 9. B
Kategorie A: 1. Lucie Vašíková 7. B, kategorie
B: 1. Vendula Kučerová 8. C
1. místo Kristýna Tonnerová 6. C

7. C. E. Květoňová 13. místo, 8. C L. Koukolová
22. místo, 8. C A. Prokešová 33. místo
16. místo A. Horčica 8.A
6. C K. Tronnerová – bez dalšího postupu

Soutěže v rámci informatiky
I v letošním školním roce se žáci naší školy účastnili celorepublikové soutěže Bobřík
informatiky. V rámci ní řešili žáci z 5. - 9. tříd otázky z oblasti porozumění informacím,
digitální gramotnosti a algoritmizace. Soutěž je cílena na bystré žáky se zájmem o svět
technologií. Nejlepšího výsledku v rámci školy dosáhl Jiří Jílek ze třídy 7. C, který získal 220
z celkových 240 bodů.
Žáci 8. a 9. ročníků měli nově možnost zapojit se do další soutěže z oblasti informačních
technologií IT - slot. Soutěž IT – slot je pořádána Soukromou střední školou výpočetní
techniky v Praze. Účast v této soutěži sice žádné výrazné výsledky nepřinesla, naši žáci ale
měli možnost prověřit hloubku svých znalostí z oblasti multimediálních technologií, virtuální
komunikace, a především logického myšlení, vedoucího k dnes tolik využívanému
programování.
Mgr. Helena Balcarová
Olympiáda z českého jazyka
Olympiády z českého jazyka se v letošním školním roce zúčastnilo 31 žáků z 8. a 9. tříd. Žáci
byli rozděleni do dvou samostatných skupin. Nejen na hodnocení vypracovaných prací, určení
pořadí, ale i na celé organizaci se podílely vyučující českého jazyka p. Hanzíková, p.
Tešnarová, p. Koudelová. Vyhodnocení se konalo v pondělí 26. 11. 2018 v žákovské
knihovně. Nejúspěšnější řešitelé postupují do okresního kola, které se bude konat 24. 1. 2019
ve Středisku volného času Lužánky.
Mgr. Věra Koudelová
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Soutěž v anglické konverzaci
Kategorie A
Soutěžícími byli žáci 6. a 7. tříd, kteří si přišli ověřit své znalosti angličtiny v praxi. První
částí bylo doplňování textu na základě poslechu. V druhé části si žáci vylosovali některé z 5
konverzačních témat (my family, my school, my daily programme, my town/village,
hobbies/free time activities).
Porota hodnotila výslovnost, porozumění, reakci, rozsah slovní zásoby a gramatické chyby
v mluveném projevu.
Kategorie B
Soutěžícími byli žáci 8. a 9. tříd, kteří si přišli ověřit své znalosti angličtiny v praxi. První
částí bylo doplňování textu na základě poslechu. V druhé části si žáci vylosovali některé z 10
konverzačních témat.
Mgr. Kateřina Šilberská, Mgr. Andrea Škrobová, Lucie Tešnarová, Mgr. Petra Elblová
Babylon aneb Rozumíme si?
Dokázat vyčíst z textu důležité informace? Najít skrytá slova? Seřadit jednotlivé odstavce
textu tak, aby dávaly smysl? Rozhodnout, zda tvrzení vyplývají, nebo nevyplývají v textu?
Vypsat z textu synonyma?
Tyto dovednosti si mohli i letos vyzkoušet žáci 6. a 7. ročníku ve školním kole soutěže ve
čtenářské gramotnosti Babylon aneb Rozumíme si?, které se konalo v měsíci únoru.
Zúčastnilo se ho 14 žáků 6. a 7. tříd.
Bylo možno získat 43 bodů, za úspěšného řešitele byl považován každý, kdo získal minimálně
31 bodů.
Nejúspěšnější řešitelé budou reprezentovat školu v městském kole ve čtvrtek 21. 3. 2019 na
ZŠ Kuldova.
Mgr. Lenka Broklová, Mgr. Jana Coufalová

Akce žáků a spolupráce s jinými subjekty
ROČNÍK

9.
7. – 8.
7. – 8.
II. stupeň
7. – 9.
9.
6. – 9.
8.
7.
6. – 9.
6. – 9.
9.
7.

SUBJEKT spolupráce

AKCE

Brno – střed Nová radnice

Slavnostní vyhlášení nejlepších
sportovců
Brněnské výstaviště
Sportlife
EKODOMOV
Výukový program „Živá voda“
Knihovna J. Mahena (Bystrc)
Výukové programy
KD Rubín
Divadelní představení – cizí jazyk
Úřad práce
Informace o možnostech dalšího studia
Památník písemnictví na Moravě Příběh knihy
Městské divadlo Brno
Labyrint Bohunice
Aquapark Kohoutovice
Reduta
ČNB
České dráhy

Setkání s ředitelem divadla a rozhovory
Jeden svět (prevence)
Pohybová průprava
Divadelní představení – literatura
Finanční gramotnost – banka
Preventivní vlak
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POČET
zúčastněných,
případně třída
8. – 9. ročník
40
7. C, 8. A
7. C, 7. B
9. B
9. A, 9. B, 9. C
Třídy žáků
II. stupně
27
24
žáci II. stupně
žáci II. stupně
72
24

Ocenění sportovci
Ve středu 3. 10. 2018 proběhlo na Nové radnici slavnostní předání cen nejlepším sportovcům
a sportovkyním Základních a Středních škol ve školním roce 2017–2018. Ceny za první tři
místa v celoročním umístění na školních soutěžích předával pan Jaroslav Suchý, člen rady pro
oblast školství a sportu. Naši žáci se umístili na 2. místě v kategorii chlapců Základních škol.
Za mimořádné sportovní výkony a vytvoření i školního rekordu ve šplhu na tyči (1,9s) cenu
za žáky 2. stupně převzal Radim Mlečka. Ve školním roce 2017–2018 se naši žáci umístili na
medailových pozicích nejen ve šplhu na tyči, ale 1. místo získali i na Silovém čtyřboji, 2.
místo v plážovém volejbalu a další medaile na atletickém Poháru rozhlasu.
Mgr. Daniela Kozáková

7. B a 7. C v Knihovně Jiřího Mahena
V září navštívily třídy 7. B a 7. C bystrckou pobočku Knihovny Jiřího Mahena. Knihovna
byla po rekonstrukci otevřena před letošními prázdninami, a tak byl začátek roku vhodnou
příležitostí k návštěvě této instituce a jejímu představení těm, kteří v nových prostorách zatím
nebyli. Paní knihovnice nás seznámila nejen s výpůjčním řádem, ale především s tím, co je
možné si v knihovně půjčit (zvláště kluky nejvíce zaujaly komiksy – viz foto), se studovnou i
s dětským koutkem. Nechyběl ani čas na představení novinek a na kratší práci ve dvojicích,
jejímž výsledkem bylo ohodnocení knih. Věříme, že tato návštěva přispěje k většímu zájmu
žáků o četbu a ke zvýšení počtu čtenářů knihovny.
A ještě malý průzkum uskutečněný více než týden po jednotlivých návštěvách. (Odpovídalo
48 žáků obou tříd.)
Mgr. Lenka Broklová

Já a knihovna
Nepočítám s
tím, že bych
začal chodit
do knihovny. Do knihovny
už chodím
19%
dlouho.
33%
Uvažuji, že se
Do knihovny
do knihovny
jsem začal
přihlásím.
chodit nyní
25%
(příp. znovu).
23%
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Do knihovny už
chodím dlouho.

Do knihovny jsem
začal chodit nyní
(příp. znovu).

Ekoprogram 7. C
Dne 11. října se žáci 7. C zúčastnili výukového programu „VODA – mocná i zranitelná“
v Otevřené zahradě na Údolní ulici. Nejprve shlédli dokumentární film „Tajemný svět
mokřadů“. Pak jsme se přemístili do zahrady, kde se žáci podíleli na praktických cvičeních o
fungování vody v přírodě.
Sport Life
V pátek 9. 11. třídy 7. A a 8. C navštívily sportovní festival Sport Life na výstavišti, který je
stěžejní součástí celého sportovně hudebního festivalu. Nabízí několik desítek sportovních a
zábavných aktivit i pro celou rodinu. V prodejní části se představilo mnoho značek vybavení
pro sport i volný čas. V pátek se děti zúčastnili frisbee, bruslení, skákacích bot a ragby.
Součástí festivalu byl i parkur, lezecké stěny, taneční soutěže, nafukovací atrakce a jiné.
Všichni se perfektně vyřádili a užili si různých druhů sportů a setkání se sportovci.
Mgr. Kateřina Ulrychová
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Německé divadlo – „Der Turm“
Ve čtvrtek 18. 10. 2018 měli žáci devátých ročníků možnost navštívit divadelní představení
s názvem Der Turm, mluvené v německém jazyce. Představení se odehrávalo v KD Rubín,
Žabovřesky a obsahovalo dva příběhy, jež spojoval podobný děj, a sice Věž. K oběma
představením byla žákům poskytnuta odpovídající slovní zásoba, která s hereckým uměním
účinkujících postav dopomohla ke snadnějšímu porozumění.
Představení bylo nejen velmi hezké, ale rovněž i poučné a sklidilo úspěch jak u žáků, tak i u
doprovázejících vyučujících.
Mgr. Machainová Irena

Deváťáci na Úřadu práce
Pro žáky devátého ročníku nastává období rozhodování, co dál. S informacemi o možnostech
dalšího studia se seznamují nejen ve škole, ale jako každý rok i letos navštívily v říjnu
postupně všechny deváté třídy Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání
Úřadu práce na Polní ulici. Z více než hodinového programu si žáci odnesli nejen informace o
přijímacím řízení, o situace na trhu práce a o možnostech při rozhodování, ale také
vyhodnocený zájmový dotazník nebo letáky SŠ. Věříme, že i tato návštěva byla další
kostičkou do skládačky informací a podnětů, které žáci budou moci zanedlouho využít.
Mgr. Lenka Broklová

Život knihy
Některé třídy žáků II. stupně navštívily v rámci českého jazyka Rajhrad. Speciálně seminář
Příběh knihy, který byl spojený s prohlídkou historicky cenných expozic. Studenti obdrželi
moc hezké pracovní listy, pracovali v historické knihovně se vzácnými publikacemi.
Všem se akce líbila.
PhDr. Ludmila Hanzíková
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Návštěva žáků třídy 8. A v Městském divadle v Brně
K návštěvě Městského divadla v Brně nás vedly obrázky známých herců divadla, které jsme
společně s třídní učitelkou Věrou Koudelovu vypracovali v hodinách výtvarné výchovy. Práce
se nám povedly. Nápad osobního předání se uskutečnil 21. 3. 2019, kdy jsme se vydali do
divadla (uvedli Maxim, Vojta, Jakub a Lukáš). Ve zkušebně divadla nás přivítal pan ředitel
Stanislav Moše. Společně s Igorem Ondříčkem, Ivanou Vaňkovou a Petrem Gazdíkem nám
vysvětlili fungování nastudování nové divadelní hry (zapsaly Jana, Lucka, Radka, Helena,
Lily a Patricie). Ptali jsme se na vše, co s divadlem souvisí. Nebáli jsme se položit otázky na
tělo. Herci se s námi otevřeně podělili o své názory. Diskutovali jsme, zda jim některá role
byla ušitá přímo na míru apod., či některou přímo nesnášeli. Všichni se shodli na společné
lásce k divadlu i k práci, kterou si vybrali.
Nejzajímavější a velmi otevřený byl rozhovor s hercem Michalem Isteníkem, který byl
upřímný a uvedl nás do reality divadelního i filmového herce, neboť v současné době hrál roli
v seriálu Most. Jeho otevřené odpovědi se nám líbily svou bezprostředností (postřehly
Karolína, Barča, Markéta a Lucka).
Těšíme se na další návštěvu Městského divadla v Brně, protože jsme se odnesli zajímavé
zážitky, ale i důležité zkušenosti, jak vlastně divadlo funguje (doplnila Mgr. Věra
Koudelová).

Filmový festival Jeden svět
Dne 28. března navštívili žáci 7. C představení Filmového festivalu dokumentárních filmů
Jeden svět. V bohunickém studiu Labyrint viděli tři nizozemské filmy s tématikou volby
povolání, šikany, kamarádství dětí různých národností, chlapecké taneční skupiny a sociálního
vyloučení. Své názory poté děti aktivně probíraly s lektorem na workshopu.
Mgr. et Mgr. I. Machainová, třídní 7. C
Program Expedice Evropa
V pondělí dne 3. 6. 2019 se zúčastnili žáci třídy 7. C pohybové hry v prostorách parku pod
hradem Špilberkem. Na pěti stanovištích se stali manažery obce, cestovali po Evropě, řešili
ekologické otázky, prověřovali si kritické uvažování a debatovali o Evropské unii.
K výbornému programu nám přálo i krásné počasí a pořad vedli skvělí lektoři střediska
Europe Direct Brno.
Mgr. et Mgr. I. Machainová, třídní učitelka 7. C
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Preventivní vlak
Žáci 7. C se ve čtvrtek 6. června zúčastnili velmi zajímavé akce. Na nádraží v Králově Poli
byla připravena v odstaveném vagóně přednáška a film o bezpečnosti na železnici. Poté si děti
prohlédly hasičské vozidlo a aktivně se podílely na „záchraně života“ masáží srdce na ležící
figuríně.
Mgr. et Mgr. Irena Machainová

Kurz první pomoci
V měsíci červnu jsme postupně se všemi osmými třídami absolvovali krátký intenzivní kurz
první pomoci od Vodní záchranné služby Brno. Kurz se konal na Brněnské přehradě a žáci si
během něj osvojili základy KPR, vyzkoušeli si hod záchranným kruhem nebo třeba jízdu na
raftu a vytahování předmětů z vody. Hodnocení celé akce bylo od žáků pozitivní, tak věřme,
že si z nich také odnesli spoustu znalostí a ponaučení.
Mgr. Eliška Houšťová
Spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně a jinými subjekty v rámci praxe studentů
VYUČOVACÍ
PŘEDMĚT
Zeměpis

POČET STUDENTŮ

FAKULTA,
STŘEDNÍ ŠKOLA

2

Pedagogická fakulta MU

JMÉNO
ODPOVĚDNÉHO
PEDAGOGA
Mgr. Darina Misařová

Terénní cvičení 7. A
V pátek 26. října jsme spojili síly s pedagogy pedagogické fakulty a uspořádali terénní
cvičení ze zeměpisu. Začali jsme před školou, kde děti dostaly busoly, mapy a vyrazili jsme
k Žebětínskému rybníku. Cestou jsme mapovali terén a zachycovali výrazné umělé i přírodní
objekty. U rybníka děti čekaly čtyři stanoviště, kde po dvojicích plnily úkoly, které
zachycovaly do pracovních listů. Potom nás čekala cesta zpátky a ve třídě děti dokreslily
mapy a udělaly legendu. Nakonec jsme cvičení vyhodnotili a udělali nástěnku z našich
poznatků. Cvičení se dětem moc líbilo, těšíme se, až na jaře cvičení zopakujeme i s jinými
třídami.
Mgr. Kateřina Ulrychová (zeměpis)
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Projekty
Celoškolní projekty
NÁZEV

CÍL PROJEKTU

DOBA
TRVÁNÍ

ZÚČASTNĚNÉ
TŘÍDY

Výzva č. 02_16_022
Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ I

Personální podpora, vzdělávání
pedagogických pracovníků,
doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem.

2 roky

ZŠ Vejrostova

Postavme se hladu
Ukliďme Česko (Přiložíme ruku
k dílu)

Globální problémy

1 týden

ZŠ Vejrostova

Životní prostředí

1 týden

ZŠ Vejrostova

Příběhy našich sousedů

Paměti a generační odkaz

1 pololetí

Žákyně 8. A

Společenský den

Vrstevnické vztahy
Orientace v terénu, posilování
kondice

Terénní cvičení

1 den
1 den

ZŠ Vejrostova
Žáci II. stupně

Postavme se hladu
V týdnu od 15. do 19. října 2018 jsme se na naší škole realizovali projekt "Postavme se
hladu". V průběhu týdne se žáci ve vyučování seznámili blíže s tím, kde a z jakých důvodů
jsou na naší zemi nejvíce potřební lidé. Nad mapou studovali místa válečných konfliktů či
přírodních katastrof a sledovali práci neziskových organizací i globálních společenství na
podpoře obnovy takových míst.
Žáci devátých tříd pak připravili program o práci Lékařů bez hranic pro děti z nižšího stupně,
aby si i ony uvědomili lépe, jak obtížný musí být život dětí bez základních potřeb. Z reakcí
učitelů i žáků je patrné, že si obě strany projekt užily. Dobročinná sbírka, která přitom
probíhala, obsahuje nyní přes 10.000 Kč, které budou zaslány na konto Lékařů bez hranic.
Mgr. Lucie. Tešnarová
Reakce žáků i pedagogů na týdenní projekt školy „Postavme se hladu“ zaměřený na
práci společnosti Lékaři bez hranic – podzim 2018
Naše škola každoročně pořádá projekt „Postavme se hladu.“ Každý žák může dobrovolně
přispět na organizaci Lékaři bez hranic. Tento rok se nám podařilo vybrat 11 tisíc korun.
Ačkoliv se snažíme pomáhat, umírá každoročně hladem velké množství dětí. Važme si toho,
co máme, protože všichni takové štěstí nemají.
Nikola Bajkalová a Markéta Synková, 8.A
V tomto týdnu jsme měli ve škole projekt „Postavme se hladu“, kterého se zúčastnila celá
naše škola ZŠ Vejrostova 1. Zjistili jsme mnohé a mnohému se naučili. Musíme se naučit
vážit si věcí, které máme. Spousta lidí potřebuje jídlo, pití a střechu nad hlavou více než my.
Jedná se o tato místa: Afrika, arabské země… My plýtváme jídlem a máme střechu nad
hlavou, ale nedokážeme si těchto věcí vážit. Věděli jste, že denně zemře 15 tisíc dětí
v důsledku podvýživy? Celkově je na světě 7 miliard lidí, my dokážeme vypěstovat dostatek
potravin pro všechny, ale přesto 1 miliarda lidí trpí hladem nebo podvýživou. Tyto věci
bychom si měli uvědomit, tak se nad těmito větami, prosím, zamyslete.
Radka Janková a Adéla Tatíčková, 8. A
Letos vynaložili velké úsilí žáci z 9. C, kteří po skupinkách navštěvovali jednotlivé třídy
nižšího stupně (druhé až páté třídy), měli na sobě bílé pláště, aby více připomínali práci
lékařů, a vysvětlovali dětem, jakou práci dělají a v jakých podmínkách pracují Lékaři bez
hranic. Setkali se obrovským zájmem dětí. Nad mapou světa si přitom společně připomněly i
ostatní místa světa, kde práce Lékařů zachraňuje životy, učí místní obyvatele vzájemné
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pomoci a dává lidem naději na lepší zítřek. V prvních třídách proběhlo měření paže nad
loktem, aby si děti uvědomily, jak hubeňoučké jsou paže podvyživených dětí a jak dobře je,
že máme co jíst i co mlsat. Velmi jsem obdivovala nasazení žáků své třídy. Mnozí z nich se
velice pečlivě na svá vystoupení připravovali a dokázali mladší děti úžasně zaujmout.
Následně pak v rámci družiny vznikla celá řada pěkných obrázků, jimiž děti reflektovaly své
dojmy. Jsem ráda, že vedení naší školy dává každoročně tomuto projektu zelenou.
Mgr. Lucie Tešnarová, třídní učitelka 9. C
Naše škola jako každým rokem pořádala projekt „Postavme se hladu“. Trval týden a po
škole chodili žáci devátých tříd a vybírali peníze. Vybrané peníze pokaždé putují tam, kde to
lidé nejvíce potřebují. Naše škola vybrala celkem 11 tisíc korun. Myslím si, že tento projekt je
výborný a užitečný nápad. Jsem ráda, že naše škola takhle pomáhá a každým rokem otevře
spoustě dětí oči.
Veronika Popková, 9. A
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Přiložíme ruku

k dílu
V týdnu 1. – 5. dubna 2019 se školáci Základní školy Vejrostova pustili spolu se svými učiteli
a vychovateli do jarního úklidu v rámci celorepublikového projektu „Ukliďme Česko“.
V letošním roce s obzvlášť velkým nasazením uklízeli široké okolí školy včetně přilehlých
lesů. Nalezli a na sběrné místo dovlekli mnoho pytlů s odpadem, ale také několik mikrovlnek,
pneumatik či televizor. Jarní příroda se tak může lépe nadechnout, aby ukázala své krásy!
Z postřehů žáků čtvrtých a šestých tříd:
„Úklid se mi líbil a chci poděkovat, že se naše škola zúčastnila. Udělala dobře!“
„Žákům se dobře dařilo, a tak popřejme planetě hodně štěstí!“
„Moc se mi líbí, že se účastníme akcí, jako je tahle, protože můžeme pomoci přírodě, a přitom
se u toho zabavit. Taky si myslím, že by nám neuškodilo ten obal od brambůrek zanést do
plastů a vyhodit ho.“
„Byla to sranda. Všichni něco dělali: někteří nosili pytle s odpadky, někdo zase sbíral. Náš
největší úlovek byly stříkačky s drogami. Taky jsme našli hodně bezdomoveckých domečků
(staré matrace, sklenice, nože, zapalovače…). Bylo příjemné počasí, a tak se dobře uklízelo.
Všichni jsme si to užili a určitě to zase zopakujeme.“
„Vydali jsme se s mojí třídou uklízet odpadky a udělat svět lepším a čistším místem. Budeme
rádi, když se zapojíte i vy.“
„Každý může přispět svou pomocí, stačí omezit používání plastů a vyhazovat odpad do koše.“
„Dle mě velmi dobrý nápad!“
zapsala Mgr. Lucie Tešnarová
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Život na zámku nemusí být vždy jako z pohádky
Pod tímto kouzelným názvem reprezentovala děvčata ze třídy 8. A, ZŠ Vejrostova, svou
školu v celorepublikovém projektu „Příběhy našich sousedů“, kterou zaštiťovala nezisková
organizace Post Bellum.
Úkolem všech týmů bylo zdokumentování životopisného příběhu vybraného pamětníka.
Při této práci bylo nutné čerpat nejen z dochovaných zdrojů, kdy jsme nahlédly do dobových
fotografií a listin, ale prováděly jsme také terénní průzkum historických míst, která byla
pamětníkem zmíněna. Ze zjištěných podkladů a materiálů byla potom v brněnském rádiu „R“
zhotovena zvuková nahrávka. Ta byla nejsilnější naší motivací pro vytvoření videa, které
mapovalo život naší pamětnice od roku 1937 až doposud.
Posledním úkolem bylo vytvořit závěrečnou prezentaci. Tu jsme dne 28. 5. 2019
slavnostně odprezentovaly ve Sněmovním sále Nové radnice.
Děvčata díky svému úsilí, práci, píli a zaujetí obsadila stříbrnou pozici. Pro všechny
zúčastněné to byl nejen překrásný kulturní zážitek, ale i velmi cenná zkušenost.
Za tým děvčat z 8. A, Ing. Ošlejšková Michaela

Z leva: Markéta Synková, Ema Štercová, Nikola Bajkalová, Ing. Michaela
Ošlejšková – vedoucí učitelka, MUDr. Eliška Válková – pamětnice, Mgr.
Jaroslav Suchý – radní města Brna, Adéla Tatíčková, Gabriela Uhrová.

Terénní cvičení druhý stupeň
Naši deváťáci se rozhodli, že na konci školního roku uspořádají terénní cvičení spolu s paní
učitelkou Ulrychovou. Ve čtvrtek 20. 6. dopoledne se jejich nápad uskutečnil.
Start byl u Křivé borovice, dále se šlo přes Ríšovu studánku a cíl byl na Rakovci.
Každá třída měla pětičlenná družstva, která dostala mapy, kde zachycovala trasu a různé
úkoly a kartičku, kde se zapisovaly body a čas každého družstva.
Úkolem bylo projít 11 stanovišť. Mimo jiné se děti přetahovaly s lanem a plnili i úkoly ze
zdravovědy. Počasí nám přálo a všichni jsme si to moc užili. A protože to bylo fajn, příští rok
vše zopakujeme.
Mgr. Kateřina Ulrychová
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Zapojení do projektů MŠMT aj.
NÁZEV

CÍL PROJEKTU

Výchova k lidským právům
Prevence sociálně patologických
jevů

Prohlubování znalostí o lidských
právech, seznámení se
s problematikou jejich nedodržování
Prevence šikany, drogových a jiných
závislostí

DOBA
TRVÁNÍ

ZÚČASTNĚNÉ
TŘÍDY

II. stupeň
II. stupeň

Lidskoprávní projektový den s Amnesty International
Součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Vejrostova je na II. stupni projektový den, který
je zaměřen na lidská práva. Letos se uskutečnil ve středu 14. 11. a žáci se během dne měli
možnost zúčastnit workshopu Úvod do lidských práv, kde si ujasnili základní pojmy,
seznámili se s Všeobecnou deklarací lidských práv, diskutovali o lidských právech u nás i ve
světě a také si vyzkoušeli vcítit se do role lidí, kterým jsou lidská práva odpírána. Součástí
dne byla také nabídka zážitkových workshopů vedených zástupcem některé z menšin a tzv.
živá knihovna, kdy zástupce představil svůj příběh a žáci měli dále prostor na své otázky.
Kromě projektového dne se žáci s lidskými právy seznamují také v rámci výuky (např.
dějepisu, výchovy k občanství), zapojováním do dalších programů či spoluprací s neziskovou
organizací Lékaři bez hranic.
Mgr. Věra Livingstonová
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Školní výlety a exkurze:
DATUM
20.9.2018
19. – 20.9. 2018
4.10.2018
10.10.2018
13.12.2018
7.3.2019
12.3.2019
19.3.2019
4.4.2019
30.4.2019
8.4.2019
10.4.2019
23. – 24.5. 2019
29.5. – 31.5.2019
4.6. – 5.6. 2019
3.6. – 4.6.2019
10. – 12.6.2019
12.6.2019
12.6. – 14.6.2019
13.6.2019
21.6.2019
25.6.2019
25.6.2019

MÍSTO POBYTU
Třebíč – židovské město, bazilika
Biologická exkurze – Moravský kras
Exkurze Praha
Židovské ghetto Boskovice
Vánoční Vídeň
Ateliéry Zlín
Dukovany (fyzikální exkurze)
Chlébské (botanická exkurze)
Olomouc
Přírodovědná exkurze Vídeň
Praha
Zoo Lešná
Berlín
Vilémovice
Štramberk – Frenštát p. Rad. - Kopřivnice
RS Sloup
Vodácký výlet – Dyje
Boskovice
Slovácko – Uherské Hradiště – Baťův kanál
Údolím řeky Haldy
Tišnov
Po přehradě na parníku
Pasohlávky (aquapark)

ZÚČASTNĚNÉ
TŘÍDY

POČET ŽÁKŮ

7.C
9.C, 9.B
7.B
7.B
7.B
6.A,B,C 9.C
9.B +9.C
7.B
7.B
8.C
7.C
8.C + 8.B
7. – 9. roč.
7.C
7.B
7.A
9.B
9.C
8.A
6.C
8.B
6.A
9.A

20
27
24
29
29
95
45
29
29
22
24
45
28
24
29
28
18
23
27
26
23
29
16

Exkurze v Třebíči
Ve čtvrtek 20. září jeli žáci 7. C na historickou exkurzi do města Třebíče. Nejprve jsme si
prohlédli nádhernou baziliku, kterou nás zasvěceně provedla paní průvodkyně. Poté jsme
vystoupali na věž kostela a město zhlédli z výšky. Po přestávce na oběd jsme se vydali do
starého židovského města, prohlédli si s paní průvodkyní synagogu, upravené domy,
židovskou lázeň a naši prohlídku jsme zakončili na židovském hřbitově. Dozvěděli jsme se
spoustu nových zajímavostí z historie a k dobré náladě přispělo i krásné počasí.
Mgr. et Mgr. I. Machainová
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Biologicko-zeměpisná exkurze
Zpestřením výuky žákům devátých ročníků byla dvoudenní exkurze do Moravského krasu.
Tato exkurze zasahovala jak do učiva přírodopisu (neživá příroda, krasové jevy), tak do učiva
zeměpisu (Česká republika).
Kromě krásného počasí jsme si užili i možnosti strávit společné chvíle v přírodě mimo
budovu školy, načerpali nové vědomosti i spoustu společných zážitků.
Mgr. Kateřina Ulrychová

Exkurze do Prahy aneb Na Petřín i do Grévinu
4. října jsme společně s paní učitelkou vyjeli do Prahy. Jeli jsme vlakem Regiojet, kde byla
výborná obsluha. Dojeli jsme až na pražské hlavní nádraží, odkud jsme vyrazili na Petřín.
Nahoru jsme vyjeli lanovkou s krásným výhledem. Petřínská rozhledna se nám moc líbila
především proto, že vypadala jako pařížská Eiffelova věž. Poté jsme vyrazili do nedalekého
zrcadlového bludiště. Tam nás pobavila zrcadla na konci bludiště. Potom jsme se vydali do
krásného centra Prahy, došli jsme až k orloji a pak k Mc Donald´s, kde nám paní učitelka dala
třicetiminutový rozchod. Po rozchodu jsme se vydali do nedalekého muzea voskových figurín
Grévin. V Grévinu byla spousta známých osobností a pohádkových postav, např. Katy Perry,
Winnetou atd., se kterými jsme se mohli vyfotit. Na konci naší prohlídky nám zaměstnanci
připravili zábavnou hru, která nás všechny moc pobavila. Poté už nám nezbývalo nic jiného
než se vrátit na nádraží. Zpáteční cestu jsme opět jeli vlakem Regiojet. Když jsme se vrátili do
Brna, na některé z nás už čekali rodiče. Výlet jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další.
za 7. B Anna Marie Svobodová, Karolína Kovaříková, Tereza Hurábová
Po stopách boskovických Židů
Ve středu 10. 10. jsme vyrazili s p. uč. Broklovou a p. uč. Mikuláškem do Boskovic na
prohlídku židovského ghetta a hřbitova. Sraz jsme měli v hale hlavního vlakového nádraží
v 7.40 hod. Vyrazili jsme vlakem. V Boskovicích jsme našli paní průvodkyni a vydali se na
prohlídku ghetta. Dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých věcí. Navštívili jsme také
synagogu maior. Když jsme si vše prohlédli, vyrazili jsme na starý židovský hřbitov. Ten
jsme pečlivě prošli a nafotili. Poté jsme se vydali zpět do centra města. Tam jsme dostali
rozchod na oběd a potom jsme se našli a vydali se na vlak zpět do Brna.
za 8. B Matěj Studeník
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Vánoční Vídeň 2018
Již tradičně se vypravili němčináři do vánoční Vídně na poznávací zájezd. Zde je pár postřehů
některých účastníků:
Dne 13. 12. 2018 jsme vyjeli se školou do Vídně na poznávací zájezd. Nakonec jsme šli
k radnici na vánoční trhy. Bylo to tam moc hezké. Připadal jsem si bezpečně, protože zde bylo
mnoho policistů.
Hynek Caska, 8. B
Navštívili jsme obrovské muzeum hudby. Zaujali nás schody, které vypadaly a hrály jako
klavír. Zahráli jsme si na buben a vyzkoušeli jsme si roli dirigenta.
Gabriele Uhrová, 8. A
Se školou jsme dne 13. prosince jeli na vzdělávací zájezd do Vídně, kde nás čekala prohlídka
města, muzea, kostelů, a nakonec vánočních trhů. Tento zájezd bych si klidně zopakovala,
moc se mi tam líbilo a nesmírně jsem si to tam užila.
Radka Janková, 8. A
Dále jsme navštívili Hofburg, muzeum hudby (Haus der Musik). Tam se dalo hrát na velký
buben, který bychom rozbili, platili bychom 10 000 eur. Na závěr našeho výletu jsme si
udělali zastávku na vánočních trzích, kde jsem si dal dětský punč v hrníčku v tvaru boty. Na
zpáteční cestě jsem si pochutnával na toustech, které mi dělají rodiče na každý výlet. Výlet
jsem si náramně užil a vůbec mi nevadilo, že jsem byl ve Vídni i minulý rok. Těším se, že
příští rok pojedu zase.
Martin Koudelka, 8. B
Ve Vídni to bylo velmi pěkné. Pěkné prostředí a nebyly tam moc odpadky na chodnících jak u
nás v Česku. Byla také sranda v muzeu hudby. Moc Vám také chci poděkovat, paní učitelko,
protože bez Vás bychom tam nejeli. Udělala jste nám pěknou prohlídku po Vídni a moc si
toho cením. Ještě jednou děkuji.
Klára Varačková, 7. A
Jeli jsme autobusem a paní průvodkyně nám cestou vyprávěla různé zajímavé příběhy.
Program se mi hodně líbil a asi bych mu nic nevytkla, prostě všechno, co jsme viděli a zažili,
se mi líbilo.
Sára Vopatová 8. A
Mgr. et Mgr. Irena Machainová, vyučující NJ
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Zlínské ateliéry
V březnu 2019 se 6. C vydala na výlet do Zlína. Využili jsme nabídku edukačního programu
ve Zlínských ateliérech a odpoledne si prohlédli město a Baťův institut.
Mgr. Jana Coufalová

Školní fyzikální exkurze
Dne 12. 3. 2019 se konala pro žáky devátých ročníků (zúčastnilo se jich 45) fyzikální exkurze
do elektráren v Dukovanech a Dalešicích.
Autobusem jsme jeli od školy nejdříve do infocentra jaderné elektrárny v Dukovanech, kde
jsme absolvovali dva naučné filmy a přednášku nad různými modely vybavení a fungování
jaderné elektrárny. Průvodkyně nám objasnila jak princip fungování elektrárny, tak nám
přiblížila bezpečnostní opatření týkající se běžného dne pracovníka v elektrárně.
Po přesunu na přehradu Dalešice jsme byli opět průvodkyní seznámeni se základními daty,
týkajícími se elektrárny a provedeni informačním centrem. Potom následovala krátká
přednáška v provozu elektrárny.
Mgr. Lucie Ryšánková
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Chlébské
V úterý 19. 3. 2019 se žáci 7. B zúčastnili botanické exkurze do Přírodního parku Chlébské,
kde zrovna kvetli chráněné bledule jarní. Po cestě z Doubravníku přes Skorotice až na
Chlébské jsme určovali pár již rozkvetlých rostlin, ale bledule jarní a jejich množství v údolí
Chlébského potoka všechny překvapilo a uchvátilo. Celková trasa byla dlouhá 13 km, všichni
žáci zvládli pochod jarní přírodou bez problémů a odměnou byla otevřená cukrárna
v Nedvědici a cesta vlakem zpátky do Brna.
Mgr. Daniela Kozáková

Přírodovědná exkurze do ZOO ve Vídni
V úterý 30. 4. 2019 se žáci třídy 8. C zúčastnili přírodovědné exkurze do Zoologické zahrady
ve Vídni, která je jednou z nejstarších zoologických zahrad v Evropě. Tato exkurze navázala a
doplnila učivo 8. ročníku – Savci. V zoologické zahradě žáci strávili čtyři hodiny a
pokračovali v dalším programu, a to v prohlídce zámeckého parku Schonbrunn včetně
vyhlídky Gloriette a dále historického centra Vídně. Žáci bez problémů zvládli přesuny
městskou hromadnou dopravou po celé Vídni. Zakončením celé akce byla večerní návštěva
Prátru a všech dostupných atrakcí.
Mgr. Daniela Kozáková

Kosmopolitní Berlín 2019
Po loňském zájezdu do Mnichova jsme si pro vzdělávací zájezd v letošním roce zvolili
německou metropoli Berlín. Ve dnech 23. – 24. května navštívili němčináři toto kosmopolitní
město. Berlín nás přivítal nádherným počasím, a tak jsme se spolu s naší skvělou průvodkyní
z cestovní kanceláře vydali na obsáhlou prohlídku města. Během dvou dnů jsme si prohlédli v
Berlíně jeho nejznámější památky. Z výšky nás uchvátil jak z televizní věže, tak z kopule
Reichstagu. Navštívili jsme i největší přírodovědné muzeum v Německu. Kdo chtěl ochutnat
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pravou berlínskou delikatesu, měl možnost si koupit na každém rohu Carrywurst. Byl čas
nakoupit i drobné dárečky domů. Někteří žáci okusili, že Němci moc anglicky mluvit
nechtějí, tak přišla na řadu i znalost němčiny. K doplnění učiva se účastníci dozvěděli
i mnoho informací a zajímavostí z historie i současnosti.
Mgr. et Mgr. I. Machainová
vedoucí zájezdu, vyučující NJ

7. C v Moravském krasu
Ve dnech 29. 5. až 31. 5. prožili žáci 7. C svůj školní výlet v Moravském krasu. Navštívili
Dům přírody s komentovanou prohlídkou, lanový park a Punkevní jeskyně. Svezli se vláčkem
a několikrát i lanovkou. Získali spoustu nových vědomostí a skvělé zážitky.
Mgr. et Mgr. Irena Machainová
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Slovinsko
V týdnu od 27. 5. - 31. 5. 2019 se konala pětidenní přírodovědná exkurze po Slovinsku. Tato
exkurze byla nabídnuta všem žákům devátého ročníku a doplňovala učivo přírodopisu,
převážně učivo devátého ročníku – geologii. Přihlásilo se 28 osob, vesměs samé dívky. Pro
nemoc se nakonec zúčastnilo jen 24 dívek a 1 chlapec. Přesuny z místa na místo zajišťoval
autobus pro 30 osob i s řidičem, který byl celou dobu k dispozici. Odjezd z Brna byl v pondělí
27. 5. v 6 hodin ráno, příjezd ke škole v pátek 31. 5. v 17:30 hodin. Ubytování bylo zajištěno
přes internetovou stránku Booking.com v hostelech, každý den na jiném místě. Některá
ubytování měla v
ceně
zahrnutou i snídani nebo byla
možnost vlastní nebo společné
kuchyňky. Ostatní stravování
bylo vlastní během cesty, v
restauracích nebo rychlých
občerstveních a obchodech.
Program exkurze byl velmi
pestrý. První den žáci navštívili
soutěsku Vintgar a městečko
Bled s krásným jezerem. První
noc byla u Bohinjského jezera,
které bylo východiskem pro
další výlet k vodopádu Savica a
dále na lanovku na horu Vogel,
kde ještě ležel sníh. Všechna
místa leží v Triglavském
národním parku. Další den následoval přesun autobusem přes Lipici a lipické koně k moři do
Portorož a Piran, kde žáci mohli obdivovat soliska, ze kterých se získává mořská sůl a ve
městě místní architekturu a středomořskou kuchyni. V přírodním parku Strunjan si žáci užili
sestup ze skalního výběžku a koupání v moři. Počasí se naštěstí zlepšilo a přestalo pršet.
Následovala návštěva největší vápencové jeskyně Postojna jama, která je dlouhá několik
kilometrů a do hlavních jeskynních dómů se musí jet vláčkem. A cestování bylo zakončeno v
hlavním městě Slovinska – Ljubljani, kde měli žáci možnost projít si historické centrum,
Ljubljanký hrad a dokoupit dárky a suvenýry. Poslední den už všechny čekal jen návrat
autobusem domů. Cestou si žáci doplnili informace o Slovinsku připravenými referáty a
dobrou náladu zlepšovali zpíváním písniček s kytarou.
Mgr. Daniela Kozáková
Vodácký výlet
Od pondělí 10. 6. do středy 12. 6. 2019 se celkem 18 žáků (10 dívek a 8 chlapců) z 9. B
zúčastnilo vodáckého výletu po řece Dyji. Celá skupina odjela linkovým autobusem brzy ráno
do Znojma a pěšky přešla Znojmo do vodáckého centra u Dyje. Všichni žáci prošli nejdříve
základním proškolením za dohledu instruktorky a potom už se vydali na plastových kánoích
po řece do tábořiště v Krhovicích, kde nocovali ve vlastních stanech. Druhý den po sbalení
všech věcí pokračovali do dalšího tábořiště u Hrádku a třetí den do Hevlína. Celá ujetá trasa
byla dlouhá 35 km. Počasí bylo krásné a horké, takže po cestě bylo dost zastávek na koupání a
různé hry na vodě i ve vodě. Poslední den proběhlo i slavnostní pasování zkušenou
instruktorkou na vodáka. Stravování bylo z vlastních a po cestě dokoupených zásob nebo v
místních restauracích. Zpět všichni odjeli autobusem, který jel přímo z Hevlína do Brna. Celá
akce proběhla v přátelské a veselé náladě a všichni žáci si odnesli spoustu nových a krásných
zážitků.
Mgr. Daniela Kozáková
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Výlet 6. C údolím říčky Haldy
V červnu se 6. C vydala na výlet vlakem do Níhova. Odtud pěšky údolím říčky Haldy a
Libochůvky do Řikonína a vlakem zpět.
Mgr. Jana Coufalová
Pasohlávky
V úterý 26. 7. 2019 odjela třída 9. A na svůj poslední výlet na základní škole do Aqualandu
Moravia v Pasohlávkách. Zúčastnilo se celkem 16 žáků. Žáci cestovali tam i zpět vlakem a
potom autobusem. Následně celé dopoledne až do třetí hodiny odpoledne strávili v krytém i
venkovním bazénu a na tobogánech.
Mgr. Daniela Kozáková
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Adaptační pobyty:
DATUM

MÍSTO POBYTU

ZÚČASTNĚNÉ
TŘÍDY

POČET ŽÁKŮ

11. – 14. 9. 2018

Lucký vrch

6.B

22

18. – 21.9.2018

Lucký vrch

6.C

25

Adaptační pobyt 6. B
11. září 2018 se vydal nově složený kolektiv třídy 6. B na adaptační pobyt na Lucký vrch u
Poličky. Spolu se školní psycholožkou Mgr. Lucií Malachtovou jsme strávili čtyři dny
společnými hrami a vzájemným poznáváním v krásném prostředí Žďárských vrchů.
V nedaleké obci Telecí jsme navštívili Lukásovu lípu, zazpívali si u táboráku, vyrobili jsme si
vzpomínkové tašky. Děti měly možnost vzájemně se poznat a vytvořit nová kamarádství.
Adaptační pobyt tak přispěl s přátelské atmosféře ve třídě a zdárnému přechodu dětí na druhý
stupeň ZŠ.
Mgr. Helena Balcarová, třídní učitelka 6. B

Adaptační pobyt 6. C
Od 18. – 21. září 2018 se uskutečnil pro 24 žáků nově vytvořené třídy 6. C adaptační pobyt
v turistické chatě Lucký vrch u Poličky. Lucký vrch leží na severovýchodním okraji
Žďárských vrchů. Křižují se zde turistické značky pro pěší a cyklotrasy. Těsně pod Luckým
vrchem se nachází pověstná Lukasova lípa a obec Telecí s vesnickou památkovou rezervací.
Program pobytu byl uspořádán tak, abychom se vzájemně všichni poznali a užili si nádhernou
přírodu. Chata a její okolí nabízí možnosti všestranného vyžití.
Mgr. Jana Coufalová
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Sportovní soustředění a lyžařské kurzy:

2. – 7. 9. 2018

Místo pobytu
Sportovně adaptační soustředění Horní
Bradlo

18. – 23. 2. 2019

Unigeo Horní Bečva

3. – 8. 3. 2019

Bílá v Beskydech

Datum

Zúčastněné třídy

Počet žáků

6. A, 7. A, 8. A, 9. A

90

7. A, 7. B

39

7. C, 8. C, 8. B

41

Hurá na Seč
Žáci sportovních tříd Základní školy Vejrostova Brno začínají nový školní rok volejbalovým
soustředěním na Seči. Všichni se těšili na den odjezdu, 2. 9. 2018. Naši nejmladší, žáci šesté
sportovní třídy, nastupovali plni očekávání, sedmáci a osmáci se těšili na tradiční noční stezku
odvahy. Na soustředění poctivě trénujeme běh na pahorku, který je nejen výzvou pro mladší,
ale hlavně nutí k stále lepším výkonům. Sportujeme ve sportovním areálu s volejbalovými
kurty, bazénem a fotbalovým hřištěm. Závěrečné loučení u táboráku nás učitele a trenéry vede
k ohlédnutí a zamyšlení. Rozloučení žákyň třídy 9. A, jejich pocity popsala Veronika
Popková:
„Sice to byla naše poslední Seč, ale přesto byla nezapomenutelná!!! Tolik zážitků, které si
odnášíme, už od šesté třídy až doteď. Jsme vděčné za tu možnost, že jsme mohly být konečně
ty, které tvořily vzpomínky pro mladší generace. A to nejen z diskotéky, ale i z naší stezky
odvahy, která jak doufáme, se všem líbila. Seč se neobejde bez závěrečného turnaje, který se
koná vždy den před odjezdem. Týmy tvoří volejbalisti z různých ročníků, kteří bojují o nejlepší
umístění a také o ty nejlepší vzpomínky. A ani by to nebyla ta pravá Seč, bez závěrečného
táboráku, kdy se naposled deváťáci loučí svými závěrečnými proslovy a pocity. Jsme opravdu
šťastné, že jsme mohly být součástí tak úžasných chvil.“
Mgr. Věra Koudelová a Veronika Popková, 9. A

I letošní školní rok 2018/2019 jsme zahájili sportovním a volejbalovým soustředěním v
Horním Bradle. První autobus s 55 volejbalisty, trenéry a vyučujícími odjel od školy
v 9 hodin dopoledne, druhý autobus s celou 6. A, sportovci a vyučujícími v 15 hodin v neděli
2. 9. 2018. Na večeři se potom sešlo celkem 90 dětí a 15 dospělých. Program soustředění byl
velmi pestrý – volejbal, ringo, přehazovaná, fotbal, badminton, plavání, kondiční cvičení,
rychlostní i vytrvalostní běhy. Každé ráno se začínalo před snídaní rozcvičkou po skupinách,
trénovalo se dopoledne i odpoledne, ve čtvrtek se konal turnaj smíšených volejbalových
družstev. Na programu byli výlety na Sečskou přehradu a se sportovci i celodenní výlet do
Slatiňan do národního hřebčína. Žáci 6. A se seznamovali s novým třídním kolektivem i s
třídním učitelem za pomoci školní psycholožky, ale i se svými trenéry na prvních trénincích
volejbalu. Nechyběl ani večerní program, úterní diskotéka, středeční stezka odvahy, kterou
připravily žákyně 9. ročníku a závěrečný táborák, kde se se Sečí i s ostatními loučili žákyně 9.
třídy. Odjezd do Brna byl po závěrečném společném focení v pátek 7. 9. 2018 ve 13 hodin.
Celý kurz proběhl bez velkých zranění, pouze s malými oděrkami a štípanci od komárů, vařili
67

nám po celý týden výborně, počasí i ubytování ve čtyřlůžkových chatkách pěkné, a tak se
těšíme znovu v příštím školním roce od 1. do 6. září 2019.
Mgr. Daniela Kozáková

Lyžařský kurz Horní Bečva
V termínu od 18. 2. Do 23. 2 2019 se konal lyžařský kurz v chatě Unigeo v Horní Bečvě.
Kurzu se zúčastnilo 39 žáků ze třídy 7. A a 7. B. Větší počet žáků byli pokročilí lyžaři. 6 žáků
bylo na lyžích poprvé, dále tu s námi byli dva snowboarďáci, menší část tvořili mírně
pokročilí lyžaři.
Lyžovali jsme ve ski areálu Rališka. Kromě dvousedačkové lanovky, zde byly dvě
pomy, jedna pro začátečníky. Naši začátečníci jezdili na pomě hned od druhého dne, od
třetího dne jezdili na sedačkové lanovce všichni lyžaři i snowboarďáci. Výcvik probíhal
dvakrát denně po 2,5 hodinách, mezitím měli děti oběd a polední klid. Ve středu byl
odpočinkový půlden, který jsme strávili ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
Večerní program tvořily přednášky o pravidlech FIS, základech lyžování a carvingu a
první pomoci. Další program si připravili žáci sami formou společenských her a diskotéky,
měli také k dispozici velkou herní místnost se stolním tenisem a fotbalem.
Celý kurz se nám všem moc líbil a proběhl bez vážnějších zranění, kázeňských problémů a za
pěkného počasí.
Mgr. Kateřina Ulrychová

Lyžařský kurz Bílá v Beskydech
V týdnu od 3. do 8. 3. 2019 se uskutečnil lyžařský kurz na Bílé v Beskydech. Kurzu se
zúčastnilo celkem 41 žáků ze třídy 7. C, 8. C a 8. B. Většina žáků patřila mezi pokročilé
lyžaře, menší část tvořili mírně pokročilí lyžaři a 4 žáci byli na lyžích poprvé. Na konci týdne
lyžovali, svah sjeli a na vleku vyjeli všichni žáci. Snowboard měl pouze jeden žák, který patřil
mezi pokročilé snowboardisty. Výcvik probíhal dvakrát denně po 2 – 2,5 hodinách. Mezitím
měli žáci oběd a odpočinek. Ve středu byl odpočinkový půlden, který byl vyplněn výletem
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autobusem a krátkou procházkou do relaxačního bazénového centra v hotelu Sepetná nad
Ostravicí. Večerní program se skládal z přednášek o pravidlech FIS, první pomoci a
základech lyžování a carvingu a procházek po okolí, další program připravili žáci sami
v podobě společenských her a diskotéky. Celý kurz proběhl bez vážnějších zranění, bez
kázeňských problémů a za pěkného slunečného počasí.
Mgr. Daniela Kozáková
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ve školním roce 2018/19 jsme zapsali 377 účastníků a otevřeli 13 oddělení školní družiny.
Do jednotlivých oddělení jsou účastníci zapisováni do počtu 30.
První ročníky zůstávají ve svých třídách a kolektivech. Druhé ročníky zůstávají ve svých
třídách a přibírají děti z rozdělených čtvrtých ročníků. Výjimku tvoří třídy 1. a 3. D, které
májí učebnu v budově Gymnázia a k nám do školní družiny dochází. 1. D pro svoji činnost
využívá hernu ŠD v patře. Děti ze starších ročníků jsou spojovány do jednotlivých oddělení a
využívají pro svoji činnost kmenové učebny nejpočetnější skupiny účastníků.
Provozní doba naší družiny je od šesti hodin ráno do půl šesté odpoledne.
Kromě standartních činností školní družina nabízí dětem několik zájmových kroužků – viz
tabulka.
Přehled zájmové činnosti ve školní družině ve školním roce 18/19
Výtvarný kroužek 3x
2. třídy
Výtvarný kroužek 1x
1. třída
Keramický kroužek 1x
1. třídy
Angličtina 2x
1. a 2. třídy
Stolní tenis 1x
3. třídy
Alvarez – dobrodružný kroužek 1x
od 3. třídy
Vaření 1x
od 3. třídy
Turistický závod 1x
od 1. třídy
Během školního roku pořádáme pro děti nejrůznější hry, soutěže, zábavná odpoledne.
Spolupracujeme s organizacemi pro volnočasové aktivity, s družinami v našem městském
obvodu a účastníme se úspěšně i akcí a soutěží v rámci města Brna.
Říjen:
10. ročník fotbalového turnaje
Během měsíce října se všechna oddělení školní družiny aktivně zapojila do již 10. ročníku
fotbalového turnaje. Děti soupeřily nejprve v rámci ročníků, poté vítězové ročníků za mladší a
starší kategorii mezi sebou. Zápasy řídila zkušená učitelka tělesné výchovy, paní Mgr. J.
Buriánková, které patří naše poděkování. Mezi prvními ročníky zvítězilo 5. oddělení – 1. C,
mezi druhými 10. oddělení – 2. C, mezi třetími 3. oddělení - 3. A a 4. B v nejstarší kategorii.
Celkovým vítězem mezi mladšími žáky si vysloužilo 10. oddělení – 2. C a mezi staršími žáky
zaujala první místo 4. B.
Dětem děkujeme za účast a zapojení – i na slzu lítosti došlo! Rodičům za podporu.
kolektiv vychovatelů ŠD
Spolupráce s místní pobočkou KJM (1. a 10. 10. 2018)
Po roční odmlce /rekonstrukce/ jsme se opět vrátili do pobočky městské Knihovny Jiřího
Mahena na Vondrákově ulici – kde se konalo slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a
čtenáře knihovny v rámci projektu „ Poprvé do školy – poprvé do knihovny„. Pasování
proběhlo ve dnech 4. a 10. října 2018 a zúčastnily téměř všechny děti z 1. tříd. Samotné
pasování v knihovně bylo moc příjemné – paní knihovnice byly převlečené za královnu a
šaška a děti do rytířského stavu pasoval král – pan starosta Tomáš Kratochvíl. Všem se nám
akce moc líbila!
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V průběhu školního roku pak spolupracujeme s místní knihovnou díky nabízeným výchovněvzdělávacím programům.
Ke konci školního roku nás ještě čeká slavnostní předání klíče k místní knihovně a dokončení
zmíněného projektu „Klíčováním“.
kolektiv vychovatelek 1. tříd
Listopad:
Ukázková hodina stavění z kostek Lega - Brick by Brick
Stejně jako v loňském roce nám byla nabídnuta motivační hodina pro první třídy, kdy si děti
vyzkoušely stavění z polytechnické stavebnice Lego. Jednalo se o pokročilé stavby
technického rázu pod vedením odborníků. Dětem se akce líbila, byla přínosem pro jejich
vědomosti a manuální dovednosti. V letošním roce jsme kroužek na naší škole neotevřeli, ale
nabídce takového typu se neuzavíráme.
kolektiv vychovatelů školní družin
Výtvarná soutěž „Haló, haló, proč je koček málo?“
Letošní ročník družinové výtvarné soutěže pod názvem „Haló, haló, proč je koček málo?“ byl
pro mne velkým překvapením. Děti odevzdaly přes 150 výkresů, a hodně z nich se pustilo do
většího formátu a různorodých výtvarných technik. Tato soutěž opět splnila jeden ze svých
cílů - ukázalo se, že tu máme velice talentované děti, které když chtějí, tak opravdu umí.
Vybrat výherce tedy bylo velice těžké. Někdy porotu zaujal kočičí výraz, jindy výtvarné
zpracování. Vítězové byli odměněni ve dvou kategoriích – 1. a 2. třída / 3. až 5. třída.
V každé kategorii si diplom a peněženku s kočičkou na památku odneslo 30 děvčat. Zvláště
ve starší kategorii se sešla opravdu mistrovská díla. V obou kategoriích se umístili i chlapci,
kterých bylo pouze 11. I to ale můžeme považovat za úspěch a patří jim velká gratulace!
Kočičky nám v současné době zdobí prostory školy, a jelikož se jedna z našich družinových
místností jmenuje „U pejska a kočičky“, určitě si i v budoucnu své umístění najdou.
Všem oceněným ještě jednou blahopřeji a přeji hodně úspěchů v dalším tvoření!
vychovatelka Renata Střížová

Návštěva kina Lucerna (8. a 22. 11. 2018)
I v letošním roce naše družina navštívila kino Lucerna na Minské ulici v Brně. Na filmové
představení již chodíme několik let a to letošní se vzhledem k velkému počtu dětí uskutečnilo
ve dnech 8. a 22. listopadu 2018. V prvním termínu kino navštívily děti z prvních a druhých
tříd a v druhém děti ze třetích, čtvrtých a pátých tříd. Dohromady se akce zúčastnilo 297 dětí
a zhlédly film Yetti, ledové dobrodružství. Dětem se film velmi líbil a my v této tradici
budeme pokračovat i nadále.
kolektiv vychovatelů ŠD
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Mikulášské dílničky (14. 11. 2018)
Začíná být tradicí, že se některé družinky zúčastní mikulášských dílniček, které nabízí
bystrcké Společenské centrum. Děti si během hodiny vyrobily krásného andílka.
kolektiv vychovatelů ŠD
Prosinec:
Mikulášské představení (5. 12. 2018)
Naše školní družina si na oslavu dne sv. Mikuláše pro svoje děti připraví zajímavou aktivitu.
V letošním roce jsme dětem objednali představení v bystrckém Společenském centru.
Představení s názvem “Hlídali jsme Ježíška“ odehráli členové divadelního souboru Na Větvi.
Vybraného programu se zúčastnilo 242 dětí. Tradiční Vánoční příběh byl uveden netradičním
pohledem – očima Oslíka a Volka, ve kterém zaznělo i několik písniček. Dětem
se představení moc líbilo a úplně je vtáhnulo do děje. Příběh navodil krásnou vánoční
atmosféru a všechny děti si to moc užily.

Z pohádky do pohádky (19. 12. 2018)
I letos se v předvánočním čase konala už tradiční hra po škole s názvem „Z pohádky do
pohádky“. Tentokrát s velikým zájmem starších dětí o to být těmi „vedoucími“ u jednoho ze
třinácti úkolů. Těmto žákům patří zvláštní poděkování za zvládnutí všech prvňáčků i druháků,
předčítání mnohdy dlouhých hádanek a v neposlední řadě rozdávání razítek. Mladší děti v
naší škole už nezabloudily a většinou zvládly všech třináct pohádkových úkolů – přebírání
hrachu, střelba na obludu či přimalování čerta do pekla.
za školní družinu Renata Střížová
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Leden:
Turnaj v pexesu (26. 1. 2019)
Ve čtvrtek 26. ledna se konal 1. ročník družinového turnaje v pexesu pro žáky prvních a
druhých tříd. Této akce se celkem se zúčastnilo 16 vybraných hráčů. Jednotliví hráči byli
spravedlivě rozlosováni a s pexesem dle vlastního výběru si ve dvojicích našli místo, kde
začali hrát. Všechny zápasy byly plné napětí a často i legrace. Postupně se výběr zužoval až
do samotného finále. Poděkovat a pochválit chceme všechny, kteří se zúčastnili, a i když
nevyhráli, odnesli si domů nové pexeso, diplom a sladkou odměnu a hlavně nové zkušenosti a
zážitky. Z prvňáčků byl nejúspěšnějším hráčem Honzík V. z 1. C., který bojoval velmi
statečně a dařilo se mu porazit i druháky. Samotné finále patřilo Lili K. z 2. C a Víťovi P. z
2. B, který všem dokázal, že je nejlepším hráčem tohoto turnaje. Moc gratulujeme všem
hráčům a hráčkám a už teď se těšíme na druhý ročník, který proběhne příští rok.
za školní družinu Ivana Zouharová
Pěvecká soutěž – Bystrcký slavík (25. 1. 2019)
Dne 25. 1. 2019 proběhla v naší ŠD pěvecká soutěž Slavík. Soutěžilo se ve dvou kategoriích –
1. - 2. ročník (mladší kat.) a 3. - 5. ročník (starší kat.). V mladší kategorii se soutěže
zúčastnilo 20 a ve starší 15 dětí. Mladší děti si většinou vybraly lidovou píseň, u starších se
žánry už více střídaly. Interpretace byly různé kvality, ale všem účastníkům patří pochvala za
snahu
při
přípravě
a
odvahu
vystoupit
před
velkým
publikem.
Vystoupení hodnotila porota složená z vychovatelů školní družiny a v mladší kategorii také
z vybraných starších žáků. Zvlášť byli hodnoceni chlapci a zvlášť děvčata. Je možné, že ne
všichni byli za jedno s hodnocením poroty, ale jako u každého umění neexistuje ani v pěvecké
jednoznačný výsledek. Každý z nás má jiný vkus. Soutěž zajímavě zpestřila program ŠD a
dětem se líbila.
Za školní družinu Beáta Singerová

Únor:
Karneval ve školní družině (26. 2. 2019) a diskotéka (5. 2. 2019)
Karneval se opět povedl. Zaskotačily a zasoutěžily si děti z prvních a druhých ročníků.
Nechyběly zde princezny, ninjové berušky, čarodějnice, skřítci a roboti a spousta dalších
překrásných masek. I letos se potvrdilo, že vsadit na klasiku jako je Makarena a Gangna style
se vyplatí a děti po hodině a půl z tělocvičny vycházely spokojené a vyřáděné. Budeme se
těšit zase za rok, jaké pohádkové bytosti nás ve škole na karnevalu zase navštíví.
Diskotéka se konala o týden později a účastnily se jí starší ročníky. Bylo potřeba sáhnout
mezi moderní písničky, abychom v dětech probudili touhu se tanečně odvázat.
za školní družinu Lucie Krumniklová
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Duben
Úspěch ZŠ Vejrostova 1 ve výtvarné soutěži školních družin (2. 4. 2019)
Naše děti se již tradičně zapojily do výtvarné soutěže školních družin, které pořádá ZŠ Elišky
Přemyslovny v Brně. Letošní téma "Voda, les a louka" při tvoření poskytlo možnost využití
vlastní fantazie i využití různých výtvarných technik. Z naší školní družiny se do soutěže se
zapojilo celkem pět kolektivů i několik dětí se svými individuálními pracemi.
Opět se ukázalo, že v kolektivu je síla. První místo v mladší kategorii si odnesly děti z 2. B oddělení Lvíčata - Prostírání na piknik. Ve starší kategorii získal 1. místo kolektiv dětí 3. A
s prací Jaro přichází. A naši nejmladší z 1. B vybojovali třetí místo s Květinovou řekou. V
konkurenci 99 výtvarných prací z celkem 11 zapojených brněnských škol jsme uspěli.
Společně jsme se zúčastnili slavnostní vernisáže s předáním cen vítězům, divadelním
představením a následným, tolik oblíbeným rautem. Po skončení vernisáže budou úspěšná
výtvarná díla vystavena na naší škole.
za školní družinu Renata Střížová
Turnaj v Dámě (5. 4. 2019)
V pátek 5. dubna jsme odehráli 11. ročník turnaje ve stolní hře Dáma za mladší kategorii.
Turnaje se zúčastnilo 8 dětí z prvních tříd a 8 dětí z druhých tříd. Celkové pořadí: 1. místo
Tomáš Zídek z 2. D, 2. místo Tomáš Hitra z 1. D a 3. místo Matyáš Urban z 2. D
O týden později se sešli hráči starší kategorie. Turnaje se zúčastnilo 12 dětí.
Celkové pořadí: 1. místo Jaromír Vetchý ze 4. B, 2. místo Jiří Létal z 3. C a 3. místo
Barbora Buryšková ze 4. D. Děkujeme všem zúčastněným a blahopřejeme vítězům.
Prokázali připravenost a herní um.
za školní družinu Zuzana Tuzová

Plavecké závody školních družin (10. 4. 2019)
Již tradičně se na jaře naše děti zapojily do plavecké soutěže, kterou organizovala školní
družina při ZŠ Brno, Jasanová 2. Soutěžily děti druhých, třetích a čtvrtých ročníků. Za dívky
druhých ročníků jsme získali krásné první místo díky excelentnímu výkonu Verunky R.
Medailovou pozici vybojovala také Pavlínka za čtvrté třídy. Ještě jsme zabojovali ve smíšené
štafetě a získali jsme medaili za třetí místo. Děkujeme dětem především za zapojení a
reprezentaci naší družiny.
za školní družinu kolektiv vychovatelů
Turistický závod (13. 4. 2019)
V sobotu 13. 4. 2019 se v Kníničkách konalo Mistrovství kraje v turistickém závodě. Přestože
panovalo velmi chladné počasí, přišlo 13 dětí z kroužku pod vedením p. vychovatelky Lenky
Slabákové a reprezentovalo oddíl SKP Kometa Brno. I když měly velmi tvrdou konkurenci
zkušených závodníků převážně z pořádajícího oddílu, vybojovaly si některé děti i jejich
rodiče postup na závody Českého poháru:
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Nejmladší žákyně - Hana Uhlířová (2. A) - 2. místo
Nejmladší žáci - Štěpán Keller (3. D) - 6. místo
Další umístění bez postupu :
Marie Ondráčková 3. D - 5. místo
Klára Konečná
3. D - 6. místo
Eva Květoňová
5. B - 7. místo
Tomáš Herta
1. D - 7. místo
Jakub Koláček
2. A - 8. místo
Radim Horák
1. D - 9. místo
Ronja Ondráčková 1. D - 9. místo
Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme postupujícím hodně štěstí na pohárových
závodech.
Ostatní děti se budou pilně procvičovat i přes léto, aby byly připraveny na další závody v
příští sezóně 6. 10. 2019.
za kolektiv školní družiny L. Slabáková
12. ročník taneční soutěže (26. 4. 2019)
Poslední dubnový týden byl ve znamení taneční soutěže, která se u dětí těší veliké oblibě. Jak
už je zvykem, některé taneční skupiny začínají nacvičovat už na podzim, jiné dolaďují
choreografii na poslední chvíli. Nakonec jsme ve 12. ročníku taneční soutěže shlédli 15
krásných vystoupení. Co ale je zajímavější, že tančilo 96 dětí, z toho i 10 chlapců. Všichni
doladili svoji image do posledního detailu a páteční odpoledne jsme si v tělocvičně užili
všichni, soutěžící i diváci.
A jak dopadlo hlasování diváků?
1. místo získala chlapecká taneční skupina ve složení 4. D a 2. B s tancem Fortnite song
společně s loňskými vítězkami z 5. B a 3. C s mixem písní.
2. místo získala 2. D na hit Sofia.
3. místo si rozdělily tři taneční skupiny: 3. C + 5. B tančící na Remix, 3. A s Just Gold, 4. D s
Remedy
A porota to viděla takto:
1. místo - Fortnite song 4. D a 2. B,
2. místo - Lollipop 2. C,
3. místo - Remedy 4. D
A už teď se těšíme na další ročník!
Za školní družinu Renata Střížová
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Květen
Atletický trojboj v družině (15. 5. 2019)
Jako každý rok na jaře jsme v květnu absolvovali na školním hřišti závody v atletickém
trojboji. Děti soutěžily ve dvou kategoriích – mladší, kam patří 1. a 2. třídy, a starší – 3. a 4.
třídy. Jednotlivé disciplíny tvořily hod kriketovým míčkem, skok do dálky a běh na 50 metrů.
Počasí nám příliš nepřálo, chladný den i s nějakou tou dešťovou kapkou.
Nicméně jsme turnaj zvládli a děti, které se umístily na dvou prvních místech získaly možnost
reprezentace naší školní družiny v obvodním kole, které se konalo následně, taktéž na našem
školním hřišti.
Všem dětem děkujeme za účast a úspěšným blahopřejeme ke krásným sportovním výkonům.
za školní družinu kolektiv vychovatelů
Výtvarná soutěž na ZŠ Labská
V květnu jsme si vyzkoušeli tak trochu jiný typ výtvarné soutěže. Soutěž pořádala ZŠ Labská
a vyhlášená témata zněla “Putování s kometou” a “ Moje oblíbené Brno” pro mladší
kategorii. Pro starší kategorii “Kometa, cesta za úspěchem” a “Brno, město minulosti”.
V čem tedy byla tato soutěž jiná? Každá škola mohla poslat jen jednoho zástupce z ročníku a
děti výkresy tvořily přímo na ZŠ Labská v dopoledních hodinách. A výsledky se dozvěděli
vzápětí.
Přestože počet pěti škol, tedy cca 24 dětí, se jeví jako malý, konkurence byla značná. U dětí
panovala dobrá nálada při kreslení i při hraní her ve volných chvílích. A radost veliká přišla
na závěr, krásné druhé místo ve starší kategorii získala Barbora Konečná z 5. B. za portrét
brněnského vědce Řehoře Jana Mendela.
za školní družinu Renata Střížová

Červen
Obvodní kolo atletického trojboje školních družin (5. 6. 2019)
Za krásného, tentokrát snad až příliš letního počasí, se začátkem června sešli reprezentanti
z osmi školních družin z našeho městského obvodu, aby si poměřili své sportovní dovednosti.
Pro všechny účastníky jsme měli osvěžení pro zajištění pitného režimu. Pro nejlepší krásné
medaile a drobný dárek pro potěšení a vzpomínku. Jsme rádi, že můžeme nabízet pro
sportovce využití našeho školního areálu, který nabízí kvalitní a neustále se zlepšující
možnosti vyžití. Z našich osmi reprezentantů se na medailové posty dostali dva chlapci za
mladší kategorii, tak snad máme naději na další růst jejich talentu. Děkujeme kolegům i jejich
svěřencům za účast a budeme se těšit na pokračování takovýchto aktivit v dalších letech.
za školní družinu kolektiv vychovatelů
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Bezpečné prázdniny
Během června se několik našich oddělení zúčastnilo akce Bezpečné prázdniny. Paní
vychovatelky navštívily s dětmi dopravní hřiště, kde si děti vyzkoušely jízdu v elektrickém
autíčku a na kole. Děti byly překvapené, jak obtížné je zvládnout techniku jízdy se
sledováním dopravního značení. Akce byla zajímavá, ale především poučná. Po skončení
jsme se odměnily zmrzlinou.
za školní družinu kolektiv vychovatelů
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2019 NA ZŠ VEJROSTOVA
Letos se nám příměstský tábor opětovně velmi vydařil! Děti byly unavené, rodiče spokojení a
pedagogický dozor se doslova tetelil blahem, protože vše klapalo jak na drátku. Hned
v pondělí jsme všechny děti vzali na edukační program spojený s projekcí pohádek Polaris I a
II do Hvězdárny a planetária Brno. Odpoledne jsme si naplnili bříška ve vyhlášené restauraci
Monte Bú a pomalu jsme se přes Wilsonův les ubírali ke škole. V úterý jsme si děti rozdělili
do dvou skupin. Jedna skupina se rozjela vlakem za dobrodružstvím, které na ně čekalo
v zámku Letovice a druhá skupina vyrazila do místních lesů. Lesy ČR si pro nás nachystaly
spoustu informací a her. Ve středu nás čekal společný výlet autobusem do Velehradu, kde
jsme navštívili baziliku a pokračovali jsme směr Archeoskanzen Modrá a Živá voda. Ve
čtvrtek se skupinky z úterý prohodily. Pátek byl tradiční, kdy všechny děti vyrazily přes
kopec Holedná do Jundrova na hřiště Hrochů Brno, kde absolvovaly kruhový trénink
s ligovými hráči baseballu.
Za pedagogický tým Lucie Krumniklová a Hana Horáčková

Kroužek TURISTICKÝ ZÁVOD
V rámci nabídky kroužků školní družiny, pod vedením paní vychovatelky Lenky Slabákové,
probíhá kroužek, kde se děti učí závodit v běhu a pohybových dovednostech, proložených
nejrůznějšími teoretickými i praktickými znalostmi a vědomostmi.
Díky této přípravě se děti zúčastňují Turistických závodů v rámci celorepublikového
programu TZ do škol. Dne 21. března si v areálu naší školy vyzkoušely první veřejný Mini
závod. Dětem, které se zúčastní krajského kola, budeme držet pěsti. Pokud se zadaří, mohou
postoupit až do účasti v Českém poháru.
Za kolektiv školní družiny L. Slabáková
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Seznam zaměstnanců ve školním roce 2018/2019
Ředitel školy

Mgr. Zdeněk Černošek

Zástupkyně pro 1. stupeň

PaedDr. Dagmar Kováčiková

Zástupkyně pro 2. stupeň,
statutární zástupce
Vedoucí vychovatelka

Mgr. Věra Livingstonová

Výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Broklová

Školní psycholožka

Mgr. Lucie Malachtová

Speciální pedagožka

Mgr. Jana Coufalová
Mgr. et Mgr. Irena Machainová
Mgr. Táňa Novotná
Mgr. Helena Balcarová
Mgr. Lenka Broklová
Mgr. Jana Coufalová
Mgr. Zuzana Čeledová
Mgr. Petra Elblová
Mgr. Hana Hangoni
PhDr. Ludmila Hanzíková
Bc. Radek Havlíček
Mgr. Petra Horáková
Mgr. Eliška Houšťová
Mgr. Eva Janáková
Mgr. Barbora Jílková
Mgr. Nela Jílková
Mgr. Jana Komárková
Mgr. Jaroslava Kotalová
Mgr. Věra Koudelová
Mgr. Daniela Kozáková,
Mgr. Silva Macáková
Mgr. Irena Machainová
Mgr. Nikola Mikelová
Mgr. Jiří Mikulášek
Mgr. Ilona Mikulášková
Mgr. Kateřina Němcová
Mgr. Magda Němečková
Mgr. Eliška Novotná
Mgr. Olga Novotná
Mgr. Pavla Novotná
Mgr. Romana Ondříková
Mgr. Michaela Ošlejšková
Mgr Helena Patáková
Mgr. Dana Pulicarová
Mgr. Svatava Provazníková
Mgr. Jaroslava Půžová
Mgr. Lucie Ryšánková
Mgr. Petr Slonek
Mgr. Kateřina Šilberská
Mgr. Andrea Škrobová
Ing. Marta Šmerková
Mgr. Lucie Tešnarová
Mgr. Kateřina Ulrychová

Učitelé

Zuzana Tuzová
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Asistenti pedagoga

Vychovatelky ŠD

Správní zaměstnanci

Mateřská dovolená
Rodičovská dovolená

Mgr. Milada Vaňková
Mgr. Marcela Velecká
Mgr. Helena Wolfová
Mgr. Dana Zámečníková
Mgr. Kateřina Zábršová
PaedDr. Jarmila Blažková
Zdeňka Fojtová
Ing. Eva Charousová
Bc. Natálie Jurmanová
Vendula Kotulanová
Mgr. Renata Kumbárová
Jaroslava Slezáková
Petra Sobotková
Hana Šimoníková
Petra Šmídová
Terezie Zahrádková
Mgr. Jarmila Zedníková
Mgr. Marie Zemanová
Mgr. A. Bakalová
Arleta Ibragimová
Hana Horáčková
Bc. Lucie Krumniklová
Petra Kubošová
Ing. Radka Pohanková
Bc. Radim Procházka
Beáta Singerová
Lenka Slabáková
Renata Střížová
Hana Šimoníková
Zuzana Tuzová
Terezie Zahrádková
Ivana Zouharová
Zdena Čápková
Věra Kazdová
Marta Kinclová
Hana Kučerová
Zdeňka Leibnerová
Břetislav Mička
Miroslav Nykl
Marie Pokorná
Alena Polčáková
Iveta Smutná
Milada Svobodová
Mgr. Magda Beránková
Bc. Petra Ghanem
Mgr. Petra Růžičková
Mgr. Klára Merglová
Mgr. Kateřina Petrželová
Mgr. Lucie Večeřová
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Školská rada schválila Výroční zprávu Základní školy Brno, Vejrostova 1, za
školní rok 2018/2019 na zasedání, které se konalo dne 22. 10. 2019.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.
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Ing. Pavel Kříž, Ph.D.

………………………………….

Mgr. Olga Novotná

.....................................................

Mgr. Petr Slonek

......................................................

Jaroslav Mlečka

......................................................

Mgr. Pavel Krumnikl

…..................................................
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