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1.0 Základní charakteristika školy: 
 

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Brno 635 00 

 

1.2 Zřizovatel školy: 

Statutární město Brno, Městská část Brno – Bystrc 

 

1.3 Ředitel školy (Statutární zástupce): 

Mgr. Martin Janás 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity:  

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

 

1.5 Kontakty: 

telefon: 546220173 

546211322 

e-mail: kancelar@vejrostova.cz  

http: www.vejrostova.cz 

 

1.6 Úplná škola 

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1.stupeň 20 5 516 25,8 - 

2.stupeň 
15 4 370 24,7 - 

Celkem 
35 9 886 25,3 930 

 

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

 

Datum zřízení: 17. 10. 2005 

Předseda a členové ŠR:                                                

                -  zástupci zřizovatele:      RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.                                        

                                                      Ing. Pavel Kříž, Ph.D.             

- zástupci rodičů: Mgr. Darina Mísařová 

Mgr. Lenka Hloušková Čerstvá 

-  zástupci učitelů: Mgr. Olga Novotná (předsedkyně) 

Mgr. Svatava Dobšíková (dříve Provazníková) 

 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání 

11/2021 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 

 

Alternativní programy:  

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

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

 

1.9 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 13 333 13 390 

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

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

 fyzický / přepočtený  % 

Celkový počet pedagogických pracovníků (učitelé) 58/54,08 93 

z toho odborně kvalifikovaných  58 100 

 

 

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

2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 6 

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:  5 

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 13 

 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 20 

36-50 let 3 22 

51 a více 2 15 

Pracující důchodci nepobírající důchod - - 

Pracující důchodci pobírající důchod - 2 

Celkem 6 57 

Rodičovská dovolená - 7 

 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 93 

Sport, Tv 
2 

Přírodní vědy 8 

Projektová výuka, potřeby a motivace 

v učitelské praxi, TU jako lídr. 
72 

Inkluzivní vzdělávání 4 

Společenské vědy 4 

Prevence násilí, subkultury 
4 

Umění, estetika 
1 

Výuka žáků s OMJ - webináře 
42 

Jazyky 
8 

Celkem 169 
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2.4 Školní asistenti 

Počet celkem (fyzický / přepočtený): 24/14,17 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. 103 99 4 0 0 

2. 103 97 6 0 0 

3. 108 102 5 0 1 

4. 96 85 11 0 0 

5. 106 

 

91 13 0 2 

Celkem za I. stupeň 516 474 39 0 3 

6. 93 61 32 0 0 

7. 101 57 43 1 0 

8. 96 58 35 0 3 

9. 80 33 47 0 0 

Celkem za II. stupeň 
370 209 157 1 3 

Celkem za školu 886 683 196 1 6 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

II. stupeň 2 0,002 

III. stupeň 0 0 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 221 

Průměr na jednoho žáka: 0,25 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 3 žáci prvního stupně 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4leté studium 6leté studium 8leté studium   

Počty přijatých žáků 

 

9 4 15 53 17 
(z toho 5 
maturitní 

obor; v 1 

případě se 
jedná o žáka 

8. ročníku) 

2 žáci 9.ročníku zatím přijati nebyli. (1 žákyně přijetí řeší, 1 žákyně bude studovat distanční 

10. ročník ukrajinského vzdělání.) 

 
 

Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 80 80 % 

8.ročník 1 1 % 

7. ročník / 5. ročník 4 / 15 4 % / 15 % 

Celkem 100 100 % 
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3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 12 

Důvody: změna bydliště 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 13 

Důvody: změna bydliště 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 
 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí:  

Proběhla pouze kontrola průběhu výuky žáků z Ukrajiny ze strany ČŠI. 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:  

Bez oficiálního stanoviska. 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

1) MČ Brno – Bystrc, interní audit a finanční kontrola dne 9. 9. 2021 

Ing. Silvie Kocmanová, vedoucí kontrolní skupiny 

Ing. Luděk Štarha, člen kontrolní skupiny 

Mimořádná kontrola bez ohlášení pokladní hotovosti a cenin v organizaci. 

 

2) Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje dne 24. 2. 2022 Kunčice, lyžařský 

výcvikový kurz 

Předmětem kontroly plnění povinností stanovených v §10 dost. 1 a 3, § 12 zákona č. 

258/2000 Sb. 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:  

Ad. 1. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky. Fyzicky zjištěný stav hotovosti 

odpovídal vykázanému účetnímu stavu. 

Ad. 2. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky. 

 

 

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

 

5.1  Rozhodnutí ředitele: 

Druh rozhodnutí Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky  19 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy 120 0 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. třídy 43 11 

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy po odvolání 8 0 

Jiné – rozhodnutí o přijetí žáci z Ukrajiny 28 0 
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6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 
 

6.1 Údaje o odborných pracovnících  
6.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 Studium VP VŠ 

školní metodik prevence 2 Studium MP VŠ 

 
 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  0,5 1/1 VŠ 

školní speciální pedagog 1 0,8 1/1 VŠ 

školní speciální pedagog 2          1,0 1/1 VŠ 

 

6.1.2 Věková struktura 

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

výchovný poradce - 1 - 

školní metodik prevence - 2 - 

školní psycholog - 1 - 

školní speciální pedagog 1 - 1 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

 

výchovný poradce: semináře 

školní metodik prevence: semináře 

školní speciální pedagog: semináře 

školní psycholog: semináře 

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 

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

Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II: 
č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009999 
Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ III: 
č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018135 
 

6.3 Žáci s podpůrnými opatřeními 
 

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

PO 1  

- dané ZŠ 

- dané PPP 

 

1 

3 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

5 

 

1 

9 

 

- 

6 

 

7 

27 

PO 2 

(z toho s IVP) 

4 

- 

11 

- 

13 

- 

17 

- 

20 

(2) 

21 

- 

12 

- 

13 

- 

18 

- 

129 

(2) 

PO 3  

(z toho s IVP) 

4 

 (2) 

4 

(1) 

5 

(1) 

2 

(1) 

2 

- 

8 

(2) 

5 

(3) 

2 

- 

5 

(3) 

37 

(13) 

PO 4 (z toho s IVP) 1 

(1) 

- - - 

 

- 1 

(1) 

- - - 2 

(2) 

celkem s PO 

(z toho s IVP) 

13 

(3) 

15 

(1) 

19 

(1) 

21 

(1) 

24 

(2) 

33 

(3) 

23 

(3) 

25 

- 

29 

(3) 

202 

(17) 
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7.0 Další údaje o škole  
 

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

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

 

Kroužky při ZŠ (*) 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky 2 - 

Přírodní vědy 3 - 

Sport, TV, turistika 17 - 

Umělecké obory 4 - 

Náboženství 4 - 

Celkem 30 - 

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

žáků v těchto kroužcích nezjišťujeme. Ve školním roce 2021/2022 se kroužky i přes stále probíhající 

pandemickou situaci konaly. Vždy bylo dbáno na dodržování aktuálních opatření. 

 

Žákovská knihovna 2021/2022 

Žákovská knihovna disponuje 5224 knihami k volnému půjčování, z nichž je 624 trvale 

zapůjčeno do odborných kabinetů. Během tohoto školního roku se rozrostla o 111 knih. 

Celkem bylo půjčeno 473 knih. 

Mgr. Petra Elblová 

 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů 
 

MAP II pro ZŠ i MŠ – obě tabulky stejné jako v loňském roce, neopravovala jsem! 

 

Název projektu a 

registrační číslo 

projektu  

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

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 

 

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

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  35 496 333,60 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího 

projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Projekt řeší aktualizaci 

strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

ve městě Brně“ a jeho cílem je zvyšování kvality předškolního 

vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na 

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

vzdělávání, vzděláváním v oblasti přírodních věd 

a polytechniky, vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou 

talentu. 

 
 

 

Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání 

ve městě Brně pro ZŠ i MŠ  
 

 

 
  

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

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

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě 

Brně  

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

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

b) jako partner  

Celková výše dotace  99 999 561,56 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit 

projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě 

Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách 

ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí na zvyšování kvality 

základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, 

zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání 

a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání. 

Projekt dále posiluje odbornost pedagogů partnerských škol 

a podporuje posílení inkluzivního přístupu ve školách na 

území Brna. 
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9.0 Zhodnocení a závěr 
 

VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VÝSLEDKY:  
 

➢ Ve školním roce 2021/2022 jsme ve všech ročnících učili čtrnáctým rokem podle 

školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní vzdělávání.  
 

➢ Nebyl to rok jednoduchý. V rámci stále probíhající pandemie koronaviru covid-19 

byly v průběhu školního roku na základě rozhodnutí KHS průběžně uzavírány 

jednotlivé třídy do karantény. Pro třídy/žáky v karanténách byla opět realizována 

distanční výuka. Mimo distanční výuku byla nově využívána i výuka hybridní, kdy 

část žáků zůstala ve škole a část doma v karanténě. 
 

➢ V rámci naplňování ŠVP bylo důležité hned v září 2021 nastavit kontrolní 

mechanismus, kterým si vyučující vyhodnotili reálný stav vědomostí žáků na který 

navázali při sestavování Tématických plánů pro školní rok 2021/2022 a jejich 

průběžné plnění. 
 

➢ Na přelomu února a března došlo vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině 

k přílivu žáků z Ukrajiny do naší školy. Na tuto skutečnost museli učitelé opět pružně 

zareagovat a děti začlenit do běžných tříd. Pro tyto žáky škola rozšířila výuku češtiny 

tak, aby se mohli co nejdříve plně zapojit do výuky. Celkem se škola starala o 28 žáků. 
 

➢ Ve školním roce 2021/2022 jsme opět přijali děti do čtyř prvních tříd. Z toho je opět 

jedna třída v programu Začít spolu. V šestých ročnících byly otevřeny čtyři třídy.  
 

➢ V programu Začít spolu se vzdělávalo šest tříd prvního stupně. 
 

➢ Podle individuálního vzdělávacího plánu bylo vzděláváno 17 žáků. Všem žákům byla 

věnována patřičná péče a pozornost. Ve třídách pracovalo 24 asistentů pedagoga. 
 

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

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

psycholog, speciální pedagogové, výchovná poradkyně a metodici prevence. 

Pracoviště zajišťuje metodickou pomoc a součinnost s ostatními poradenskými 

pracovišti (PPP, SVP, SPC). Ve školním roce 2021/2022 se začaly pro potřeby ŠPP 

využívat zrekonstruované prostory bývalého školnického bytu. Díky tomu se výrazně 

zlepšily podmínky pro žáky a pracovníky ŠPP. 
 

➢ Pokračovaly i adaptační programy žáků nově utvořených šestých tříd. Programy jsou 

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

aktivní zapojení školní psycholožky a třídního učitele.  
 

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

vyjadřování, efektivnímu sebehodnocení a vzájemnému hodnocení žáků.  
 

➢ Škola i nadále vytváří podmínky pro celou řadu sportů, mezi nimiž dominuje volejbal. 

Pro tyto sporty jsme dobře vybaveni zrekonstruovanými sportovišti venkovního 

areálu. Pro volejbal využíváme i víceúčelové plážové hřiště, které může využívat i 

široká veřejnost. Při výuce volejbalu spolupracujeme se sportovními oddíly Šelmy 

Brno (dívky) a VK Brno (chlapci). Díky této rozvíjející se spolupráci začíná opět růst i 

hráčská základna. Tréninkový proces zajišťují zkušení trenéři jak z řad bývalých žáků 

naší školy, tak ze spolupracujících klubů. 
 

➢ Ve školním roce 2021/2022 se i díky uvolněným podmínkám mohlo navázat na 

dřívější zahraniční jazykové zájezdy. Škola ve spolupráci s cestovní agenturou 

uspořádala v červnu jazykově poznávací zájezd do Anglie. Akce se účastnilo 53 žáků, 



10 

 

kteří kromě prohlídky Londýna a dalších zajímavých míst absolvovali i několik dní 

výuky v místní škole. 
 

➢ Vedení školy zabezpečovalo potřeby školy související s výchovou a vzděláváním a 

vyhovělo individuálnímu zájmu jednotlivých pedagogů v naplňování plánu DVPP. 

Celý učitelský sbor se podílel na úpravách ŠVP a vložení digitální kompetence do 

jednotlivých ročníků a předmětů. 

 

BUDOVA ŠKOLY A PŘILEHLÉ POZEMKY: 
 

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

družinou, ale i veřejností k pronájmu pro mimoškolní činnost. Využívání těchto 

prostor se i ve stále probíhající covidové době dařilo naplňovat zájemci, vždy za 

dodržování aktuálních opatření. 
 

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

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

oprav finančně zajišťoval Úřad městské části Brno–Bystrc: kompletní rekonstrukce 

bývalého školnického bytu pro potřeby školního poradenského pracoviště, oprava 

třídy němčiny, doplnění tříd novým vybavením, instalace několika interaktivních 

tabulí. 
 

➢ Z investičních prostředků byl zakoupen víceúčelový traktor, který nahradil starý, již 

nefunkční. 
 

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

pozemků školy je na dobré úrovni. V rámci dalšího zkvalitňování jsme zažádali o 

finanční prostředky prostřednictvím projektu IROP. K tomuto jsme značnou část roku 

zpracovávali projektovou dokumentaci. Jedná se o šest odborných učeben, konektivitu 

školy a zázemí pro pedagogy.  

 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY: 
 

➢ Pedagogický sbor měl ve školním roce 2021/2022 74 kvalifikovaných pedagogických 

pracovníků (58 učitelů, 13 vychovatelů, 24 asistentů pedagoga).  
 

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

prevence rizikového chování a dvě speciální pedagožky. Ve škole pracuje Školní 

poradenské pracoviště, jehož členy jsou výše jmenovaní. Dále ve škole pracovala 

koordinátorka a metodička ŠVP. 
 

➢ Počet nepedagogických pracovníků byl 13. 
 

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

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

je nutno vybavovat dílnu pracovním nářadím ulehčujícím práci.  
 

➢ Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou již kvalifikovaní a mohou naplňovat 

současné i budoucí potřeby školy včetně specializovaných pedagogických činností.  

 

➢ V souvislosti s prezentací školy jako školy se sportovními třídami s většinovým 

zaměřením na volejbal bylo by do budoucna přínosem, mít v řadách pedagogických 

pracovníků i kvalifikované trenéry, kteří sami povedou volejbalová družstva nebo 

alespoň metodicky podpoří mladé trenéry či organizačně zajistí tréninky, soutěže nebo 

volejbalová soustředění. 
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PODMÍNKY BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ: 

 

➢ I ve školním roce 2021/2022 byly na školu, zaměstnance a žáky kladeny velké nároky 

zejména na hygienická pravidla s ohledem na prevenci onemocnění covid-19. 

Postupně jsme museli dbát na pravidelné umývání a dezinfekci rukou, větrání tříd a 

dezinfekci lavic ve třídách i v jídelně. Žáci i zaměstnanci museli nosit roušky a 

respirátory. Nakonec se museli žáci přímo ve školách testovat. Nejprve jsme využívali 

antigenní testy, poté jsme přešli na PCR testy. 
 

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

kamerový systém, který byl zprovozněn i v nové budově. Přesto stále dochází v areálu 

školy k vandalismu, který průběžně řešíme s Policií ČR, Městskou policií. V průběhu 

následujícího školního roku plánujeme bezpečnostní opatření posílit. 
 

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

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

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

rekonstrukce těchto prostor byla nahlášena ÚMČ. Tyto práce vyžadují velké finanční 

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

2023. 

 

VEDENÍ A ŘÍZENÍ ŠKOLY: 
 

➢ Druhým rokem působil ve funkci ředitele školy Mgr. Martin Janás. 
 

➢ V rámci vedení školy došlo od 1. 9. 2021 k úpravám v Organizačním řádu školy a 

přerozdělení kompetencí mezi tři zástupce ředitele školy. Vzhledem ke stále 

narůstajícímu počtu žáků, zaměstnanců, administrativy a krizových situací (covid-19, 

konflikt na Ukrajině atd.) je nezbytné na tyto změny průběžně reagovat a vytvářet 

personální podporu. 
 

➢ Školská rada se v tomto školním roce sešla dvakrát. Školská rada funguje ve složení 

Mgr. Olga Novotná (předseda), Mgr. Svatava Dobšíková/dříve Provazníková (obě za 

ZŠ), RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., Ing. Pavel Kříž, Ph.D. (oba za zřizovatele), Mgr. 

Lenka Hloušková Čerstvá, Dis., Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (za zákonné zástupce 

žáků). 
 

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

s potřebami školy. Uspořádalo několik seminářů i webinářů pro celý sbor (Projektová 

výuka, Třídní učitel jako lídr, Motivace učitele). 

 
 

PARTNERSTVÍ ŠKOLY A EXTERNÍ VZTAHY: 

 

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

kontaktů s PPP Brno, Policií ČR, OSPOD a jinými odbornými institucemi. 
 

➢ ZŠ Vejrostova je také Fakultní školou Pedagogické fakulty a Fakulty sportovních 

studií. Díky této oboustranné spolupráci se můžeme podílet na výchově mladých 

pedagogů a na oplátku máme přístup k aktuálním materiálům, které můžeme využít 

k dalšímu vzdělávání našich pedagogů. 
 

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

oprav ve škole a sportovním areálu bylo i v tomto roce na dobré úrovni. O tom svědčí 

celá řada oprav, které se v průběhu roku uskutečnily (školní poradenské pracoviště, 

učebna aj.).  
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Když se ohlédneme za uplynulým školním rokem, vidíme, jak moc se toho stalo, kolik 

jsme toho zažili a jaký kus práce jsme společně udělali. 

 

Do dění zásadně vstupovala opatření spojená s covid-19. Jednalo se zejména o 

dodržování hygienických pokynů, nošení roušek/respirátorů, testování žáků. Vzhledem 

k novému modelu řešení šíření nákazy ve školách jsme si nově mohli vyzkoušet 

karantény jednotlivých osob ať už žáků nebo zaměstnanců, stejně jako karanténní 

opatření pro celé kolektivy. Na vzniklé situace jsme reagovali přizpůsobením výuky ať 

už distančně, tak nově i hybridně. Vzhledem k četným karanténám u zaměstnanců školy 

docházelo zejména na přelomu kalendářního roku ke značnému přetížení všech, kteří se 

v danou dobu drželi mezi zdravými. Na jaře 2022 se situace ohledně covidu-19 začala 

výrazně otáčet k lepšímu.  

 

Bohužel na přelomu února a března došlo k situaci na Ukrajině, a to se opět odrazilo 

v práci pedagogů. Velký nápor žáků přicházejících z Ukrajiny poznala i Vejrostova. 

V průběhu jara jsme se postupně starali o 28 žáků napříč všemi ročníky. Učitelé museli 

opět pružně zareagovat a získávat informace i zkušenosti v oblasti výuky žáků 

s odlišným mateřským jazykem. Pedagogy čekal opět těžký úkol – začlenit žáky do 

stávajících kolektivů a výuky tak, aby to nepoznamenalo výuku stávajících žáků. 

Dovolím si tvrdit, že toto nelehké období pro všechny zúčastněné jsme společně opět 

zvládli velice dobře právě díky přístupu a úsilí všech zaměstnanců ZŠ Vejrostova. 

 

V průběhu školního roku jsme se mimo překonávání výše uvedených překážek zaměřili 

na další plnění stanovených úkolů. Jedním z důležitých pro výuku byly úpravy ŠVP 

spojené se začleňováním nové digitální kompetence. Na úpravách se opět podíleli všichni 

vyučující a k 1. 9. 2022 začneme vyučovat podle upraveného ŠVP. S digitální kompetencí 

souvisí i nákup potřebného vybavení. 

 

Dále jsme ve spolupráci s městskou částí připravovali projektovou dokumentaci, 

abychom mohli žádat o dotaci z IROP 2021+. Zde se jedná o modernizaci konektivity 

školy, 6 odborných učeben včetně zázemí a zázemí pro pedagogické i nepedagogické 

zaměstnance. 
 

Dobrou zprávou je, že se i přes výše uvedená úskalí mohly konat pro žáky akce, kterých 

jak se dále dočtete, byla spousta. Jak těch ve škole, tak po dvou letech se žáci těšili 

zejména na akce mimo školu (LVK, školy v přírodě, výlety apod.). 

 

Na závěr bych touto cestou opět rád ocenil odvedenou práci všech zaměstnanců školy 

v dalším roce, který z hlediska provozu nebyl standardní. Za velmi náročný rok patří 

všem velké poděkování. 

Poděkování patří všem žákům a rodičům za spolupráci, pochopení a podporu po celý 

školní rok. 

V neposlední řadě patří poděkování vedení a zaměstnancům MČ Brno-Bystrc, 

Magistrátu města Brna a JMK za spolupráci a podporu. 

 

Věřím, že nasbírané zkušenosti nám pomohou v dalším, snad již klidnějším novém 

školním roce. 

 

 

Mgr. Martin Janás, ředitel školy 
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Hodnocení preventivních programů za školní rok 2021/2022 

Škola má dobré podmínky pro uskutečňování minimálního preventivního programu. Program 

se opírá o činnost Školního poradenského pracoviště, které poskytuje poradenské a 

konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.  

Během uplynulého školního roku jsme se zaměřili na udržení pohodové atmosféry a 

upevňování vztahů v kolektivech ve stínu hrozících karantén. S tím souvisí také podpora 

duševního zdraví a pomoc v případě osobní krize žáka. Běžný průběh školního roku a 

prožívání všech dětí významně ovlivňovaly následná mimořádná situace válečného konfliktu 

spojená s integrací ukrajinských žáků do výuky. 

 

Na I. stupni se realizovaly projekty:  

· Práce s třídním kolektivem – aktivity a hry zaměřené na podporu třídního kolektivu, 

vzájemných vztahů, tvorbu třídních pravidel.  

· 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 je šikana i kyberšikana, které chování lze za šikanu považovat, jak se 

jí bránit. Projekt je vypracován tak, že obsahy jednotlivých ročníků na sebe navzájem 

navazují.  

· Projekt prevence rizikového chování – projekt je zaměřený na komplexní podporu zdraví, 

zdravého životního stylu a prevenci rizikového chování u dětí mladšího školního věku.  

· Program Nesnáze doktora Chvojky – projekt SVČ Lužánky zaměřený na výchovu ke 

zdraví a sexuální výchovu pro žáky 5. ročníku.  

· Kryštůfek – celoškolní projekt dopravní výchovy.  

V příštím školním roce bychom se chtěli zaměřit zejména na důslednou práci třídních učitelů 

v oblasti posilování pozitivních vztahů ve třídě a monitoring nežádoucích projevů rizikového 

chování.  

 

Na II. stupni se realizovaly projekty: 

- Pravidla bezpečného chování na internetu – pravidelně ve všech třídách 2. st. na začátku 

roku zařazujeme přehled základních pravidel pro zvýšení bezpečnosti na síti, včetně posílení 

zodpovědnosti za vlastní digitální stopu a zodpovědné jednání vůči ostatním. 

- Adaptační aktivity pro nové kolektivy proběhly v nouzovém režimu bez přespávání, ovšem 

jakékoliv mimoškolní akce jsou skvělou příležitostí pro upevňování vztahů a osobní růst. 

- Sportovní dny – říjen a červen + lyžařské kurzy v lednu. 

- Sport a zdraví (9. roč.) – podpora zdravého životního stylu s vyváženým tréninkem a 

stravou. 

- Posílení vztahů a formování kolektivu (7. roč.) – s prevencí šikany. 

- Neboj se – edukativní program (8. roč.). 

- Projekt primární prevence cílený na duševní zdraví.  

- Projektový den prevence sociálně patologických jevů (2. stupeň). 

- Workshop Prevence rakoviny. 

- Roztoč to – prevence poranění míchy. 

- Workshop Příběhy našich sousedů – posílení mezigeneračních vztahů. 

Mgr. Kateřina Zábršová a Mgr. Petr Slonek, metodici prevence  

Zpráva o činnosti výchovné poradkyně za rok 2021/22 

 

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

školy s pracovníky Školního poradenského pracoviště, především se školní psycholožkou 

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

Coufalová) a metodiky prevence (Mgr. Kateřina Zábršová – 1. stupeň a Mgr. Petr Slonek – 2. 

stupeň). 
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Oblast výchovná a vzdělávací 

Výchovné a vzdělávací problémy a rodinné problémy 10 žáků a žákyň řešila VP (příp. jiný 

člen ŠPP) ve spolupráci s OSPOD, především ÚMČ Brno-Bystrc. Jednalo se především o 

vysoký počet zameškaných hodin (omluvených i neomluvených), komplikovanou rodinnou 

situaci a nedostatečný dohled na žáka ze strany zákonných zástupců. V dalších dvou 

případech se jednalo o oznámení rodin, u jejichž dětí nesouhlasilo datum přestupu z naší školy 

na jinou školu, resp. opačně. Spolupracovali jsme také s Policií ČR. 

13 x se sešla výchovná komise. Jednalo se především o nedostatečný dohled na žáka ze 

strany zákonných zástupců, neplnění školních povinností, slabý prospěch a vysoký počet 

zameškaných hodin a o agresivní chování.  U některých žáků se kumulovalo více problémů. 

Na některé výchovné komise byli pozváni také pracovníci OSPOD.  

Souhrnem lze říci, že VP řešila, podílela se na řešení nebo byla informována o situaci asi 38 

žáků, především s výchovnými problémy nebo problematickou rodinnou situací. Na řešení 

situace těchto žáků se většinou podílelo více pracovníků ŠPP. 

VP se dále zaměřila na koordinaci péče o žáky mimořádně nadané. V letošním školním roce 

byli takto diagnostikováni 3 žáci 1. stupně. 

V červnu 2022 zaštiťovala VP na naší škole ve spolupráci s Fakultou sociálních 

studií Masarykovy univerzity a JCMM Brno testování Invenio, tzn. testování nadání u žáků 

4. ročníku. Tato možnost byla nabídnuta všem žákům 4. ročníku, zájem o testování projevilo 

a zúčastnilo se ho 51 žáků, tedy 53 % žáků uvedeného ročníku. Testování proběhlo 

elektronicky během dopolední výuky, zákonní zástupci žáků byli o výsledcích vyrozuměni 

přímo elektronicky FSS MU. 

 

Kariérové poradenství  

V letošním školním roce vyučovala VP předmět Volba povolání ve všech třech třídách 9. 

ročníku. 

Bohužel z důvodu nejasné covidové situace opěr nedošlo na podzim 2021 k návštěvě 

Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání Úřadu práce Brno-město. 

Na podzim se však uskutečnila prezentace SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, 

příspěvkové organizace, a to ve všech třídách 9. ročníku. V lednu poté žáci 9. ročníku 

navštívili ISŠ automobilní, Křižíkova, kde se zúčastnili čtyřhodinového interaktivního 

programu. 

Během celého školního roku podávala VP žákům i zákonným zástupcům informace o 

přijímacím řízení. Na podzim zpracovala informační leták, v lednu připravila pro zákonné 

zástupce v jídelně školy schůzku k přijímacímu řízení a informovala také zájemce o studium 

na víceletých gymnáziích. Dále připravila zápisové lístky a pro žáky 9. ročníku přihlášky. 

V průběhu celého roku pak konzultovala se zákonnými zástupci žáků okolnosti přijímacího 

řízení. 

Od května se pak zaměřila na evidenci žáků přijatých na SŠ a zároveň konzultovala s žáky 

nepřijatými v 1. kole a jejich rodiči další postup v přijímacím řízení.  

Závěrečné rozloučení se žáky 9. ročníku proběhlo ve čtvrtek 30. 6. 2022 ve školní jídelně. 

 

 

 

Údaje o přijímacím řízení na střední školy   

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

podat libovolný počet přihlášek. Žáci ani zákonní zástupci však nemají povinnost předkládat 

základní škole vyrozumění o přijetí na SŠ a navíc mnozí řešili své přijetí na SŠ ještě těsně 

před koncem školního roku. V přehledech vycházíme z informací, které nám žáci a jejich 

zákonní zástupci poskytli na konci června 2022.  
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Výsledky přijímacího řízení   

80 žáků ukončilo povinnou školní docházku v 9. ročníku, 78 z nich bylo k 30. 6. 2022 přijato 

na SŠ a SOU, 1 žákyně přijetí ještě řeší., 1 žákyně bude pouze dokončovat distanční ročník 

ukrajinské základní školy. Jeden žák ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku a 

pokračuje na SOU. 

Na víceletá gymnázia dále odchází 4 žáci 7. ročníku a 15 žáků 5. ročníku.   

  

Souhrnný přehled přijatých žáků  

  

9. ročník – 78 žáků  

8. ročník – 1 žák 

7. ročník – 4 žáci  

5. ročník – 15 žáků  

  
  

  

gymnázia  odb. stř. vzděl. 

s mat. zkouš. bez 

praktické 

přípravy   

odb. stř. vzděl. 

s mat. zkouš. 

s praktickou 

přípravou  

učební obory 

s výučním 

listem   

učební obory 

bez výučního 

listu  
8 leté  6 leté  4 leté  

počty 

přijatých 

žáků  

 15 

(5. roč.)  

4 

(7. roč.)  

 9 

(9. roč.)  

53 

(9. roč.)  

 5 

(9. roč.)  

11 

(9. roč.)  

1 

(8. roč.) 

- 

  

  

  

9. ročník  

  

Z celkového počtu 80 žáků se přijímacího řízení zúčastnilo 78 žáků 9. ročníku.  2 žáci se 

přijímacího řízení nezúčastnili. Jednalo se o žáky-cizince. 

  
  celkem 

žáků  

přijatí 

žáci 

gymná-

zia  

odb. stř. vzděl. 

s mat. zkouškou b

ez praktické 

přípravy  

(SOŠ)  

odb. stř. vzděl. 

s mat. zkouškou   

s praktickou 

přípravou  

(SOU)  

učební 

obory 

s výučním 

listem  

(SOU)  

učební 

obory bez 

výučního 

listu  

9. A  29 29 4 19 1 5 - 

9. B  27 27 3 17 3 4 - 

9. C 24 22 2 17 1 2 - 

celkem  80 78 9 53 5 11 - 

% 

z počtu 

žáků 

v ročn.  

100 % 97,50 

% 

11,25 % 66,25 % 6,25 % 13,75 % - 

  

Víceletá gymnázia  

  

Na gymnázia byli přijati 4 žáci 7. ročníku a 15 žáků 5. ročníku.  

  
7. ročník – šestileté studium  

(celkem 101 žáků v ročníku)  

5. ročník – osmileté studium  

(celkem 106 žáků v ročníku)  

7. A  2 5. A  6 

7. B  0 5. B  4 

7. C  1 5. C  1 

7. D  1 5. D  4 

Celkem  4   15 

% z počtu žáků 

v ročníku  

3,96 %    14,15 %  

  

Mgr. Lenka Broklová, výchovná poradkyně 
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 Závěrečná zpráva o činnosti školního psychologa pro školní rok 2021/2022 

 
Do letošního školního roku se promítaly důsledky pandemie coronaviru z předchozích let. 

Objevil se nárůst zájemců o individuální konzultaci nebo pravidelné vedení z řad žáků, 

k čemuž vedla také horší dostupnost návazné odborné klinické péče. Vzrostl počet krizových 

intervencí a celkové psychické nepohody u některých žáků.  

Školní psycholožka se v průběhu školního roku 2021/2022 zúčastnila nebo realizovala tyto 

aktivity: 

 

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

testování, protože se testování muselo realizovat pro každou třídu v ročníku zvlášť. 

• Adaptační soustředění pro žáky šestých tříd (září) – 6.A, 6.B, 6.C, 6.D – třídenní 

příměstská forma adaptačního pobytu – zajištění programu na celou dobu soustředění 

• 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, 

Anabell, Práh, psychologové, psychiatři, neurologové). 

• Vedení 2 zájemců o stáž školního psychologa z FFMU 

• Další vzdělávání školního psychologa formou webinářů  

 

 

 9.A 9.B   9.C  

Kariérové 

poradenství 

9 žáků 9 žáků 10 žáků  

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

Adaptační pobyt 23 žáků 19 žáků 22 žáků 24 žáků 

     

 

                                                                                 Mgr. Lucie Malachtová, školní psycholožka
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Závěrečná zpráva o činnosti školního speciálního pedagoga pro školní rok 2021/2022 

 
Školní speciální pedagožka se v průběhu školního roku 2021/2022 zúčastnila nebo realizovala 

tyto aktivity: 

 

• Koordinace péče o žáky s podpůrnými opatřeními (dále již jen: PO).  

• 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, PLPP pro žáky se SVP, a to především v oblasti poruch učení. 

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

• Případná účast na výchovných komisích, kdy mají obtíže žáků souvislost 

s  naplňováním podpůrných opatření. 

• 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. 

• Vedení dokumentace o podpůrných opatřeních na ZŠ Vejrostova (zakládání 

jednotlivých doporučení, elektronické souhrnné seznamy). 

• Depistážní šetření – vyhledávání žáků se vznikající poruchou učení a jejich odesílání 

na komplexní vyšetření do PPP. 

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

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

vazba od zákonných zástupců žáků s PO i jejich vyučujících. 

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

• Zajištění a projednání konkrétních PO pro žáky školy. 

• Výuka Předmětu speciálně pedagogické péče. 

• Konzultace učitelům, žáků a rodičům v rámci speciálních vzdělávacích potřeb žáků. 

• Zapojení do Centra metodické podpory (zaměřeno na žáky s autismem). 

• Vypracování plánu a závěrečné zprávy o činnosti školního speciálního pedagoga.  

 

       Mgr. et Mgr. Táňa Novotná, speciální pedagožka 
 

 

Zpráva o činnosti speciálního pedagoga ve školním roce 2021/22  

 

Pravidelně byly v průběhu roku prováděny tyto činnosti: 

 

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

speciálně pedagogické péče, vedení dokumentace jednotlivých žáků, jejich plánů 

rozvoje a zakládání jejich výsledků pokroku, včetně zpracování formativního slovního 

hodnocení jednotlivým žákům. 

• Metodická pomoc učitelům a nastavení podpory pro žáky se SVP ze znevýhodněného 

prostředí a selhávajícím žákům. 

• Zajištění PO pro žáky se SVP u vybraných případů. 

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

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

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

• Speciálně pedagogické poradenství a metodické vedení pro učitele a vychovatele. 
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• Metodická pomoc asistentům pedagoga v ZŠ a ŠD ve vybraných případech. 

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

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

plánů v ZŠ a ŠD u vybraných případů. 

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

koordinace vybavení kabinetu vhodnými či potřebnými pomůckami pro práci, 

shromažďování a zapůjčování těchto pomůcek a jejich efektivní využívání. 

• Projekt Obědy pro děti ohrožené chudobou – koordinátor, včetně zajištění 

sponzorského financování obědů pro další žáky. 

• Projekt Prevence neúspěšnosti na brněnských školách – koordinátor inkluze. 

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

při nenadálé situaci. 

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

administrativní náležitosti spojené s výše zmíněnými projekty. 

• Účast na schůzkách ŠPP. 

 

                                                                                 Mgr. Jana Coufalová, speciální pedagožka 

 

 

Školní speciální pedagožka Mgr. Pavla Novotná se v průběhu školního roku 2021/2022 

zúčastnila nebo realizovala tyto aktivity: 

 

• Speciálně pedagogické poradenství pro učitele ZŠ a vychovatele ŠD v souvislosti 

s nákupem doporučených pomůcek. 

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

v souvislosti s nákupem doporučených pomůcek. 

• Koordinace výběru doporučených pomůcek, studium a orientace v nabídkách firem. 

• Zajištění a evidence nakoupených pomůcek pro podporované žáky včetně předání 

třídnímu učiteli žáka. 

Mgr. Pavla Novotná 

 

 

Závěrečná zpráva o činnosti Školního poradenského pracoviště pro školní rok 2021/2022 
 

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

školní psycholožka, výchovná poradkyně, 2 speciální pedagožky, školní metodička prevence 

pro 1. stupeň a školní metodik prevence pro 2. stupeň. Členové Školního poradenského 

pracoviště se scházejí dle aktuální potřeby, několikrát do roka je porada společná i s vedením 

školy. Vedoucí pracovníci školy se také obrací na jednotlivé členy pracoviště i individuálně 

dle charakteristiky jejich zakázky. Fungování ŠPP zaštiťuje školní psycholožka. 

Za ŠPP byly letos aktualizovány krizové plány a vnitřní předpisy, které se vztahují 

k poradenským službám na škole. S plány i vnitřními předpisy byli seznámeni pedagogové na 

pedagogické radě. Byly zorganizovány webináře pro pedagogické pracovníky s tématem 

zvládání stresu a relaxací.  Speciální pedagožky zorganizovaly spolupráci a zapojení se do 

Centra metodické podpory zaměřené na děti s autismem. Výchovná poradkyně navázala 

spolupráci s Centrem rozvoje nadání dětí a proběhl screening nadání pro zájemce ze 4 

ročníku.   

 

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

 

• Krizová intervence u žáků – v mnohem větší míře než v minulých letech. 

• Prošetřování ohlášených i neohlášených podezření na šikanu. 
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• Řešení problematických vztahů v kolektivech tříd. 

• Řešení nevhodného a rizikového chování – spolupráce s Policií ČR, OSPODem. 

• Řešení neprospěchu a školního neúspěchu.  

• Řešení záškoláctví. 

• Podpora sociálně znevýhodněných žáků.  

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

• Realizace některých preventivních programů a projektových dnů  

• Zpracovávání IVP a podpůrných pedagogických plánů. 

• Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

• Zajišťování adaptačních pobytů pro žáky 6. ročníku (100 žáků) –zvolena příměstská 

forma s výletem do Permonia. 

• Profesní poradenství pro žáky 9. ročníku. 

• Depistáže u vybraných žáků 2. ročníku.  

• Metodická podpora vyučujícím. 

• Zajištění realizace Předmětu speciálně pedagogická péče. 

• Zajištění Pedagogické intervence. 

• Zapojení školy do Centra metodické podpory – zaměřeno na děti s autismem. 

• Spolupráce s Centrem rozvoje nadání – testování nástrojem Invenio ve 4. ročníku. 

• Spolupráce s projekty Mentoři do škol, Obědy pro děti ohrožené chudobou, Prevence 

neúspěšnosti na brněnských školách. 

 

 

Realizování podpůrných opatření: 

 

Předmět speciálně-pedagogická péče navštěvovalo 41 žáků prvního a druhého stupně ZŠ a 16 

žáků druhého stupně ZŠ. Z toho 10 žáků bylo zařazeno do PO3, ostatní žáci jsou vedeni 

v PO2. Jeden žák má podpůrná opatření 4. stupně.  
 

PSPP je podpůrným opatřením poskytovaným žákům se speciálním vzdělávacími potřebami, 

kteří nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání. Zajišťuje kompenzaci obtíží 

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

Toto podpůrné opatření zajišťuje školní speciální pedagog Mgr. Jana Coufalová, Mgr. et Mgr. 

Táňa Novotná, Mgr. et Mgr. Irena Machainová., Mgr. Pavla Novotná, Mgr. Petra Zedníková a 

Mgr. Lucie Malachtová.   
Předmět je realizován v disponibilních hodinách žáka. Forma hodnocení je slovní. 
 

Pedagogické intervence byly buď nastaveny u žáků ještě dle doporučení z PPP, nebo dle 

nového metodického pokynu byli už noví žáci vhodní pro pedagogické intervence vytipováni 

přímo pedagogy školy. Se souhlasem rodičů byla nastavena forma podpory – doba, po kterou 

bude podpora probíhat a zaměření na předmět nebo školní dovednost. Četnost intervencí byla 

1x týdně.  

 

Z ŠPZ přišlo 27 doporučení pro využití asistenta pedagoga ve třídě nebo druhého pedagoga, 

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

opatřením 3. a 4. stupně.  
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Ke 30. 6. 2022 se na naší škole vzdělávali: 

2 žáci se stupněm podpory 4 (s asistentem pedagoga a druhým pedagogem), 

36 žáků se stupněm podpůrných opatření 3,  

123 žáků se stupněm podpůrných opatření 2,  

36 žáků se stupněm podpůrných opatření 1 (z toho 27 stanovených PPP a 9 stanovených ZŠ). 

 

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

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

pedagoga, druhého pedagoga k žákovi, speciální pomůcky apod.  

 

Školní poradenské pracoviště spolupracovalo během roku s následujícími institucemi: 
 

• PPP Brno, pracoviště Kohoutova a Sládkova, 

• PPP Voroněžská, 

• SPC Štolcova 

• SPC Veslařská, 

• SVP Veslařská, Kamenomlýnská 

• odbory sociální péče o dítě, 

• Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno-Bílý dům, 

• kliničtí psychologové, psychiatři, neurologové 

• dětští obvodní lékaři, 

• Policie ČR, 

• Chovánek,  

• Organizace Teen challenge, Anabell, Práh, NPC Jonáš,  

• ZŠ Hapalova. 

 

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 

 

2. 1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Zlámal Vladimír, Sychrová Hana (2.A) 

Cabal Lukáš, Novák Ivan, Fojt David 

(2.A) 

Beattie Fabio,Dostál Jan, Urbánková Nela 

(2.C) 

 3. 1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Procházková Olga, Mrkosová Nikola, 

Budínová Andrea (3.D) 

 Papírníková Markéta, Šmídková Eliška 

(3.A), Šrámek Jan (3.D)  

Michelle Lagronová (3.D), Marie 

Juráčková, Aneta Dymanovská (3.A) 

 4. 1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Bartoš Samuel, Stuchlík Radovan, Krula 

Marek (4.C)  

Štourač David, Vyvážil Jan, Hudec Filip 

(4.C)   

Vitásková Vendula,, Dreieckerová Melisa 

(4.D), Michálek David (5.A)  

 5. 1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Kotrsalová Lilien, Mikulová Natálie 

(5.C), Mikulová Kristýna (4.A) 

  

Zahradníčková Lucie, Poláková Eliška, 

Pluhařová Aneta (5.A)  

Korfbal 

 

 

4., 5. 1. Sam Bartoš, Marek Krula, Jakub Mašek, 

Radovan Stuchlík, Barbora Krejčová, 

Alena Ošlejšková, Zuzana Vymazalová, 

Magdalena Kubošová (4. C, 5. C) 

Obvodní kolo: 

 

   

Korfbal 4. a 5.  4.C, 5.C 

    

Městské kolo: 

 

   

    

    

    

Krajské kolo:    
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II. část 

Zapojení žáků do školních vědomostních soutěží 
SOUTĚŽ ROČNÍK   UMÍSTĚNÍ JMÉNO (třída) 

 

Školní kolo:    

Lušťovky   4.   

Recitační soutěž 4.   

Matematická olympiáda 4. Úspěšní řešitelé postupuji 

do městského kola 

Jakub Horálek, Nicolas D. Mayer, 

Jakub Sklenář, Kristýna Šedivá, 

David Štourač, Zuzana Koplíková, 

Vojtěch Rogalewitz 

Bobřík informatiky 4. a 5.   Všechny 4. a 5. třídy 

Pangea 4. a 5. Postup do celostátního 

finále – Tomáš Kment, 5.D 

Zájemci ze 4. a 5. tříd – 4. ročník 62 

dětí; 5. ročník 50 dětí 

Matematická olympiáda Z5 5.   

Mateso 5.  17.dětí postup do 

městského kola 

Žáci 5. ročníků – 95 žáků 

Babylon – Rozumíme si  5.  34 dětí 

    

Městské kolo:    

Matematická olympiáda 

Sirotkova 

   

Matematická olympiáda Z5 5.  2 děti – Hana Uhlířová (5.A), 

Michaela Musilová (5.B) 

Mateso 5. 6. místo Tomáš Zídek 

(5.D) 

17 žáků 

    

    

    

    

Krajské kolo:    

    

Celostátní soutěže:    

Pangea 5. Výsledky 24. 6. Tomáš Kment (5.D)  

Soutěž pro celou třídu s 

bárovkami Dětského knižního 

klubu Grada 

5. 1. místo 5.A 

Když mají geny atmosféru - 

Zoo Brno - literární a výtvarná 

soutěž při příležitosti 200. 

výročí narození Gregora 

Johanna Mendela. 

5. 1. místo 5. A - Eliška Poláková, Aneta 

Pluhařová, Vendula Vybíhalová, Hana 

Uhlířová, Lucie Zahradníčková 

 

 

Matematický klokan 2021/22 

 

CVRČEK – kategorie 2. a 3. ročník 

Vallo Edmund 2. D 79 

Kubiš Matěj, Beattie Fabio 2. C 67 

Polsterová Anna 2. B 65 
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KLOKAN  – kategorie 4. a 5. ročník 

   

   

   

 

   

   

   

 

 

 

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

adaptačních pobytů…,  
 

ROČNÍK SUBJEKT AKCE POČET 

zúčastněných, 

případně třída 

    

první Bystrouška Výukový program  1.A 

 Bystrouška Výukový program (Vstávej, semínko!) 1.B 

 Bystrouška Výukový program (Velikonoce, Ferda 

mravenec) 

1.C 

 Bystrouška Výukový program (Velikonoce, Zvířátka na 

dvorku) 

1.D 

 Odbor dopravy MMB Teoretická dopravní výchova 1.B, 1.C 

 DPMB Vozovna Medlánky - exkurze 1.C 

 DPMB Vysvědčení na lodi 1.C 

 Hvězdárna a planetárium Brno Výukový program (Se zvířátky do vesmíru) 1.A, 1.B, 1.C, 

1.D 

 ZŠ Svatojánské sportování 1.A. 1.B, 1.C, 

1.D 

 ZŠ Recitační soutěž 1.A. 1.B,1.C, 

1.D 

 FSS MUNI Projekt Nadaný prvňáček 1.A 

    

druhý  „Jak vidím, když nevidím“ – beseda 

s nevidomými a cvičiteli vodicích psů (21. 

9.) 

2. A, B, D 

 Bystrouška „Zachraňme les Řáholec“ (4. 10.) 2. B 

 Bystrouška „Lesní království“ (1. 11.) 2. A 

 Hvězdárna Brno „Se zvířátky o vesmíru“ (16. 11.) 2. A, B, C, D 

  „Vánoční putování“ – divadlo s dílničkami 

(6. 12.) 

2. A 

 Rozmarýnek Lipka „Vánoce matky přírody“ (15. 12.) 2. B 

 Bystrouška „Vodnická pohádka“ (10. 1.) 2. B 

 Bystrouška Velikonoce (4. 4.) 2. A 

 Polárka „Vinnetou“ (7. 4.) 2. A, B, C, D 

 Legato Cirkus LeGrando (27. 4.) 2. A 

 Bystrouška „Vstávej, semínko!“ (2. 5.) 2. B 

 Bystrouška „Zvířátka na statku“ (23. 5.) 2. A 

 Bystrouška  2. C 

    

třetí Bystrouška výukový program „Bystrc“ 3. A, B, C, D 

 Bystrouška Tajemství lesa 3. A, C, D 

 Bystrouška výukový program 3. A 

  „Jak vidím, když nevidím“ – beseda 3. A, B, C, D 



24 

 

s nevidomými a cvičiteli vodicích psů 

 ZŠ Pastviny, Brno - Komín Dopravní hřiště 3. A, B, C, D 

  „Záhada ztraceného klíče“ – procházka 

Brnem 

3. B 

 Planetárium Astronaut 2D 3. B 

 MZM Fauna Moravy 3. B 

 Mraveniště Den dětí na dětském hřišti Mraveniště 3. A 

 ZŠ Sportovní den 3. A, B, C, D 

 ZŠ Gump – program o filmu 3. A, B, C, D 

    

čtvrtý Bystrouška Žebětínský rybník,Plazi,Holedná 4.A,B,C 

 Riviéra Dopravní hřiště 4.D 

 Brno - Komín Dopravní hřiště 4.třídy 

 Brno Prohlídka Brna-exkurze-historické památky 4.A,B,C 

 Praha Vlastivědná exkurze 4.A 

 Reduta Brno divadlo 4.B,C,D 

 Pangea Matematická soutěž 4.A,|B, C 

  Prevence v online prostoru a sociálních 

sítích 

4.C,D 

 Invenio Testování 4.ročníků 4.A,B,C,D, 

 PdF MU  Legáto 4.A 

 Zimní stadion  

 

 

Kurz bruslení 7 lekcí 

Sportovní dopoledne 

Svatojánské sportování 

4.A,B,C,D 

4.A,B,C, 

4.A,B,C,D 

    

pátý Exkurze do Prahy Vlastivědná exkurze 5.B, C, D 

 TIC BRNO Procházka Brnem 5. A – 27 žáků 

 Bystrouška Peří, chlupy 5. A – 27 žáků 

 TeePee Bruslení 5. A – 27 žáků 

 Legato Nesnáze doktora Chvojky - dospívání 5. A – 27 žáků 

 PdF MU Den Země 5. A – 27 žáků 

 Legato Umět víc –polytechnická výchova 5. A – 27 žáků 

 Bystrouška Brněnská přehrada – terénní program 5. A – 27 žáků 

 Dopravní výchova  5.B, C, D (65 

žáků) 

 Dopravní hřiště Komín 5.B, C (48 

žáků) 

 Anthropos  5.D (25 žáků) 

 Olympijský festival  5.D (25 žáků) 

 CVČ Bystrouška  5.B, D (49 

žáků) 

 CVČ Legato Nesnáze doktora Chvojky - dospívání 5.C,D (45 

žáků) 

 Prohlídka Brna v hantecu  5.B,C (45 žáků) 

 Polybus Vyrábění ze dřeva (Lužánky) 5.C,D (45 

žáků) 

 Expedice Evropa - akce z EU pod 

Špilberkem 

 5.B (25 žáků) 

 Vánoce v Evropě - akce z EU v 

knihovně 

 5.B (25 žáků) 
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Se zvířátky o vesmíru 

V listopadu všechny druhé ročníky navštívily na brněnské hvězdárně pohádkový příběh „Se 

zvířátky o vesmíru“. V příběhu, který se dětem velmi líbil, se sešli čtyři kamarádi –ježek, 

zajíc, krtek a sova – na kraji lesa, aby prozkoumali hvězdářskou základnu. Všechno je pro ně 

nové, nikdy nic podobného neviděli, a když vidí startovat raketu, jsou z toho úplně paf. Nikdo 

z nich netuší, o co by se mohlo jednat, a tak vymýšlí jeden bláznivý nápad za druhým. A snad 

by se tam dohadovali dodnes, kdyby nepotkali chytrého myšáka, který jim vše vysvětlil. A 

protože myšák strávil celý život mezi vědci na raketové základně, ví toho o vesmíru opravdu 

hodně. Součástí představení byla i prohlídka hvězdné oblohy, ukázka několika jasných hvězd 

a nejnápadnějších souhvězdí, která děti úplně okouzlila. 

Mgr. Marta Šmerková 

 

Vinnetou 

„Znáte čestnějšího hrdinu??? Dobrodružství může začít!!!“  Vydaly se na něj děti druhých 

ročníků do divadla Polárka. Představení je doslova pohltilo a jeden vedle druhého 

s obrovským zaujetím sledovali příběh Vinnetoua z dalekého Divokého západu. Herci velmi 

často děti vtahovali do děje, o to víc pro ně bylo představení zajímavé. A musím říct, že se 

dobře bavily nejen děti, ale i my, paní učitelky. 

Mgr. Marta Šmerková 

 

 

 
 

PROJEKTY 

 

NÁZEV CÍL PROJEKTU DOBA TRVÁNÍ ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

    

Perníková chaloupka 

Spolupráce ve skupině, rozvoj 

grafomotoriky, zrakového 

vnímání, pohádkové hry a úkoly.  1 – 2 dny 1.B, 1.C, 1.D 

Zdravá výživa 

Spolupráce ve skupině, prevence 

nezdravého životního stylu.  1 – 2 dny 1.B, 1.C, 1.D 

Jak zlepšit vztahy ve třídě 

Prevence šikany, podpora 

přátelských vztahů ve třídě 1 den 1.A, 1.B, 1.C, 1.D 

Prevence rizikového chování Prevence patologických jevů 1 den 1.A, 1.B, 1.C, 1.D 

Zimní olympijské hry  2 dny 1.C 

Velikonoce 

Seznámení s velikonočními zvyky 

a tradicemi. 1 den 1.B, 1.C, 1.D 

Kryštůfek  Teoretická dopravní výchova 1 den 1.A, 1.B, 1.C, 1.D 

Kulihrášek 

Setí hrachu, pozorování růstu, 

péče o rostlinu dlouhodobý 1.A, 1.B, 1.C 

S číslicemi, se zvířátky, 

pospícháme do pohádky 

Rozvoj matematických představ, 

numerace v oboru čísel 0 - 10 1 den 1.D 

Budeme hrát pohádku 

Realizuje dramatizaci vybrané 

pohádky. Zlepšuje techniku 

mluveného projevu. Vyrábí 

jednoduché předměty (kostýmy, 

rekvizity). Zlepšuje organizaci 

práce ve skupině. Předvádí 

výsledek společné práce. Hodnotí 

výsledek společné práce. 

 dlouhodobý 1.A 
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Naše zoo 

Formuluje vlastní představy a 

znalosti o zoo a zvířatech. 

Vyhledává a zjišťuje další 

informace. Třídí informace a 

strukturuje jednoduchý text. 

Procvičuje orientaci v ploše, 

plánu. Zlepšuje organizaci práce 

ve skupině. Předvádí výsledek 

společné práce. Hodnotí výsledek 

práce. 

  1.A 

    

„Jak zlepšit vztahy ve třídě“ 

Budování a posilování vztahů 

v třídním kolektivu 18. 11. 2. A, B, C, D 

„On-line kamarádi“ 

Bezpečný pohyb v on-line 

prostředí 45 min. (3. 2.) 2. A, B, D 

Den české státnosti 

Seznámení dětí se státním 

svátkem 28. září 

27. 9. – 2. D, 29. 9. 

– 2. B 2. B, D 

    

    

Jak zlepšit vztahy ve třídě 

Prevence šikany, podpora 

přátelských vztahů ve třídě 1 den 3.A, B, C, D 

Prevence patologických jevů  1 den 3. D 

Lidské tělo  1 den 3. A, B, C, D 

Svatý Martin  1 den 3. D 

    

Jak zlepšit vztahy ve třídě  4 hodiny 4.A,B,C,D 

Prevence rizikového chování  4 hodiny 4.A,B,C,D 

    

Praha   5.C 

Vliv návykových látek   5. B,C,D 

Jak zlepšit vztahy ve třídě   5. B,C,D 

Státy Evropy   5. B,C,D 

Osobnosti Brna   5.B 

Osobnosti 19. stol.    5.C 

Teplotní pásy   5. B,C,D 

J.A. Komenský – škola dříve a  

dnes   5.C 

Škola naruby Výměna rolí učitel, žák  5.C 

Mendel – Když mají geny 

atmosféru   

Tvorba skupinového projektu 

k 200. výročí narození J. G, 

Mendela – komiks na téma život a 

dílo Mendela 

5 hodin 5. A 

Válka a mír Vzájemné porozumění, řešení 

konfliktů 

5 hodin 5. A 

Společné Vánoce Vzájemné učení 2 hodiny Třídy Začít spolu 

Energie  Šetření energií 5 hodin 5. A 

Není zvíře jako zvíře Stanovím a ověřím hypotézu 5 hodin 5. A 

Velikonoční dílny Spolupráce žáků 1. a 5. ročníku 3 hodiny 1. A, 5. A 

Nebezpečné látky Prevence kouření, užívání 

alkoholu a drog 

5 hodin 5. A 

Evropa Vyhledávání a zkoumání 

evropských reálií 

5 hodin 5. A 
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Hvězdárna a planetárium Brno (1. třídy)             Projekt  Kulihrášek (1. třídy) 
 

   
 Projekt Zdravá strava  (1. třídy) 

 
Vozovna Medlánky – exkurze (1. C )                                        První společné Vánoce  (1. B)                                                                                                       
 

  

 
Projekt Naše zoo (1. A)                                                    
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Projekt Nadaný prvňáček  

Naše třída 1. A se zapojila do ověřování projektu Nadaný prvňáček, který vede Fakulta 

sociální studií Masarykovy univerzity. Cílem projektu je identifikace a rozvoj matematicky 

nadaných žáků základních škol. V úvodní části projektu probíhal screening časných 

matematických schopností a dovedností u dětí ve třídě. Identifikace probíhala pomocí 

počítačové hry, kterou si děti procházely a plnily úkoly. Na základě screeningu vybrali žáka 

s akcelerovanými matematickými schopnostmi a dovednostmi. Pro tohoto žáka byly 

připravené sady pracovních listů a interaktivních videí, které plnil během vyučování. 

V následujícím školním roce nás opět čeká screening, jehož cílem bude zjistit, kam se 

v pozorovaných dovednostech a schopnostech děti posunuly. 

 

 
Screening časných matematických schopností 

a dovedností u dětí pomocí počítačové hry 

 

Mgr. Eliška Novotná 

 

 

Školy v přírodě: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

23. – 27. 5. Sykovec 4. B, 5. D 45 

30. 5 – 3. 6. Milovy, Sněžné 4. C, 5. C 45 

30. 5 – 3. 6. Rusava 3. B, 4. A 42 

13. – 17. 6. ZŠ Vejrostova a okolí 2. A, B, D 75 

20. – 24. 6. Čeložice u Kyjova 3. A, 5. A 48 

 

 

Hravá škola 

V polovině června se děti 2. A, B a D zúčastnily společné týdenní akce, tak trochu jiné školy 

s názvem „Hravá škola – Příšerky s.r.o.“. Byl to takový náš první pokus o příměstskou školu 

v přírodě. Děti byly rozděleny napříč ročníkem do týmů, ve kterých po celý týden 

spolupracovaly, soutěžily, plnily zadané úkoly a hlavně se bavily. Na týden se staly 

příšerkami, které přistály na planetě Zemi a snažily se ji prostřednictvím různých úkolů 

objevovat a poznávat. Děti procvičovaly svoje vědomosti získané během roku, získávaly nové 

dovednosti, třeba si vyzkoušely minigolf, znalosti – dozvěděly se spoustu nového o J. G. 

Mendelovi prostřednictvím hry připravené v parku kolem Špilberku, pracovaly na své 

kondici, hbitosti a obratnosti na sportovním odpoledni nebo výletech a hlavně nacházely nové 

kamarády, tvořily nová přátelství a učily se spolupracovat a pomáhat si. Za splněné úkoly 

získávaly po celý týden indicie, zašifrované v marťanském jazyce, na celodenním výletě na 

rozhlednu Holedná získaly mapu a toto vše je na konci jejich putování Zemí dovedlo 

k ukrytému pokladu.  

 

Mgr. Marta Šmerková 
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Školní výlety: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

1.6.2022 Údolí oddechu 1.C 26 

8.6.2022 Rudice 1.C 25 

15.6.2022 Hodonín 1.C 26 

20.6.2022 Zoo Brno 1.A 25 

21.6.2022 Hodonín         1.B, 1.D 39 

10. 6. Oslavany u Brna „Permonium“ 2. A, B 47 

22. 6. Statek Jinačovice 2. D 19 

27. 6. ZOO Brno 2. C 23 

25. 5. Strážnice 3. C  

15. 6. ZOO Hodonín 3. D  

20.6. Pálava 4.B 22 

25.5. Strážnice 4.D 24 

9. 5. 2022 Ostrava 5.B, 5.C 40 

20. 6. 2022 Pálava 4.B, 5.D 43 

17. 6. 2022 Rafty na Svratce 5.B 21 

 

 

       
Výlet Rudice (1. C)   Údolí oddechu (1. C) 
 

 

 

     Výlet Hodonín (1. B) 
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Výlet Hodonín (1. D) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Exkurze Zoo Brno (1. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Exkurze do Prahy – 5.C                                            Výlet Ostrava – 9. 5. 2022 – 5.B, 5.C 
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Škola naruby – 5. C – děti si vyzkoušely, jaké je to být učitelem – hodiny si nachystaly, 

odučily, práce ostatních opravily a oznámkovaly. 

 

Integrovaná tematická výuka v 1. A 

Témata, kterým jsme se věnovali v rámci integrované tematické výuky: Jsem školák, Stromy, 

Kde bydlím, Barevný podzim, Vánoce, Rodina, Emoce, Jaro, Zvířata, Z čeho jsou věci kolem 

nás. 

 

Jsem školák – Děti se seznamovaly s prostředím školy, s vhodným a nevhodným chováním 

ve škole, s vybavením třídy a spolužáky. 

 
 

Stromy – Děti poznávaly stromy, jejich listy a plody. Pracovaly s jednoduchým klíčem 

k určování stromů, vytvořily výstavku listů z okolí školy. 

 

Kde bydlím? – Část náplně tématu vycházela z přání dětí, které zajímalo, kde je nejbližší 

hasičská stanice, kde mohou najít nejbližšího veterináře nebo záchrannou stanici pro zvířata.   

  
 

Barevný podzim – Čte zadání a samostatně pracuje podle zadání. Podle své úrovně čtení čte 

příběh o podzimu. Pracuje s podzimním obrázkem, na kterém určuje počet prvků. Porovnává 
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počet prvků. Porovnává vlastnosti suchého a čerstvého listu. Pracuje na uvolňování ruky. 

Podle vylosovaných kartiček vypráví příběh o podzimu. Obtiskne listy. 

 

Vánoce – Řeší slovní úlohy spojené s vánočním tématem. Pracuje na uvolňování ruky. Tvoří 

vánoční přání. Pracuje s anilinovými barvami. Seřazuje obrázkovou osnovu vánočního 

příběhu. Domlouvá se ve skupině, společně vybírají a seřazují, co je pro ně o Vánocích 

důležité. Zdobí perníčky.  

¨ 

 

Rodina – Maluje portrét své rodiny. Pracuje v prostředí rodina HM. Prohlubuje porozumění 

rodinných vztahů a početních operací. Ve skupině děti zaznamenávají informace do společné 

tabulky o svých rodinách. Představuje členy své rodiny. Tvoří knížečku o své rodině. 

 

Emoce – V rámci tohoto tématu se děti učily rozpoznávat různé druhy emocí. V praktických 

situacích zjišťovaly, že každý je jedinečný a může ve stejnou chvíli zažívat odlišné emoce než 

ostatní. Zaváděly jsme nový nástroj pro řešení konfliktů. O emocích si děti četly, psaly a 

výtvarně je zpracovávaly.  

 

Zvířata – Děti rozpoznávaly a pojmenovávaly rodiny hospodářských zvířat. Popisovaly, co 

lidem poskytují hospodářská zvířata. Utloukly máslo. Četly a pracovaly s různými druhy textů 

(umělecké, naučné) o zvířatech. 

 

Z čeho jsou věci kolem nás? – Děti zkoumaly vlastnosti různých materiálů a svá pozorování 

zaznamenávaly do tabulek. Také se seznámily s některými významnými vědkyněmi a českým 

vědcem Otto Wichterlem. Vyhledávaly klíčová slova textu.  

 

Mgr. Eliška Novotná 

 

Permonium 

V pátek 10. června jsme s dětmi 2. A a B vyrazili na školní výlet do zábavního parku 

Permonium v Oslavanech u Brna. Byla zde pro ně připravena dobrodružná naučně-zábavná 

hra „O ztraceném permoníkovi“. Hru pojil ucelený příběh o zakletém permoníkovi. Děti 

procházely parkem a těžní věží, plnily různé permonické úkoly a přitom hledaly permoníkovy 

ztracené věci tak, aby se s ním v závěru příběhu mohly setkat a získat jeho odměnu –

„Permoníkovu medaili“. Pro děti byl tento den myslím nevšedním zážitkem, zažili jsme spolu 

netradiční výlet plný dobrodružství, někdy i adrenalinu, soutěží, spolupráce i ponaučení. 

 

Mgr. Marta Šmerková 
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První rok činnosti ZaS centra Brno 

V září letošního roku bylo na Základní škole Vejrostova založeno Metodické centrum 

programu Začít spolu – místo poskytující odborné zázemí pro podporu a profesní rozvoj 

pedagogů, sdílení a společné učení. Centrum přibližuje program Začít spolu učitelům, dětem i 

rodičům. 

Posláním centra je propojovat partnery ve vzdělávání, poskytovat odborné zázemí, podpořit 

wellbeing dětí a vyučujících, kolegiální spolupráci učitelů/ek a škol, které mají k sobě blízko, 

zvýšit informovanost a zájem rodičů o téma vzdělávání a dlouhodobě spolupracovat na 

zvyšování kvality vzdělávání v regionu.  

V prvním roce činnosti našeho metodického centra se pořádaných akcí zúčastnilo přes 200 

pedagogů nebo rodičů, mnohonásobně vyšší byl potom vliv na učení dětí.  

Mezi nejoblíbenější akce patří Den ve třídě Začít spolu, akce pro rodiče, sdílecí akce i akce 

s odborníkem. 

Naše škola se ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně podílí na vytvoření konceptu 

výzkumu zaměřeného na měření dopadu programu Začít spolu na žáky a pilotáži 

zamýšlených výzkumných nástrojů. Výzkum bude odpovídat na otázku: 

Jaké schopnosti (dovednosti a znalosti), případně psychické procesy (potřebné, uplatnitelné 

v životě) v dětech posiluje a rozvíjí konstruktivistický přístup k výuce, resp. výuka 

v programu Začít spolu? 

A jak vnímají dopad na děti učitelé, ale i samotné děti. 
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Zpočátku jsme očekávali, že naše centrum se stane především střediskem pro školy z blízkého 

okolí, které realizují program Začít spolu nebo se zajímají o inovaci ve vzdělávání, 

překvapením pro nás bylo, že nejčastějšími účastníky akcí pořádaných naším centrem jsou 

školy vzdálené, např. ze Svitav, Šumperku, Šternberku, Buchlovic, Prušánek i Třebíče.  

 

                                                                                                         Mgr. Olga Novotná, 

                                                                                 lektorka a metodička programu Začít spolu 

 

Společné tvoření prvňáků a páťáků 

Na začátku školního roku nám maminka žáka z 5. A domluvila, že ke škole z hvězdárny 

přivezou velký nafukovací model planety Země. Toho jsme využili a naplánovali společné 

zážitkové tvoření pro děti z prvního a pátého ročníku. Tvoření bylo inspirované vodou, 

protože ta pokrývá většinu zemského povrchu. Děti si užily krátký příběh o moři a společně 

tvořily vodní ryby a vodní hladinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

Fotky prvňáčků u modelu planety Země.                              Výsledek společného tvoření. 

Mgr. Eliška Novotná 

 

Děti poslouchají příběh o moři a 

doprovázejícího dramatizací. 

Společné tvoření prvňáků a páťáků. 
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Zahajovací výlet – výcvik astronautů 

Spolupráce mezi školou a rodinou je jedním 

z pilířů Začít spolu, vnímání programu ze strany 

rodičů a jejich podporu považujeme za jeden 

z hlavních předpokladů úspěchu. Zapojení 

rodiny probíhá na naší škole různými způsoby. 

Osobně se snažím nabídnout rodinám možnost 

se setkávat a posilovat vzájemné vztahy 

prostřednictvím společných akcí různého 

charakteru. Tradičně pořádám výlet dětí a jejich 

rodin na začátku školního roku. Výlet je vždy 

motivovaný celoročním tématem, které nás 

provází daný školní rok. Na výběru tématu se podílí žáci. 

Pro letošní rok jsme zvolili téma VESMÍR. Putováním 

přírodou po naší krásné Bystrci nás tedy provázel výcvik 

astronautů. Cestu jsme zahájili písní „Letím hledat světy“ 

a rozdali si průkazky astronautů. Během výpravy se rodiče 

zapojili do realizace jednotlivých stanovišť, na kterých 

děti plnily zábavné úkoly. Výlet se nám vydařil, prožili 

jsme společně krásné chvíle, na které budeme rádi 

vzpomínat.  

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Šedivá 

Centra aktivit pro rodiče 

Akce byla určená rodičům prvňáčků a proběhla v úvodu školního roku. Na akci si na vlastní 

kůži vyzkoušeli, jaké je to pracovat v centrech aktivit, dozvěděli se více o programu Začít 

spolu a sdíleli svá očekávání. Mimo jiné vytvořili profil dítěte vycházejícího základní školu. 

  
Profil dítěte vycházejícího základní školu                              Rodiče prvňáčků na hodnotícím kroužku. 
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Zadání center aktivit pro rodiče        Rodiče pracují v centrech aktivit 

 

Mgr. Eliška Novotná 
 

Pohádkové volby 

Spolu s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 jsme se 

pohromadě s dětmi z celého světa zapojili do voleb pohádkové vlády. 

Cílem kreativního projektu s podtextem aktivního občanství bylo zjednodušenou formou 

ukázat dětem základní volební principy a směrovat je k aktivnímu občanství. Učit je číst 

volební programy stran, zkoumat, zda jsou předvolební sliby realistické a podporovat kritické 

myšlení. Nechají se děti zlákat sliby na školu od 12.00 a výuku jen dvě hodiny denně? Co 

bude kritériem pro jejich rozhodování. Zachovají se jako zodpovědní občané nebo se nechají 

opít rohlíkem?   

Kandidáti tohoto volebního projektu byly klasické večerníčkové postavy a jejich strany. Pat a 

Mat, za politickou stranu Kutilové, slibovali řešení každého průšvihu a lobbovali za slušnou 

společnost, ve které se všichni zdraví gestem „A je to!“.  Strana Ušatých v čele s Bobem a 

Bobkem se řídila heslem „Dobří lidé se vejdou všude.“ Prosazovali zdravý životní styl ve 

stylu „vstávat a cvičit!“ a zároveň slibovali posun začátku školy z osmé ranní na dvanáctou. 

Vyučovat se prý za jejich vlády bude jen dvě hodiny denně! 

Strana 3. B Macha a Šebestové s heslem „Splníme Vám každé přání.“ chtěla naopak 

zmodernizovat vzdělávací systém. Za pomoci kouzelného sluchátka oživit výuku podle 

Komenského teorie Škola hrou. Každodenní hravá výuka spolu s kouzelnými sluchátky do 

všech telefonních budek 

byla základními volebními 

body jejich programu. 

Vzdělávání se věnovala i 

strana Čarodějnic za 

kouzla do škol. Chtěli, aby 

se na všech základních 

školách v prvním stupni 

zavedla povinná praktická 

výuka kouzlení a rozšíření 

menu ve školních 

jídelnách o magické 

lektvary. Bojovali také za 

více moci do rukou dětí a obohacení městské hromadné dopravy ve všech městech o 

ekologická košťata. 

Rumcajsova loupežnická koalice s heslem „Rodina na prvním místě.“ se otázkám vzdělávání 

nevěnovala. Zato si vzali na paškál životní prostředí a usilovali o více zeleně a parků. 

Nejdůležitějším bodem programu byla stejná výše platů napříč společností a dotovaná 

dovolená v lese Řáholci pro rodiny s dětmi. 

Následovala volební diskuze, strany vytvořily koalice a v podstatě vybraly nejoblíbenější 

volební témata ze všech pohádkových stran. Prokázaly tak, že není nejdůležitější prosadit svůj 

názor, ale domluvit se s ostatními. 

                                                                                                                       Mgr. Olga Novotná 
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Centra aktivit na téma stromy 

Jedna z prvních center aktivit, která si děti vyzkoušely, se věnovaly tématu stromy. V rámci 

těchto center vznikla výstava listů a plodů, které děti našly v okolí školy, pomocí Vennova 

diagramu porovnávaly vlastnosti listů, psaly přání stromu a malovaly prsty. 

 
Hz)))  

 

 

 

 

 

 

                                                                                        
 

 

 

                                                                                                           Mgr.  Eliška Novotná 

 

Marie Terezie 

Tematický celek Marie Terezie byl realizován na podzim ve třídě 5. A. Téma center si děti 

zvolily na začátku školního roku, kdy si vybíraly deset témat, která je upoutala a o kterých by 

se chtěly učit. Asi týden před začátkem center podrobněji navrhovaly oblasti, které by je 

v souvislosti s daným tématem nejvíce zajímaly, co by se o daném tématu chtěly dozvědět. Z 

daných témat jsem poté vycházela při přípravě zadání center aktivit. 

Jako cíl center aktivit jsem zvolila pochopení příčin, následků a souvislostí, proč Marie 

Terezie a Josef II. zaváděli jednotlivé reformy. V centrech aktivit jsem se snažila propojit 

minulost a současnost, aby měly děti možnost lépe pochopit smysluplnost a důležitost znalosti 

historických událostí. 

Na začátku integrované tematické výuky proběhla aktivita o reformách Marie Terezie. Při 

skupinové práci měly děti za úkol hledat řešení problémů z doby vlády Marie Terezie 

souvisejících s potřebou reforem. Každá skupina obdržela jedno téma, na které se snažila 

reagovat. Žáci hledali opatření, která by mohli přijmout, aby daný problém vyřešili. Poté  

obdrželi přehled obsahu reforem, pomocí kterých danou oblast řešila Marie Terezie, a 

porovnali je se svými návrhy.  

Následovala centra aktivit. V centru psaní tvořili žáci prezentaci v PowerPointu na téma život 

nebo reformy Marie Terezie. V centru matematiky se zabývali po vzoru finanční reformy 

Marie Terezie bankovkami a jejich ochrannými prvky. V pokusech a objevech si vyzkoušeli 

jednoduchý pokus s bramborami, které k nám nechala přivést Marie Terezie a navrhovali 

reformu školství. 

Na závěr center při celkové reflexi jsme společně vytvořili ještě tzv. NETOLERANČNÍ 

PATENT 5. A, reagující na toleranční patent Josefa II., který byl prvním krůčkem k nastolení 

náboženské svobody. V naší třídě jsme naopak mluvili o tom, co jako třída odmítáme 

tolerovat v chování a jednání ostatních. 
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                                                                                                                  Mgr. Olga Novotná 

 
Společné Velikonoce 

V roce 2022 jsme si o Velikonocích pro prvňáčky připravili dílny, kde jsme vyráběli 

velikonoční ozdoby. Každý nasbíral různé věci na vyrábění, někteří šli nasbírat břízu a ostatní 

zas doma upekli perníčky, aby měli prvňáčci co zdobit. Byli jsme rozděleni na dvě poloviny, 

jedna polovina byla ve třídě v 5. A. a druhá v 1. A. Ve třídách byly nachystané materiály a 

pomůcky pro prvňáčky. 

Prvňáčci byli po skupinkách, v jedné skupince bylo zhruba 5 dětí. Děti obcházely jednotlivá 

stanoviště. Dohromady bylo 5 stanovišť. Na jednom se vyráběly ozdoby z větviček, dál bylo 

zdobení perníčků atd. Když už to pomalu 

končilo, tak děti dokončovaly svoje práce a 

pomalu jsme uklízeli. Děti byly ze všech 

stanovišť nadšené. 

Celý ten den jsme si s prvňáčky pořádně 

užily. 

 

                        Nella Kytnerová                                                         

 

 

 

 

Naše projekty 

Pět let – tak dlouho se známe. Tak dlouho spolu v jedné třídě řešíme problémy, vycházíme 

spolu, přátelíme se, tak dlouho se učíme… A přesto máme rozdílné zájmy, o které se chceme 

podělit. Potřebujeme prostor a čas. A takhle vznikly naše projekty – naše vášně zapracované 

do papíru či na počítač a potom byly námi vyprávěny. Tento způsob prezentace informací nás 

na rozdíl od jiných tříd provází už od raného věku – od první třídy. Projekty měly spoustu 

podob – mohly to být fotky a prezentující k nim vyprávěl veškerý text bez napsání, mohly to 

být plakáty i s textem, mohly to být skoro knihy a mohly to být prezentace na počítači. Vše 

toto ale mělo společný účel – říct ostatním o tom, co nás zajímá. Měly jsme i spoustu 

závěrečných projektů i projektů zájmových nebo projektů do angličtiny či informatiky a vše 

se moc povedlo. Touto třídou nám před očima zazářila celá hromada titulů – ať už o vesmíru, 

kosatkách, Černobylu nebo včelách a vše v zajímavých a zářivých barvách. Projekty jsou 

krásnou vzpomínkou a zdrojem informací a díky nim jsme se toho spoustu naučili.          
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                                                                                                                          Aneta Pluhařová 

 
Den Země 

Dne 29. dubna 2022 se žáci 4. A a 5. A Začít spolu účastnili výukového programu na 

Pedagogické fakultě MU Brno. Studenti katedry biologie si pro žáky připravili ke Dni Země 

velmi zajímavý program. Ten byl rozdělen na dvě části, v obou plnili úkoly. V první části na 

děti čekala ukázka hornin a nerostů, lebky předků člověka, poznávání a určování různých 

materiálů, stop zvířat, pod mikroskopem pozorovaly buňky – mechu, motýlí křídla, ptačí 

pírko, kvasinky, mouchu. Největší zájem však vzbudila ukázka živých zvířat – stonožky, hadi, 

gekončíci, morčata, křečci, strašilky, šváby. 

V druhé části děti zhlédly divadlo o 3D tiskárně, které bylo opět velice poučné. Potom se 

odebraly k jednotlivým stanovištím, kde po splnění úkolu dostávali části hlavolamu ve tvaru 

krychle, který si potom mohly odnést jako dárek. Na jednotlivých stanovištích se nacházely 

planety sluneční soustavy, Braillovo písmo, bakterie, vrstevnice, pár otázek ohledně 3D 

tiskárny. Děti si mohly navíc vyzkoušet vlastní návrh 3D tisku na počítači. 

                                                                                                                      Mgr. Pavla Novotná 

 

 

Vítězství v celostátních soutěžích 

I když soutěž nepatří v programu Začít spolu k metodám, které bychom v učení ve třídě 

aktivně využívali, děti se rozhodly zapojit do dvou celostátních soutěží. 

První soutěž byla vyhlášena Dětským knižním klubem nakladatelství Grada. Jejím hlavním 

cílem nebylo porazit ostatní, ale podpořit zájem o knížky, probudit v dětech lásku ke čtení, 

naučit je rozumět textu a pomáhat rozvíjet jejich fantazii. V neposlední řadě je potěšit, 

pobavit, ale i naučit něco nového. Děti si ji vybraly také proto, že pokud by v soutěži vyhrály, 
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získaly by celou řadu knih tzv. Bárovek, knih autorky Veroniky Válkové, spisovatelky a 

profesorky dějin, která se snaží vtáhnout děti do historie a jejíž knihy patří mezi nejoblíbenější 

knihy naší třídy. Jako soutěžní projekt děti vymyslely, že se pokusí, podobně jako Bára z knih 

V. Válkové, putovat historií. Rozdělily se tedy do skupin a samy natočily videa představující 

některé z období naší historie. Ve videích procházely pravěkem, setkaly se s Karlem IV., 

bojovaly v Pearl Harbouru a účastnily se sametové revoluce. 

Druhou soutěž vyhlásila Zoo Brno při příležitosti 200. výročí narození Gregora Johanna 

Mendela – Když mají geny atmosféru. Jejím cílem bylo nejen upozornit na významného 

vědce spjatého s naším městem, ale také získat děti pro vědu, zaujmout je výzkumem. 

Společně jsme se rozhodli vytvořit komiks zobrazující Mendelův život. Děti se rozdělily do 

skupin a zvolily si oblast Mendelovy tvorby nebo jeho života. Každý tak vytvořil jeden obraz 

ze společného díla. 

V obou soutěžích naše třída zvítězila. Co stálo za tímto úspěchem? Podle mého názoru je to 

právě dovednost spolupráce, kreativita a um dovést práci ke společnému cíli v souladu 

s principy programu Začít spolu. 

                                                                                                                       Mgr. Olga Novotná 

 

 

Závěrečné práce 

Blíží se konec školního roku a ve 3. A panuje pozitivní napětí. Děti v posledních čtrnácti 

dnech pilně pracovaly na svých závěrečných pracích a teď je čeká jejich prezentace. 

Na začátku všeho byl výběr tématu. Děti dostaly základní nabídku, nejprve se zamyslely a 

vybraly si, o čem jejich práce bude. Většinou psaly o svém koníčku, či o tom, co je baví. No a 

pustily se do práce. Rozjezd byl pomalý, až to skoro vypadalo, že nám vymezený čas nebude 

stačit. Ale potom se děti rozjely, odvedly obrovský kus práce a vytvořily moc povedená díla. 

A nastal ten den D, kdy přišlo na prezentace toho, co děti vytvořily. Tréma a nervozita rostla. 

Byla o to větší, že všechny děti přivítaly vzácnou návštěvu – své rodiče.  

Nakonec všechny děti i přes trému svou prezentaci zvládly na výbornou. Rodiče i celá třída 

napjatě poslouchali povídání o zajímavých tématech – zvířata, balet, tanec, sport, kytara, 

housle, skaut, naše planeta, vesmír, supernova, fotografování… témata úžasně zajímavá! 

Prezentace měly děti doplněny různými jednoduchými pracovními listy, otázkami, 

praktickými ukázkami.  Byli jsme moc překvapení, co vše děti vytvořily. A já pyšná paní 

učitelka! 

                                                                           

  

 

Mgr. Hana Hangoni 
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II. STUPEŇ 
 

Zapojení žáků do školních sportovních soutěží: 

  
SOUTĚŽ  

  
ROČNÍK  

  

  
Umístění, jméno, tř.   

Školní kolo:      

Desetiboj všestrannosti – Sazka olympijský 

víceboj 
6. – 9. 1. R. Novák, 2. T. Koukola, 3. Š. Kaller 

1. D. Kučera, 2. A. Tesař, 3. P. Dubnický 

1. V. Macháček, 2. M. Jonáš, 3. F. Špaček 
 
1. J. Pavelková, 2. N. Myhovič, 3. N. Vašíková 
1. D. Sapíková, 2. N. Pitrochová, 3.V. Sklenářová 
1. T.Zahradníčková, 2. S. Vopatová, 3. N. Kozlová 

Městské kolo (okresní):      

Florbal 6. – 8. 
 

Volejbal dívky 6. – 7. 2. místo; Pavelková, Otoupalíková, Svobodová; 

Schramková; Vašíková; Machatová – 6.A; 

Belžíková, Stružová, Turečková, Štercová, 

Hodovancová, Mudráková, Karolčíková – 7.A 
Volejbal chlapci 6. – 7. 3. místo; Sedláček, Ošlejšek, Padalík, Sládek, 

Podsedník, Olma, Navrkal – 7.A 

Volejbal dívky 8. – 9. 2. místo; Holásková, Ondráčková, Skybová, 

Bartoňková, Doležalová, Hradská – 8.A; Mlečková, 

Klímová, Urbanová 25  

Volejbal chlapci 8. – 9. 2. místo; Macháček, Rubeš, Špaček, Einholz, 

Sedlák, Herzán – 8.A; Theml – 9.A; Debeljak – 9.C 
Krajské kolo - soutěže:      

        

Celorepublikové kolo:       

         

  

 

Sportovní dny 2021 – Desetiboj všestrannosti s Šárkou Kašpárkovou 

 

Ve středu 22. 9. a ve čtvrtek 23. 9. 2021 se na naší škole konal už 4. ročník sportovních dnů 

Desetiboj všestrannosti s Šárkou Kašpárkovou. Do sportování se zapojil celý 2. stupeň a 

soutěžila i malá skupinka vyučujících. Hlavní sportovní podporou byla opět Šárka 

Kašpárková, která nám pomohla s organizací soutěže a s vyhodnocením výsledků a navštívila 

nás i Ivana Večeřová, bývalá reprezentantka České republiky v basketbalu.  

V roli rozhodčích byli všichni žáci 9. ročníků, počítali výsledky a měřili časy na jednotlivých 

stanovištích. I pro ně byla vyhlášena soutěž o Nejlepšího rozhodčího. Učitelé byli vedoucí 12 

skupin. Jednotlivé skupiny žáků a žákyň 6.–8. ročníku plnily disciplíny Desetiboje 

všestrannosti – sprint 60 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký, hod medicinbalem, 

trojskok, shyby, kliky, leh-sed, driblink a přeskoky přes švihadlo. Tyto disciplíny jsou 

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

účastníme a snažíme se s žáky postoupit do nejvyšších kol. V loňském roce nám bohužel další 

soutěžení zastavil covid-19 a uzavření škol. Ale všechny získané výsledky žáků jsou důležité 

a škola získává celoročně body po zadání výsledků na příslušné stránky a na konci roku žáci 

získávají diplomy a odznaky všestrannosti. Ve čtvrtek, po splnění všech deseti disciplín, byli 

vyhlášeni nejlepší žáci a žákyně v jednotlivých ročnících narození, ceny předával pan ředitel 

Martin Janás a Šárka Kašpárková. Počasí vyšlo, zapršelo jen chvíli ve středu, ve čtvrtek bylo 

krásné slunečné počasí. Děkujeme všem za účast i pomoc a těšíme se na opakování příští rok. 

Mgr. Daniela Kozáková 
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Zapojení žáků do školních vědomostních soutěží 

SOUTĚŽ  ROČNÍK  VÝZNAMNÉ UMÍSTĚNÍ, JMÉNO, TŘÍDA  
   

Školní kolo:      

Let´s compete together 6.-9.    Vítězný tým soutěže: Mudasir Nadamee, Martina 

Hasilová, Kristina Kytnerová 

 Pythagoriáda 6.-9.  do městského kola nikdo nepostoupil 

 Konverzační soutěž - Aj 6.-9. Kategorie IA: 1.Nela Skybová, 6.D, 2. Malik 

Ibragimov, 6.B, Ela Štercová, 7.A  

Kategorie IIA: 1.Tamara Takáčová, 8.D, 2. Nela 

Mikolinová, 9.A, Martin Dvořák, 8.D  

Babylon 6.-7. 1. Klára Hermannová, 7. B.,  

2. Veronika Štefanová 6. A, Nela Karolčíková, 7. 

A, Ema Hašová, 7. B a Šimon Šedivý, 7. D 

3. Jakub Král, 6. C, Pavlína Filípková, 7. D a 

Barbora Buryšková, 7. D. 

 Olympiáda v Z 6.-9.  Mladší žáci: 1. Radek Směja, 7.C, starší žáci: 1. 

Daniel Vaněk, 8.C 

Dějepisná olympiáda 8.-9. 1. Daniel Vaněk, 8. C 

 Olympiáda v Čj 8.-9.  1. Isabela Klímová, 9.A 

Výtvarná a literární soutěž 7.  7 týmů  

 

Biologická olympiáda 6.-8. 1.místo Richard Mojžíš, 6.D, 1. místo Andrea 

Vaňková, 8.C 

Městské kolo:      

Výtvarná a literární soutěž    2. místo Kristýna Knetigová, Beata Horáková, 

Eliška Beranovská  

3. místo Linda Havadejová, Veronika Žytarová   
 Biologická olympiáda 6.-8.    5. místo: Andrea Vaňková 8.C 

Krajské kolo: 
  

Výtvarná soutěž kolektivu 6.C třídy 

(Dunajský umělec) 
6.  2. místo z celé ČR 
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Biologická olympiáda 8. 10. místo: Andrea Vaňková 8.C 

Mezinárodní soutěž:   

Dunajský umělec  6. Účast bez umístění 

 

Let´s compete together 

Ve čtvrtek dne 23. září 2021 pořádalo bystrcké gymnázium GYBY 3. ročník soutěže pro žáky 

9. ročníků ZŠ s názvem Let’s compete together. Z naší školy se zúčastnil soutěže jeden tým 

ve složení Mudasir Nadamee, Martina Hasilová, Kristina Kytnerová. Jednotlivé úkoly 

byly zaměřeny na dovednosti v anglickém jazyce, logice, znalosti čtvrti, v níž žijeme, a také 

na pohybové dovednosti. Naši žáci si vedli výborně a zvítězili. Celkově se soutěže zúčastnilo 

7 týmů z bystrckých základních škol. Akci zaštiťovala bystrcká radnice. Byl to vskutku, jak 

hlásala pozvánka na akci, Gyby Amazing Mental Entertrainment. 

Mgr. Lucie Tešnarová 

 

 
 

 

 

Pythagoriáda 

Dne 2.11. se na naší škole uskutečnilo školní kolo celostátní matematické soutěže s názvem 

Pythagoriáda. Uspořádali jsme soutěž pro žáky od 6. do 9. třídy. Soutěže se zúčastnilo celkem 

16 žáků. Soutěž je velmi obtížná, a tak se nikomu nepodařilo překonat hranici 10 bodů 

(správně alespoň 10 z celkových 15 úloh). Nejlepších výsledků dosáhli ze 6. ročníků Otto 

Pilný, Jiří Létal a Malik Ibragimov, ze 7. ročníku to byli Barbora Buryšková, Ema Hašová a 

Klára Herrmannová, z 8. ročníku Tamara Takáčová, Lukáš Konečný a Lukáš Kummer. 

Z devátých ročníků byl nejlepší Tomáš Farmačka, Tadeáš Křivánek a Hermína Sedláková. 

Do okresního kola tedy nikdo z nich nepostoupil, ale i přesto si vážíme jejich účasti na této 

dobrovolné soutěži. 

Mgr. Ryšánková, Mgr. Velecká, Mgr. Zedníková  

 

 

 

Konverzační soutěž  
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Ve dnech 9.–14. prosince 2021 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém 

jazyce. Letos jsme byli příjemně překvapeni velkým zájmem ze strany žáků (28 účastníků) i 

úrovní jejich vystupování; bylo patrné, že se většina z nich na soutěž připravila. Z každé 

kategorie postupují, jako každý rok, vítězové do okresního kola, které se uskuteční 

v Lužáneckém CVČ po Vánocích. 

Mgr. Lucie Tešnarová 

 

 

Babylon aneb Rozumíme si 

Ve čtvrtek 17. února se na naší škole konalo školní kolo soutěže ve čtenářské gramotnosti – 

Babylon aneb Rozumíme si. Zúčastnilo se ho 23 žáků 6. a 7. tříd, kteří řešili úkoly týkající se 

především porozumění textu.  

Více než polovina žáků se stala úspěšnými řešiteli, ale vítěz mohl být jen jeden. 

Jsme rádi, že nás vítězové budou reprezentovat v městském kole 24. března. 

 

Mgr. Kateřina Semerádová, Mgr. Martina Bradáčková, Mgr. Lenka Broklová 

 

 

Olympiáda v českém jazyce 

Městského kola se zúčastnila vítězka školního kola Isabela Klímová z 9.A, jestliže by bylo 

možné obsadit dvě místa, postoupila by také Ema Válková z 8.D. Všem zúčastněným 

děkujeme a postupující(m) jsme drželi palce!  

 

Mgr. Lucie Tešnarová, Mgr. Lenka Broklová, Mgr. Radek Havlíček, Mgr. Kristýna 

Genserková 

 

 

Školní kolo Biologické olympiády  

se na naší škole Vejrostova 1, Brno konalo ve středu 2. 2. 2022 od 14 hodin. Skládalo se ze tří 

částí – teoretické (test), praktické (poznávání předložených rostlin, hub a živočichů) a 

laboratorního úkolu. 

V kategorii D (6. a 7. ročník) soutěžilo 11 žáků. Po splnění povinného vstupního úkolu 

postoupili do Okresního kola Biologické olympiády jeden nebo dva žáci z každé kategorie. 

         Mgr. Daniela Kozáková 

 

Recitační soutěž 

V úterý 26. dubna 2022 se uskutečnila na naší škole soutěž v recitaci. Bohužel se letos 

zúčastnil pouze jeden žák – Ondřej Vašák z třídy paní učitelky Semerádové. Byl 

právoplatným účastníkem a předvedl pěkný výkon, za který byl odměněn. 

Mgr. Lucie Tešnarová 

 

Moje Veličenstvo kniha 

Jedná se již o 18. ročník výtvarné soutěže pořádané EkoCentrem Brno na adrese Písečník 92. 

Soutěž je pro žáky zajímavá již svým zadáním, protože se jedná o nejoriginálnější 

vlastnoručně vytvořenou knihu Moje Veličenstvo kniha 2022.   

V průběhu své práce žáci ze sedmých ročníků propojovali své znalosti nejen z výtvarné 

výchovy, ale i českého jazyka.   

Naše škola zvolila možnost tvorby v kolektivech žáků, která přispěla i ke spolupráci a 

společné radosti z odvedené práce.  
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Soutěž si klade za cíl: 

• vytvářet osobní vztah ke knize a ke čtenářství, 

• propojit literární a výtvarné cítění, 

• objevovat a podporovat nové talenty. 

Hotové knihy jsme během měsíce dubna dokončili a v počtu sedmi kusů odevzdali. 

Následovalo netrpělivé čekání na hodnocení poroty. 

Soutěžní příspěvky totiž posuzuje odborná porota podle následujících kritérií: 

• celkový dojem, 

• výtvarné pojetí knihy, 

• využití přírodních a recyklovaných materiálů, 

• literární složka, 

• technické zpracování – vazba, desky atd., 

• originalita. 

V polovině měsíce května bylo rozhodnuto. Přišla zpráva, že se máme dostavit 20. 5. v 10 

hod. do EkoCentra Brno na Písečníku 92 na slavnostní vyhlášení našich knih. 

Vyhlášení bylo vskutku slavností, v srdci přírody s dortem, potleskem a s reflektory 

vytvořenými ze sluníčka.  

Všichni naši autoři byli ohodnoceni Čestným uznáním za účast v soutěži, a dokonce dvě 

knihy se umístily na 2. a 3. místě v kategorii KOLEKTIVY: 2. stupeň ZŠ (6.–9. ročník) 

/střední školy, gymnázia, střední odborné školy. Gratulujeme! 

Po cestě z vyhlášení jsme už přemýšleli nad dalším ročníkem soutěže, která témata by se 

dále dala zpracovat, ale o tom zase až příští rok.    

Mgr. Květa Matuštíková  
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Akce žáků a spolupráce s jinými subjekty  
 

ROČNÍK  SUBJEKT spolupráce  AKCE  POČET  
zúčastněných, 

případně třída  
6. Moravská galerie Hlava Medusy 6. A, B, C, D 

7. Filmové ateliéry Zlín Filmový uzel 7. A, B, C, D 

9. SŠ stavebních řemesel Představení školy – Volba povolání 9. A, B, C 

9. SŠ automobilní, Křižíkova Celodopolední interaktivní program pro 

žáky 9. ročníku 

9. A, B, C 

6. Planetárium Brno Hvězdný cirkus 6. A, B, C, D 

6. Anthropos Cesta do pravěku 6.B 

7.-8. Mikuláš Propojení spolupráce žáků I.a II. stupně Žáci předmětu Dv a 

třídy I. stupně 

 1.-9. Pyžamový den Propojení spolupráce žáků I.a II. stupně Žáci I. a II.stupně 

7.-9. Pražákův palác Užité výtvarné umění Žáci Pvp 

9. Policie České republiky Trestní odpovědnost mladistvých 9.A, 9.C 

6. Školní jídelna Plánování a příprava pokrmů 6. ročníky 

1.-9. ÚMČ Brno-Bystrc Bystrcké jarní slavnosti Vybraní ž. I. a II. 

stupně 

  6. Para CENTRUM Fenix Výtvarnictví a benefiční účely 6.D 

6.-9. Státní zdravotní ústav Naše planeta, naše zdraví Žáci II. stupně 

 

  

Moravská galerie: Hlava medusy 

V průběhu měsíce října jsme v předmětu výtvarná výchova se všemi žáky 6. ročníků navštívili 

Místodržitelský palác, kde jsme zažili workshop na téma Hlava medusy.  

Viděli jsme na vlastní oči originál obrazu Hlava medusy a seznámili jsme s výtvarným 

uměním a jeho expresivním působením na člověka. Žáci odcházeli z workshopu také se 

znalostmi o příběhu skrytém v obrazu. 

V Moravské galerii v Místodržitelském paláci je možné navštívit nejen tento obraz ale i celé 

prostory galerie. Bylo doporučeno žákům a jejich blízkým, aby ve svém volném čase za 

dobrovolné vstupné navštívili další prostory galerie.  

Tento rok ve výtvarné výchově je mimo jiné i naším cílem poznat místa města Brna, kde je 

možné výtvarné umění vidět.      

         Mgr. Květa Matuštíková 
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Filmový uzel Zlín – 7. třídy 

V úterý 19. října 2021 a ve středu 20. října 2021 se sedmé třídy v doprovodu vyučujících ZŠ 

Vejrostova vypravily do Filmového uzlu ve Zlíně. Odjezd byl v 7.15 od budovy školy, do 

Filmového uzlu jsme dorazili v 9 hodin. Každá třída se díky komentované prohlídce 

seznámila s historií filmu, následně zavítala do kina, kde zhlédla ukázky vysokoškolských 

animovaných filmů, poté si prohlédla výstavu automobilů v měřítku 1:18. Nejzajímavější 

částí programu byla bezpochyby tvorba vlastního animovaného filmu, díky níž děti pochopily, 

jak se takový film natáčí. Zpět do Brna jsme se vrátili v 15.30. 

třídní učitelé sedmých tříd 
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Prezentace SŠ stavebních řemesel pro deváťáky 

 

V měsících říjnu a listopadu proběhly postupně v jednotlivých 9. třídách v rámci hodin Volby 

povolání hodinové prezentace SŠ stavebních řemesel, Bosonohy, p. o. Žáci se dověděli nejen 

o studijních nabídkách této střední školy, zahrnující i obory s talentovou zkouškou, ale i 

zajímavosti z oblasti učení i práce v jednotlivých řemeslech. Někteří si poprvé uvědomili, 

jaký je rozdíl mezi tesařem a truhlářem, dověděli se, co dělá klempíř či čalouník, jak v dnešní 

době pracuje kominík i čím se zabývá umělecký truhlář a řezbář. Děkujeme paní Komínkové, 

která již po léta naše deváťáky takto ochotně navštěvuje. 

Mgr. Lenka Broklová 

 

Výtvarná soutěž  

Výtvarná soutěž Dunajský umělec byla pro naše žáky velkým úspěchem. Umístili jsme se na 

druhém místě z celé České republiky v kategorii Video Teenageři od 12 do 18 let. Písnička 

postoupila do mezinárodního kola soutěže. 

Ve výuce vznikl text veselé písničky, který byl doplněn o výtvarnou a hudební složku. Spojily 

se tak dovednosti našich žáků z českého jazyka, anglického jazyka, hudební a výtvarné 

výchovy.  

V hudebním klipu Dunaj se žáci zaměřili dvě ze základních lidských potřeb – vodu a lásku. 

Snažili se spontánně propojit vodní živel s příběhem lidské lásky tak, aby vytvořili smysluplný 

příběh, který následně zpracovali jako píseň a k ní dotvořili krátkou ilustraci. Tak jak voda 

protéká přírodou, tak láska vzniká v životě člověka. Nechávají tedy posluchačům prostor pro 

jejich vlastní interpretaci. 

Písničku si již poslechlo a poslechne velké množství posluchačů a my máme z toho velikou 

radost. 

Děkuji za mezioborovou spolupráci Mgr. Kateřině Semerádové a Mgr. Věře Livingstonové.  

Mgr. Květa Matuštíková  

 

Návštěva brněnského planetária 6. třídy 

Ve čtvrtek  4. 11. byly všechny naše 6. třídy na zeměpisném pořadu Hvězdný cirkus. Děti se 

dozvěděly ve 4D rozlišení, jak vznikají jednotlivé chemické prvky uvnitř hvězd, zažily 

explozi supernovy – jeden z nejdramatičtějších jevů v přírodě a také velký třesk. A také se 

podívaly na zrození sluneční soustavy i života na planetě Zemi. Představení jsme spojili 

s příjemnou procházkou na Kraví horu. Dětem se v planetáriu moc líbilo. 

Mgr. Kateřina Ulrychová 
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Anthropos 

Třída 6.B si 11. listopadu zopakovala učivo o pravěku v Anthroposu. Jsme rádi, že i přes 

různá covidová opatření a omezení se podařilo tuto akci zorganizovat. 

Mgr. Lenka Broklová 

 

 

 

Pozor… byl u nás Mikuláš!  

V pondělí 6. prosince 2021 ve druhé vyučovací hodině za námi přišel Mikuláš se třemi čerty a 

jedním andělem. Návštěvou jsme byli všichni potěšeni a začali jsme prožívat o to více 

adventní čas. Děti, které jsme navštívily, nám i slíbily, že o přestávkách budou hodné a budou 
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se i nadále pilně učit. Máme velikou radost, že si pro naši mikulášsko-čertovsko-andělskou 

skupinu děti připravily písničky a básničky. Čertovské pytle opět zůstaly prázdné.  
Bylo nám společně veselo a Mikuláš s andělem děti odměnili sladkou drobností a vánočním 

čajem.  

Děkujeme Ti, Mikuláši. Za rok zase na viděnou! 

Mgr. Květa Matuštíková 

 

 

Pyžamový den 

V pátek 17. 12. 2021 jsme společně zažili Pyžamový den. Žáci a učitelé přišli oblečeni „jako 

by je někdo vytáhl z postele“ a šup se učit. Viděli jsme se v pohodlném oblečení, ve kterém 

koukáme třeba na vánoční pohádky anebo lenošíme v neděli. Všichni účastníci se shodli, že to 

byl velmi příjemný den. Pyžamové oblečení je nejen pohodlné, ale jak vidíte na fotografiích, i 

slušivé. 

Přejeme vám krásné vánoční svátky a užijte si také pyžama. 

         Mgr. Květa Matuštíková 
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Pražákův palác – workshop Moderní výtvarné umění 

Pražákův palác je jednou z pěti budov Moravské galerie v Brně. S žáky osmých ročníků jsme 

v rámci předmětu Užité výtvarné činnosti zajeli do Pražákova paláce na workshop Moderní 

výtvarné umění.  

Paní lektorka nás na workshop pozvala následujícími slovy:  

Přijďte objevit kouzlo umění pod mikroskopem–podíváme se na umění pěkně zblízka. Díky 

mikroskopu můžeme spatřit to, co naše lidské oko často zachytí. A výtvarné práce, které se 

nám zdají na první pohled obyčejné, nebo dokonce nepochopitelné, dostávají pod 

mikroskopem úplně jiný rozměr. Naučíme se dívat na umění v kontextu doby a pochopit, co 

chtěli současní umělci svými díly říct.  

Během programu jsme podrobně prozkoumali různé způsoby výtvarného vyjádření na 

příkladech děl ze stálé expozice ART IS HERE: NOVÉ UMĚNÍ. 

Byl to workshop plný nových informací a zážitků.  

Žáci si také sami vyzkoušeli „na vlastní kůži“ různé formy moderního umění.  

Poskytujeme i vám k nahlédnutí ukázku, kterou žáci na workshopu natočili. 

Mgr. Květa Matuštíková 

 

 

Přednáška Trestní odpovědnost mladistvých  

Žáci 9.A a 9.C se účastnili 25. 2. 2022 přednášky o trestní odpovědnosti mladistvých.  

Jednalo se o dvě vyučovací hodiny, kde žáci nejen poslouchali přednášku s příběhy z praxe 

paní policistky, ale i pracovali na vytvoření svého stanoviska k určitým problémovým 

situacím v oblasti trestního zákona u mladistvých. 

Žáci pracovali při přednášce s materiálem Sešit plný průšvihů, který si poté jako edukační 

materiál odnesli domů.  

K tématu si připravili otázky, které je zajímaly a byly jim odborně zodpovězeny. 

Díky celistvosti přednášky si všichni odnáší i nové zkušenosti a znalosti. Zde uvádím 

autentické odpovědi žáků.  

 

„Vzala jsem si z toho to, že nemám páchat žádné trestné činy ani nikomu ubližovat. 

Dozvěděla jsem se spoustu informací např. jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. I 

když už jsem hodně toho věděla, docela mě to bavilo.“ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_galerie_v_Brn%C4%9B


52 

 

 

 „Všechno jsem to věděla (…), učíme se informace každý rok, myslím si, že všechno víme. A 

všichni lidi, kteří kouří nebo pijí, tak si to určitě k srdci nevezmou.“ 

 

„Bavily mě otázky na příběh Gang. Bylo to poučné i zábavné a už vím, čeho se mohu dopustit 

a čeho ne.“ 

 

„Věci, co paní říkala, vím, ale začala jsem o tom víc přemýšlet. (…) Jinak to bylo zajímavé, 

protože tohle nám ve škole neřeknou.“ 

 

Přednáška je navázaná na preventivní programy, které v prvním pololetí odstartovala 

přednáška „Neboj se“, kde se žáci seznámili s tématem násilí mezi lidmi a dále nám v rámci 

spolupráce byla poskytnuta videa do výuky o rizikovém chování mladistvých Desatero pro 

primární prevenci (např. nekouřit je cool, umět se bránit je cool, nebýt obětí je cool, postavit 

se šikaně je cool, přijmout pomoc je cool). 

Mgr. Květa Matuštíková  

 

 

 

Exkurze do školní jídelny 

Ve čtvrtek 31. 3 jsme byli s žáky 6. B (1. skupina) v rámci předmětu Svět práce-vaření na 

exkurzi v naší školní kuchyni. Paní vedoucí nás radostně přivítala a hned jsme byli hygienicky 

vybaveni na vstup, kde se obědy připravují.  

V tento den se připravoval bramborový guláš a nás zajímala „cesta přípravy“ tohoto pokrmu, 

než se dostane k nám do talíře na obědě.  

Dále jsme se seznámili s hygienickými pravidly, s vybavením školní kuchyně a její organizací 

při práci. Žáci měli možnost se na vše podívat a zeptat se. 

Získané poznatky uplatňujeme i ve vyučování při plánování a přípravě pokrmů.  

Děkujeme týmu školní kuchyně a těšíme se na další návštěvy.  

Mgr. Květa Matuštíková 
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Nejkrásnější Obraz pro Fénix 

V červnu nám přišla radostná zpráva, že se umístila naše žákyně Nikola Ševčíková z 6. D a 

její obraz Proměna – žena ve Finální kolekci soutěže o nejkrásnější Obraz pro Fenix roku 

2022. 

https://drazbaprofenix.cz/drazba-2022/49-promena-zena/ 

 

 
 

Zde je odkaz na 74 vybraných obrazů: 

https://drazbaprofenix.cz/drazba-2022/ 

 

Obraz naší žákyně byl vybrán z 650 obrázků odbornou komisí ve složení Katherine Kastner, 

Lucia Lettenmayerová, Denisa Kujelová, František Kinský a Michal Horáček.   

Zbylé obrazy ostatních žáků zůstávají v referenční sbírce ParaCENTRA Fenix a budou sloužit 

na benefiční účely s předem stanoveným výtěžkem.  

 

Mgr. Květa Matuštíková 

https://drazbaprofenix.cz/drazba-2022/49-promena-zena/
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Bystrcké jarní slavnosti 

V sobotu 21. 5. se naše škola účastnila akce Bystrcké jarní slavnosti.   

Od 14 hodin na podiu proběhlo kytarové vystoupení volnočasového kroužku pod vedením 

Mgr. Tešnarové a vystoupení školní družiny a jejich tance v country stylu s choreografií Ing. 

Pohankové. Dále žáci 1. a 2. stupně přispěli svými výtvarnými výrobky na charitativní stánek 

Domu pro Julii. Děkujeme všem zúčastněným, akce byla plná sluníčka a radostné nálady.  

 

Mgr. Květa Matuštíková 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty 

Celoškolní projekty 

NÁZEV CÍL PROJEKTU DOBA 

TRVÁNÍ 

ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

Sportovní den 

Zdravý životní styl a spolupráce 

kolektivu 2 dny II. stupeň 

Prevence sociálně patologických 

jevů 

Prevence šikany, drogových a jiných 

závislostí 

 22. 12. 

2021 II. stupeň 

Výchova k lidským právům 

Prohlubování znalostí o lidských 

právech, seznámení se 

s problematikou jejich nedodržování 

v rámci 

výuky VkO II. stupeň 

 

Poslední předvánoční den, tj. ve středu 22.12. se konal projektový den na téma PREVENCE 

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, zde reflexe (vybrané třídy, vždy jedna z ročníku): 

 

6.D 

Téma: Šikana  

Dne 22.1 2. proběhl v naší třídě projekt na téma prevence proti šikaně. Projektem jsme se 

zabývali 4 vyučovací hodiny a byly k němu použity materiály z jsns.cz.  
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Žákům byly položeny otázky k zamyšlení. – Jaké by to bylo, kdyby byli všichni lidé na světě 

stejní? Byl by svět chudší nebo bohatší? Prvně se žáci měli možnost vyjádřit písemně, poté 

proběhla diskuze. Závěrem bylo zjištění, že různorodost je potřeba. Zabývali jsme se také 

potřebami žáků a řešili jsme, co vše k životu potřebují, jednotlivé potřeby byly zapsány na 

tabuli. Další hodinu byl puštěn film o chlapci Merlinovi, který trpí autismem. Poté se každý 

vyjádřil jedním slovem nebo větou, co v něm film vyvolal. Žáci srovnali také svoje potřeby na 

tabuli s potřebami Merlina. Zjistili, že se skoro vůbec neliší. Film také v naší třídě vyvolal 

zajímavou diskuzi o autismu. Myslím, že se třída něco dozvěděla a měla možnost tuto 

problematiku lépe pochopit. Výstup z projektu byl závěrečný výtvor ve skupinkách, kdy 

každá skupina měla za úkol ztvárnit „Co by bylo, kdyby jim chyběla nebo byla omezena 

některé z jejich potřeb“.  

Jako nejvíce povedené a přínosné hodnotím právě již zmiňovanou diskuzi o autismu a 

propojení žáků naší třídy.  

Mgr. Martina Nožková 

 

7.A 

Téma: Tabák 

Na úvod projektu o tabáku jsme si pustili video „Nekouřit je cool“, žáky vhodně motivovalo 

k další práci. Následovala četba textu o tom, jak kouření může škodit člověku, každý žák si 

nakreslil postavu člověka a zaznamenával, které části těla mohou být přímo i nepřímo 

zasaženy kouřením cigaret. Následovala práce s textem, která se týkala nikotinu, žáci si 

zapisovali správné odpovědi. Diskutovali jsme také o tom, jaký vliv má kouření v těhotenství 

na matku a dítě. Při tipovací soutěži žáky nejvíce překvapilo číslo úmrtnosti na následky 

kouření ve světě. V závěru projektového dne jsme počítali, kolik můžeme ušetřit, pokud 

nekouříme, zaměřili jsme se i na to, proč vůbec nezačínat kouřit. Zkusili jsme si také 

zasoutěžit, kdo nejdéle zadrží dech, pustili jsme si krátké video a na konci žáci vyplnili 

dotazník.  

Mgr. Radek Havlíček 

  

8.B 

Téma: Alkohol 

V rámci projektového dne jsem zvolila aktivitu “Pomocník nebo zrádce?”. Nejdříve jsem 

napsala na tabuli slovo ALKOHOL. Následně každý z žáků měl prostor, aby se vyjádřil, co 

ho napadne jako první, když se řekne slovo alkohol. Tyto nápady jsem zapisovala na tabuli a 

vytvořili jsme z nich myšlenkovou mapu. Po vytvoření myšlenkové mapy jsme se společně 

podívali na video z projektu primární prevence a následně i na spot „Večírek”. S žáky jsem 

diskutovala, jak na ně obě videa zapůsobila a jaký z nich mají dojem. Všechny dojmy jsem 

opět zapisovala na tabuli. Po diskuzi ohledně dojmů z videa jsem smazala tabuli a na jednu 

polovinu napsala “alkohol jako pomocník” a na druhou polovinu “alkohol jako nepřítel”. 

Žáci nejdříve diskutovali ve skupinkách a následně každý žák řekl, co ho napadlo k těmto 

nápisům. Byla jsem velmi překvapená, že více nápadů bylo u nadpisu “alkohol jako 

pomocník”. Nad jejich nápady jsme samozřejmě diskutovali. Před závěrečnou reflexí jsme 

společně zkusili vymyslet definici toho, kdo je to vlastně alkoholik. V závěrečné reflexi jsme 

diskutovali o všem, co se během dne dozvěděli.  

Mgr. Petra Zedníková 

9. B 

Téma: Drogy 

Na začátku dne jsme se seznámili s cíli dnešního projektu (ujasnit si postoje k závislostem, 

uvědomit si důsledky užívání drog a zhodnocení svého vztahu k lidem, kteří závislostí trpí), 

následně se žáci zapojili do několika aktivit, které souvisely s filmem Mallory, který nás 

celým projektovým dnem provázel. Před filmem jsme začali první aktivitou, jejímž cílem 
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bylo zamyslet se nad vlastními sny. Žáci se pokoušeli vlastní sny formulovat co 

nejsrozumitelněji a také se snažili vcítit do snů ostatních spolužáků (část žáků vzala úkol 

vážně, část ne). Dále žáci společnými silami sestavili seznam důsledků dlouhodobého užívání 

drog (při této aktivitě bylo patrné, že i žáci, kteří celý projekt nebrali úplně vážně, si jsou moc 

dobře vědomi závažných důsledků užívání drog). Následovala projekce filmu, po které jsme 

film probrali a sdělili si dojmy, tuto aktivitu jsme dělali ve skupinkách, abychom navodili 

potřebnou atmosféru a vyvarovali se nemístných výkřiků a poznámek. Jako závěrečnou 

aktivitu jsme si ještě jednou prošli seznam důsledků užívání drog a doplnili ho o další body. 

 

Mgr. Nikola Mikelová 

 

 

 

Zapojení do projektů MŠMT aj. 

NÁZEV CÍL PROJEKTU DOBA 

TRVÁNÍ 

ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

MAP III 

Rozvoj kvalitního společného 

vzdělávání 2 roky ZŠ Vejrostova 

Výzva č. 02_20_080 

Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ III 

Personální podpora, doučování žáků 

ZŠ ohrožených školním neúspěchem, 

projektová a tandemová výuka 

do prosince 

2022 ZŠ Vejrostova 

EasySpeak Lekce s rodilým mluvčím online 1 rok 8.D 

Primární prevence duševních 

poruch u dětí v období rané 

adolescence 

Podpora rozvoje znalostí a 

kompetencí žáků 8. tříd v dané 

problematice,  osvěta rodičům 

zapojených dětí a vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

podzim 

2021- 

podzim 

2023  8. ročníky 

Desatero pro primární prevenci  Předcházení rizikového chování 

září – 

prosinec 

2021  II. stupeň 

Neboj se  Prevence na téma Násilné chování  5. 11. 2021  8. ročníky 

EU Code week EU Code week 

listopad 

2021 6. ročníky 

Zpátky k pohybu  Podpora zdravého životního stylu  6. 5. 2022 9. ročníky 

Workshop Loono Dospívání a reprodukční zdraví 13. 5. 2022 8. ročníky 

Erasmus+ Pravidelná venkovní výuka 2 roky ZŠ Vejrostova 

 

 

Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence 

 

Výchova ke zdraví  

ZŠ Vejrostova se v tento školní rok 2021/2022 rozhodla věnovat v 8. ročnících v rámci výuky 

Výchovy ke zdraví Primární prevenci duševních poruch u dětí v rané adolescenci. Jedná se o 

projekt obsahující aktuální a mnohovrstevnaté téma a je složen z komplexního výzkumu ve 

spolupráci s odborníky Univerzity Palackého v Olomouci a se Společností Podané ruce o.p.s. 

v Brně.  

Tento projekt je komplexní z mnoha důvodů. Součástí projektu jsou žáci, pedagogové a 

rodiče vybraných žáků. Vše je založeno na vzájemné spolupráci a informovanosti ve vybrané 

oblasti, kde dochází ke kombinovanému získávání informací a jejich praktickému využití 

v životě. 

         Mgr. Květa Matuštíková 
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Edukativní program „Desatero pro primární prevenci“  

Jedná se o aktivitu v oblasti primární prevence, která je realizována především v rámci 

předmětu Výchova k občanství nebo při setkávání kolektivů na třídnických hodinách. 

Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních 

včetně minimalizace dopadů. 

 

Výchova ke zdraví: Neboj se  

V rámci předmětu Výchovy ke zdraví jsme tento rok zahájili interaktivní vzdělávání 

s odborníky z vybraných oblastí. V pátek 5. 11. 2021 za námi na dvě vyučovací hodiny přijela 

paní policistka a svými zkušenosti a životním příběhem nás vtáhla do vybrané problematiky.  

V projektu Neboj se se jedná o celistvé a koncepčně promyšlené působení na žáky, kdy jsou 

seznamováni s tématem násilí mezi lidmi. O násilném chování ve společnosti je veden 

dlouhodobě dialog, a i žáci vnímají téma jako aktuální a každodenní.  

Naučili jsme se, jak se dále chránit, bránit a reagovat na násilí ve společnosti, a i ve svém 

blízkém okolí, jak na něj reagovat. Projekt Neboj se je organizován Spolkem Presafe a je 

finančně podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR.  

         Mgr. Květa Matuštíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. B třikrát „za školou“ 

V první polovině listopadu prožila 6. B třikrát alespoň část dopoledne mimo klasické školní 

lavice. 

V rámci týdne EU CODE WEEK se 1. listopadu se stejně jako jiné šesté třídy zúčastnila 

v počítačové učebně tříhodinového semináře programování s organizací Czechitas, 4. 

listopadu navštívila společně s dalšími šestými třídami brněnské planetárium a 11. listopadu si 

zopakovala učivo o pravěku v Anthroposu. Jsme rádi, že i přes různá covidová opatření a 

omezení se podařilo tyto akce zorganizovat, a věříme, že v nich budeme moci pokračovat. 

Mgr. Lenka Broklová 

 

Příběhy našich sousedů  

Tento školní rok jsme se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů pořádaného organizací 

Post Bellum. Jde o projekt, kdy vybraný tým žáků pod vedením učitele má za úkol vyzpovídat 

pamětníka, nahrát s ním rozhovor a jeho vzpomínky zpracovat do nějaké formy, např. 

audionahrávky, videa, animace, komiksu atd.  
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Náš tým tvořily žákyně 8. C - Justýna Havlíčková, Tereza Kurucová, Valentýna Češková, 

Andrea Vaňková, Jasmina Makhloufi a Mgr. Martina Nožková.  

Holky čekal nelehký úkol a určitě nejednou zapochybovaly, že do toho vůbec šly. Práce na 

projektu byla totiž velmi časově náročná. Už v říjnu jsme se pustily do práce, udělaly jsme 

s naším pamětníkem rozhovor, absolvovaly jsme dva animační workshopy, kde jsme se 

naučily animovat, následně holky vytvořily všechny podklady pro animaci a konečnou verzi 

videa jsme vytvořily v animačním centru Scala. Nakonec z naší práce vzešlo jedno 

zanimované video, které pojednává o důležitých životních událostech našeho pamětníka pana 

Havlíčka. Holky byly velmi pilné, každá v projektu mohla zúročit své kladné stránky a svá 

nadání.  

Nakonec se nám práce vyplatila. 20. 4. 2022 proběhla závěrečná prezentace všech 

zúčastněných týmů z Brna. Náš tým odprezentoval svůj výtvor a představil porotě i publiku 

svého pamětníka. Ze slavnostního ukončení projektu jsme odcházeli s 2. místem a krásnými 

cenami. Největším vyznamenáním je nám však dobrý pocit z dobře odvedené práce a 

uvědomění, že vložené úsilí do projektu nebylo marné. 

Na video se můžete podívat zde:  

https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno-xi/brno-xi-2021-2022/havlicek-zdenek/ 

nebo youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=mJ1YETuvJLU 

za celý tým Mgr. Martina Nožková  

 

 

Zpátky k pohybu 

Naši žáci se v pátek 6.5.2022 zúčastnili sportovního dne v Tréninkovém centru Brno v rámci 

solidárního projektu Zpátky k pohybu, který má za cíl podporu zdravého životního stylu a 

pravidelné fyzické aktivity u žáků základních škol. 

Žáci byli rozděleni na dvě skupiny a v prvním šedesátiminutovém bloku prohloubili své 

znalosti v oblasti výživy, regenerace a tréninku. Dále si pak zasoutěžili s využitím fitness 

pomůcky Blazepod o to, kdo má nejrychlejší reakce a koordinaci pohybu. 

V druhém šedesátiminutovém bloku si žáci vyzkoušeli základní silové cviky, jako dřep, mrtvý 

tah, bench, přítah, tlaky na ramena a další. Velký důraz byl kladen na techniku cviku a 

potřebnou aktivaci před samotným cvičením. Žáci se seznámili se základními principy a 

benefity silového tréninku, jak u něj postupovat a na co si dát pozor. 

 

 

Mgr. Martin Janás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno-xi/brno-xi-2021-2022/havlicek-zdenek/
https://www.youtube.com/watch?v=mJ1YETuvJLU
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Workshop Loono   

V pátek 13. 5. se žáci z 8.B a 8.C zúčastnili v rámci předmětu Výchovy ke zdraví workshopu 

na téma Prevence rakoviny. 

Jednalo se o komplexní přednášku s praktickou ukázkou, kde byly využity i modely, na které 

si žáci v rámci nácviku samovyšetření mohli i sáhnout. V modelech byly skryté útvary, které 

žáci nahmatali a tím si ověřili správnost naučených hmatů.  

Jedná se o doplnění informací v oblasti prevence, která je vnímaná i žáky jako důležitá pro 

zdraví na celý život. Workshop byl zajištěn organizací Loono a jejich přednášejícími, kteří 

nám již do výuky zaslali doplňující materiály k oblastem dospívání a reprodukční zdraví. 

Mgr. Květa Matuštíková  

 

 

 

 

Školní výlety a exkurze:  

DATUM MÍSTO POBYTU ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

POČET ŽÁKŮ 

28.4. Jeskyně Výpustek 9.C 17 

9.-11.5. Hranice 8.C 18 

 11.5. Praha 6.B 20 

 17.5. Archeoskanzen Modrá 7.D, 9.B 47 

  18.5 Lednice 7.B, 7.C 50 

  19.5. Macocha 7.B, 7.C 50 

   20.5.  Prohlídka Brna 7.B, 7.C 50 

 24.5.  Zoo Lešná 8.B, 9.B 44 

  25.-26.  Sloup – Moravský kras 6.A 22 

 26.5. Lednicko-valtický areál 6.C 25 

 27.5. Blansko 6.C 25 

 31.5.-1.6. Lednice 6.D, 7.A 47 

 6.6. Mariánské údolí 6.B 16 

8.6.-10.6. Velké Meziříčí, RS Nesměř 9.A 21 

13.6. Mariánské údolí 9.B 24 

15.-17.6. Vranov nad Dyjí 8.D 22 

7.6.-10.6. Vyšší Brod 9.C 18 

14.6.-16.6. Znojmo-Hevlín-Dyje 8.A 21 

21.6. Zoo Olomouc 8.B, 9.B 41 

25.6.-30.6. Jazykový pobyt Velká Británie  6.-9.r. 52  
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Moravský kras 

Poslední dubnový čtvrtek vyrazila třída 9. C na exkurzi do Moravského krasu. Konkrétně do 

jeskyně Výpustek. Tato jeskyně je známá tím, že v minulosti sloužila jako útočiště pro 

armádu. Postupně se v ní vystřídala armáda československá, německá i prvorepubliková. 

S každou armádou přišla jeskyně o další a další přírodní krásy, takže krápníkovou výzdobu, tu 

lze najít jen velmi ztěžka. Naopak se ale žáci dozvěděli o využití a přebudování jeskyně na 

výrobu součástek do letadel nebo třeba jako prostor pro operace při biologickém či jaderném 

útoku. V jeskyni se zachovala spousta vojenského vybavení, což přidávalo na autentičnosti 

dané doby. Kromě toho se v jeskyni nalezly také pozůstatky osídlení lidmi a pravěkými 

zvířaty, konkrétně medvěda a lva jeskynního. Celá exkurze tak byla nejen geologického 

zaměření, ale doplnila žákům také aktuálně probírané učivo o druhé sv. válce a také se 

zabrousilo do přírodopisu, protože v jeskyni jsme viděli odpočívat vrápence malé a po cestě 

zpět na autobus jsme zopakovali jarní kvetoucí lesní byliny.                  

Mgr. Eliška Houšťová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. B v Praze 

Každý rok je zvykem, že se na druhém stupni jezdí na výlet a naše třída tento rok jela do 

Prahy. Celý výlet s námi byly paní učitelky Mgr. Magda Beránková a třídní učitelka Mgr. 

Lenka Broklová. Jeli jsme vlakem a nazpět autobusem. Navštívili jsme Karlův most, 

rozhlednu na Petříně, zrcadlové bludiště, orloj, Muzeum voskových figurín a taky jsme se 

projeli metrem. Asi jsme si nejvíce užili Muzeum voskových figurín, viděli jsme tam spoustu 

známých osobností i třeba Michaela Jacksona. Většinou jsme v Praze byli poprvé a určitě 

jsme si to moc užili. Těšíme se na příští rok, až se opět třída 6.B vydá na výlet. 

Mia Debeljak  

 

11. 5. si 6. B prožila krásný třídní výlet Prahou vymyšlený Mgr. Lenkou Broklovou. 

Dopravili jsme se do hlavního města Praha a navštívili jsme plno krásných a známých míst. 

Prošli jsme se po Karlově mostě a také nahlédli do Muzea voskových figurín. Prošli jsme pod 

velkou hladovou zdí a vyšlapali několik schodů na rozhlednu, abychom viděli krásný pohled 

na město Prahu. S nadšením jsme vyjeli na Petřín, bloudili v zrcadlovém bludišti a fotili se ve 

vtipných zrcadlech. Pokračovali jsme v cestě kolem orloje a viděli jsme místo, kde se natáčel 

známý film zvaný Chobotničky z druhého patra.     

Markéta Hadrabová   

 

Sraz jsme měli 6.40, jeli jsme na nádraží a vlak nám jel 7.38. Ve vlaku to byla zábava, mohli 

jsme si sklopit sedačku, takže jsme si mohli lehnout, dívali jsme se na filmy, dokonce ve 

vlaku jsme si mohli něco koupit, což bylo dobrý. Dorazili jsme do Prahy v 10.45. Byli jsme 
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na Karlově mostě, na Petříně, u orloje, u památníku Nicolase Wintona, na Staroměstském 

náměstí. Oběd jsme měli v McDonald´s. Nazpátek jsme jeli autobusem, bylo to tam pohodlný, 

byla tam televize, dostali jsme tam kakao a ještě jsme dostali sluchátka k televizi. Dojeli jsme 

na Ečerovu v 20.30. Dneska jsem si to moc užila, bylo to moc super.  

Dana Havlíková 

 

V květnu jsme se podívali do Prahy. Sešli jsme se u tramvaje a jeli na nádraží. Byly s námi 

naše učitelky, Mgr. Broklová a Mgr. Beránková. Vlakem jsme se dopravili do hlavního města 

České republiky. Jako první se nabídla lanovka na Petřínskou rozhlednu, kde se většina z nás 

rozhodla vystoupat nahoru, výhled byl úžasný. Po procházce mezi pražskými uličkami jsme 

se prošli po Karlově kamenném mostě přes Vltavu až na Staroměstské náměstí, kde bylo 

slyšet zvonění pražského orloje. Návštěva tamního McDonald´s byla též skvělá. Po naprosto 

„zdravém“ obědu na nás čekalo Muzeum voskových figurín. Po dalším procházení ulicemi 

Prahy nás paní učitelky dovedly do stanice metra, které nás dopravilo k autobusu, ve kterém 

jsme dojeli až do Jihomoravského kraje. MHD už nás zavedla do Bystrce, kde jsme se rozešli, 

do svých domovů.  

Filip Ferus 

 

Do Prahy jsme se dopravili vlakem. Poté, co jsme dojeli, jsme si prohlédli pražské nádraží.  

Na nádraží byl památník Nikolase Wintona a malý poskládaný model celého pražského 

nádraží z Lega. Poté jsme šli na Petřín, nahoru jsme se dopravili lanovkou. Nahoře, kdo chtěl, 

mohl na Petřínskou rozhlednu, z ní šlo vidět téměř na celé Staroměstské náměstí. Dali jsme si 

chvíli pauzu a poté jsme se vydali do zrcadlového bludiště, bylo to tam malé, ale zábavné, na 

konci byla zrcadla, která vás srandovně tvarovala. 

Na cestě na Staroměstské náměstí jsme šli kolem Lennonovy zdi a přes Karlův most, pak už 

jsme byli na Staroměstském náměstí. Viděli jsme orloj a pak jsme se šli podívat na 27 křížů. 

Po malé přestávce jsme šli na Václavák, kde jsme viděli Národní muzeum, ale jen z dálky. 

Pak se celá třída nahrnula do McDonald´s, po jídle jsme šli do Muzea voskových figurín, bylo 

to tam moc pěkné. Poté jsme se svezli metrem na autobusové nádraží Florenc a už jsme jeli 

domů. 

Jiří Létal 

 

Naše výprava vznikla s pomocí naší oblíbené třídní učitelky Mgr. Lenky Brokové a paní 

učitelky Mgr. Magdy Beránkové. Ve středu 11. 5. 2022 v 6.40 jsme začali naši výpravu. 

Navštívili jsme Petřínskou rozhlednu, zrcadlové bludiště, muzeum voskových figurín, Karlův 

most, orloj a Staroměstské náměstí. Nejvíce jsme si snad užili Muzeum voskových figurín. 

Byli jsme tam skoro sami a založili jsme třídní hudební skupinu. Mohli jsme se vyfotit 

s figurínami, vyzkoušet si naši sílu a hraní na bubny a na kytaru. Na Staroměstském náměstí 

byla poprava 27 českých pánů neboli jsou tam vyznačené kříže. Viděli jsme památník 

Nicolase Wintona, který byl obložen květy. Nakonec jsme se celá třida vyfotili u Lennonovy 

zdi, která byla plná barev.  

Viki Veinerová  
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Výlet do Lednice – 7.A a 6.D 

V úterý 31. května a ve středu 1. června jsme se pod vedením pana učitele Havlíčka a 

Mikuláška, paní učitelky Nožkové a paní asistentky Černocké vydali s třídami 7. A a 6. D na 

výlet s přespáním do Lednice. V úterý jsme se sešli již 7.25 před budovou školy, abychom 

stihli rychlík do Podivína, který byl naší výchozí stanicí. Odtud jsme vyrazili na 

desetikilometrový pochod přes Janův hrad do kempu Apollo v Lednici. Po ubytování jsme 

strávili odpoledne hraním her, oblíbený byl především volejbal, fotbal a badminton, někteří 

však zvolili odpočinek po namáhavém výletu. Následovala večeře, osobní volno, rozdělávání 

ohně, opékání špekáčků a zpívání s kytarou u táboráku. Ve středu jsme po snídani vyrazili na 

další pochod, tentokrát do Lednicko-valtického areálu, ve kterém nás čekala plavba lodí 

k minaretu. Po obědě jsme zdolali 302 schodů na jeho vrchol, kde se nám naskytl krásný 

výhled do okolí. Poté jsme směřovali do centra Lednice, občerstvili se zmrzlinou a vyrazili 

zpět do kempu, kde nás čekal autobus, který nás odvezl zpět ke škole. Myslíme si, že se 

jednalo o podařený výlet se spoustou sportovního vyžití! 

Mgr. Martina Nožková a Mgr. Radek Havlíček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet 6. A – 25.5. – 26.5. 2022 

Ve středu 25. 5. 6. A vyrazila na dvoudenní výlet do Sloupu v Moravském krasu. 

Nejprve jsme zavítali do rekreačního střediska Čermák, kde jsme si dali dobrý obídek a 

nechali svá zavazadla v chatkách a potom se vydali na výlet lesem kolem Sloupsko- 

šošůvských jeskyní na propast Macochu a na prohlídku do Punkevních jeskyní, kde jsme se 

projeli na lodičkách po ponorné říčce Punkvě a vyslechli pověst o Macoše. Po prohlídce jsme 

se vyrazili krásnou krasovou krajinou zpět do Sloupu. Po dobré večeři jsme si zahráli 

fotbálek, volejbal a zapálili oheň. Druhý den po snídani jsme si zasportovali a vydali se na 

cestu zpět. Náš první výlet se nám moc vydařil a byla velká legrace, těšíme se na další. 

Mgr. Kateřina Ulrychová, třídní učitelka  
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Jednodenní výlety  

Ve dnech 18.-20. 5. jsme pro třídy 7. B a 7.C nachystaly sadu 3 výletů. Cílem bylo, jak 

rozšíření vědomostí a znalostí blízkého okolí Brna, tak zlepšení vztahů v kolektivu 

prostřednictvím aktivit mimo školu.  

První den jsme strávili v Lednici, kde jsme měli několik bodů programu zaměřených na 

historii. Byla to návštěva Muzea mučících nástrojů, návštěva Lednicko-valtického areálu a 

prohlídka Janova hradu. Mezitím jsme absolvovali dlouhou procházku zámeckým parkem a 

projížďku na lodičkách po zámeckém kanálu, kde jsme mohli pozorovat místní faunu a flóru.  

Druhý den jsme jeli do blízkého Moravského krasu, kde jsme měli na programu 

komentovanou prohlídku Punkevní jeskyně, cestu lanovkou nahoru nad propast Macochu a 

vyhlídku z Horního i Dolního můstku do propasti. Celý den probíhal v krásné přírodě, 

lemující trasu našeho výletu.  

Na poslední den jsme připravily program zaměřený více na fyzickou kondici žáků. Zůstali 

jsme v Brně, kde jsme domluvili pro všechny žáky lasergame. Žáci měli možnost zahrát si jak 

v režimu jednotlivců, tak v režimu týmů. Byla tedy po nich vyžadována spolupráce, které se 

tak učili při hře. Nakonec jsme šli do aquaparku v Kohoutovicích, kde jsme po náročném 

programu relaxovali v bazénech a bavili se vodními atrakcemi. 

Celkově si myslíme, že se výlety podařily, počasí nám přálo a užili jsme si to. 

Mgr. Lucie Ryšánková a Mgr. Nikola Mikelová        

 

 

Z Hádku Mariánským údolím do Líšně 

I když většina žáků třídy 6. B vyrůstala v Brně, přesto zdaleka ne všichni znají oblast 

Mariánského údolí. I proto jsme se sem vypravili začátkem června na jednodenní výlet. 

Poseděli jsme u „lesního baru“ na Hádku, vyšplhali k jeskyni Pekárna, občerstvili se 

v Kaprálově mlýně a poseděli u Muchovy boudy. Přestože nám chvílemi naši 

desetikilometrovou cestu znepříjemňoval déšť, všichni jsme ji zvládli a užili jsme si ji. 

         Mgr. Lenka Broklová 
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Archeoskanzen 

Dne 17. 5. 2022 se třídy 7.D a 9.B zúčastnily dvou prohlídek v Modré.  

Jednalo se o areál Živé vody se sladkovodní expozicí a podvodním proskleným tunelem, který 

je ojedinělým experimentem sladkovodního podvodního tunelu v rámci celé Evropy. Žáci tak 

mohli zblízka pozorovat např. vyzu velkou. 

Po prohlídce Živé vody jsme se přesunuli do přilehlého Archeoskanzenu, kde jsme si mohli 

projít opevněné sídliště z doby Velké Moravy. Prohlídka byla komentovaná a velmi zajímavá. 

Žáci si oživili látku dějepisu z minulých ročníků. Poslechli jsme si o životě v 9. století. Měli 

jsme možnost si projít tehdejším obydlím, dozvěděli jsme se, čím se tehdy živili, jak se bránili 

a také o společenských poměrech, ve kterých žili. Prohlídka byla dokonce interaktivní a žáci 

byli průvodcem hojně zapojováni. Žáci byli spokojeni, výlet se vydařil a dobrou náladu nám 

nezkazilo ani deštivé počasí, které nás v průběhu dne provázelo. 

      Mgr. Michaela Horilová a Mgr. Martina Bradáčková 
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ZOO 

Dne 24. 5. 2022 se třídy 8. B a 9. B vydaly do Zoo Zlín. Žáci se rozdělili do skupin, v kterých 

procházeli zoo. Kromě prohlížení krásných a rekonstruovaných výběhů si žáci mohli projít 

také japonskou zahradu Mu-Shin. Další zajímavou atrakcí byli rejnoci, které si žáci mohli 

pohladit a nakrmit. Další dny paní učitelka Zedníková uspořádala soutěž o nejlepší fotku 

z tohoto výletu. Do tohoto hlasování se mohli v učebně 8.B zapojit všichni žáci. 

 

Mgr. Petra Zedníková a Mgr. Michaela Horilová 

 

 

Vltava 

Ve svém posledním roce se žáci 9. C vydali na třídní výlet na Vltavu. První den bylo počasí 

deštivé, tak se místo na vodu jelo na prohlídku mučírny hradu Rožmberk. Následující den 

bylo ale počasí i vodní stav naprosto fantastický, a tak jsme zvládli ujet dva úseky. Tj. 

z Vyššího Brodu jsme pohodovým tempem dopluli až do Českého Krumlova. Večer jsme se 

vydali na prohlídku tohoto města zapsaného v UNESCO a ráno vypluli do Zlaté Koruny. 

Poslední den nás čekal poslední úsek – ze Zlaté Koruny do Boršova a odtud už vlakem domů. 

Všichni žáci i doprovod byli skvělí, nikdo se na žádném jezu necvakl, a tak jsme spokojeně a 

suchou nohou celý vodácký výlet zvládli. 

Mgr. Eliška Houšťová 
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Mariánské údolí 

Dne 13. 6. 2022 se třída 9.B vydala na pěší výlet do Mariánského údolí, který byl tentokrát 

ještě více zaměřen na pohyb než předchozí výlety. Počasí se nám příliš nevyvedlo, ale ani 

soustavný déšť nám výlet nezkazil. Ušli jsme 7 kilometrů a nasadili rychlejší tempo 

12:29/km. Jak už to tak bývá, sotva výlet skončil, vyčasilo se a svačinu za odměnu už jsme si 

snědli za slunečného počasí.   

Mgr. Michaela Horilová 

 
 

 

 

 

 

Olomouc 

8. B a 9.B výlet do zoo nadchnul, a proto si vyžádali další výlet opět do zoo. Tentokrát do 

Olomouce. Kromě klasické prohlídky zoo jsme se svezli i safari vláčkem. Po návštěvě zoo 

nás čekala i prohlídka centra města, především Horního náměstí. Během výletu jsme hráli hry, 

které stmelily kolektiv (i mezi třídami), např. oblíbenou hru “kolíčkovanou”. 

 

Mgr. Petra Zedníková a Mgr. Michaela Horilová 

 

Školní vodácký výlet – Dyje – 14. – 16. 6. 2022 

Poslední akcí letošního školního roku byl vodácký výlet na Dyji s 8.A. Výletu se zúčastnilo 

21 žáků. Cestovali jsme autobusem z Brna, Zvonařky do Znojma, kde na nás už čekala 

vodácká instruktorka Petra Grosová. Ve vodáckém centru Znojmo se žáci seznámili 

s hlavními pravidly pádlování a bezpečností na vodě, potom jsme na klidné vodě pod hrází 

trénovali pádlování a kormidlování na kánoích a vyrazili na třídenní putování po klidné řece 

Dyji. Po cestě nás čekaly i jednoduché jezy, peřeje a meandry. Přespávali jsme v kempech ve 

vlastních stanech, které nám z místa na místo převezla vodácká společnost spolu s ostatními 

věcmi. Žáci se stravovali z vlastních zásob, měli s sebou i vařiče, kde zkoušeli přípravu 

jednoduchých pokrmů. Večery jsme trávili u ohně. Poslední den proběhlo slavnostní pasování 

na vodáky, ke kterému patří i koupání v oblečení a velká vodní bitva. Zpět do Brna jsme se 

vraceli z Hevlína přímým autobusovým spojem.  

 

Mgr. Daniela Kozáková 
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Edukativně-poznávací zájezd do Anglie  

Vyjeli jsme v sobotu 25. 6. 2022 v dopoledních hodinách od budovy ZŠ. Na hranice 

s Německem jsme dorazili v 15 hodin téhož dne a pokračovali přes Německo a Belgii až do 

francouzského přístavního města Calais. Tam jsme dorazili cca ve 4 hodiny nad ránem 

druhého dne. Kanál La Manche jsme překonali trajektem, kde jsme okusili Full English 

Breakfast a také měli krásné ranní počasí na výhled, zejména na útesy v Doveru. Po krátké 

dvouhodinové jízdě jsme dorazili do Londýna, kde nás řídiči vysadili u Greenwich, aby mohli 

splnit povinnou bezpečnostní přestávku. My jsme navštívili nultý poledník rozdělující 

východní a západní polokouli, prohlédli si stěžejník Cutty Sark a dopluli na vyhlídkovém 

říčním člunu po řece Temži až do samotného centra Londýna. Zde jsme strávili celý den 

procházkou kolem Big Ben, Westminster Palace and Abbey, Buckingham palace, Piccadilly, 

and Trafalgar square. Na tomto náměstí jsme měli přestávku na občerstvení a drobné nákupy. 

Posléze jsme prošli Downing street na vyhlídkové kolo London Eye, na kterém jsme půl 

hodiny obdivovali krásy architektury Londýna z ptačí perspektivy. Zpět k autobusu jsme 

znovu využili lodní dopravu až k O2 centre. Další cesta nás již vedla na jih do našeho 

působiště v městě Shoreham by Sea. Tam na nás čekali hostitelské rodiny, které si nás 

odvezly do svých domovů k ubytování. Následující tři dny se odehrávaly podle následujícího 

scénáře: Ranní setkání u autobusu a odjezd do College u místního letiště, kde žáci absolvovali 

dopolední výuku s různými lektory (rodilými mluvčími). Odpolední program v pondělí se 

odehrával procházkou po útesech Beachy Head, posezením na pláži pod útesy a návštěvou 

pobřežního města Eastbourne. Úterní odpoledne jsme strávili ve vojenském muzeu létání 

(Tangmere Military Aviation Museum), kde žáci mohli obdivovat létací stroje RAF 20. 

století, včetně možnosti simulačních letů, které si všichni s oblibou vyzkoušeli. Následně jsme 

si vychutnali prohlídku katedrály a městečka Chichester s povinnou nákupní hodinkou 

v obchodě Poundland.  

Středeční ráno jsme se rozloučili s hostitelskými rodinami a strávili poslední dopoledne ve 

škole, kde byli žáci oceněni diplomy za své studium. Předodjezdové odpoledne jsme si užili 

v letovisku Brighton, které je hojně využíváno Londýňany zejména o víkendech. Po hodinové 

prohlídce nejstaršího akvária na světě (Sea Life Centre) nám procházkové molo (pier) nabídlo 

možnosti občerstvení (fish and chips), ale také zábavní centrum, nebo krásné posezení na 

pláži. Tady jsme se naučili si chránit jídlo před vlezlými racky, kteří si bezostyšně nabídli 

přímo z ruky. Autobus na nás čekal přímo na pobřežní silnici v 5 hodin odpoledne. Cesta 

nazpět vedla Eurotunelem, kde náš autobus najel do přepravního vlaku a byli jsme během 

dvacetiminutové jízdy zpět na kontinentě. Následovala cesta zpět, na které jsme si prohlíželi 

vyfocené zážitky a pomalu plánovali naše prázdninová dobrodružství. Někteří z žáků (9. 

třídy) se s námi rozloučili nadobro, ale tak to bývá…  

Co závěrem? Snad jen, že jsme nasáli atmosféru anglosaského světa, viděli krásná a zajímavá 

místa, poznali život obyčejných Angličanů a také utužili naše vztahy napříč třidami a ročníky. 

Dík patří všem, zejména rodičům, kteří tuto nádhernou událost žákům uhradili a také velké 

díky vedení školy za jejich podporu a v neposlední řadě naší skvělé a věčně usměvavé 

průvodkyni Marušce z Plzně.  

Zájezdu se účastnilo 52 žáků a 4 pedagogové. 

Mgr. Petr Doležel 
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Adaptační pobyty: 

DATUM MÍSTO POBYTU ZÚČASTNĚNÉ 

TŘÍDY 

POČET ŽÁKŮ 

 1.9.-3.9  ZŠ Vejrostova a okolí, Oslavany 6.B  19 

 8.9.-10.9  ZŠ Vejrostova a okolí, Oslavany  6.A 23 

 15.9.-17.9  ZŠ Vejrostova a okolí, Oslavany 6.D 24 

22.9.-24.9. ZŠ Vejrostova a okolí, Oslavany 6.C 23 

      

  

Adaptační  soustředění  6. A 

Sportovní třída pod vedením paní učitelky Kateřiny Ulrychové se „dávala dohromady“ skrz 

aktivity zaměřené na nově vznikající kolektiv s podporou paní psycholožky Malachtové. 

Hráli jsme různé stmelovací kolektivní hry ať už ve škole, nebo venku na poli nad Žebětínem. 

Na jeden den jsme odjeli do oslavanského Permonia, kde děti plnily různé úkoly, což bylo 

moc fajn. Závěrečný den patřil tvoření, děti si různě nazdobily vlastní tašky a nastříkaly 

barvami. Adaptační kurz jsme si moc užili. 

Mgr. Kateřina Ulrychová, třídní učitelka 

 

Adaptační akce 6. B aneb Jak na druhý stupeň 

Bývá zvykem, že se na začátku 6. ročníku nově vzniklé šesté třídy vypraví na adaptační 

pobyty. Již druhým rokem však kvůli pandemii musel třídenní adaptační pobyt probíhat 

„příměstskou formou“. I přesto jsem si ho ale užili. My, tzn. celá nově vzniklá 6. B, paní 

psycholožka Mgr. Lucie Malachtová a třídní učitelka Mgr. Lenka Broklová. Seznamovali 

jsme se, hráli společně hry, vyráběli a barvili vaky, povídali si. Navštívili jsme také 

Permonium, kde jsme dokázali, že se nebojíme ani vysokých lan nebo luštění v labyrintu. 

Protože jsme začínali jsme hned 1. září, museli jsme se také věnovat pravidlům života na 

druhém stupni i organizačním záležitostem. Myslím, že to byl dobrý začátek, a už se těšíme 

na další společnou akci. 

Mgr. Lenka Broklová 
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Adaptační soustředění 6.D 

Protože přestup na 2.stupeň není sranda, začíná nám trochu jiný režim a jsme složená třída ze 

dvou jiných, připravila nám paní psycholožka adaptační soustředění. Pro naši třídu se konalo 

od 15.- 17.9.  

Měli jsme velké štěstí, počasí nám přálo všechny tři dny. První den jsme strávili ve škole a 

v bystrcké přírodě. Hráli jsme různé skupinové hry a tím jsme se učili mezi sebou dobře 

komunikovat a spolupracovat. Ať už šlo o stavění věže ze špaget, vodění spolužáků se 

zavázanýma očima nebo přebrodění nebezpečné řeky celé třídy pouze pomocí 9 malých 

koberečků, po každé hře byli všichni tak nadšení, že ji chtěli hrát znovu. Bohužel program byl 

nabitý, takže pro opakování nebyl prostor.  

Druhý den jsme vyrazili na výlet do Permonia, kde děti ve skupinkách měly projít 10 úkolů a 

na konci získaly malou odměnu – malého permoníka. Výlet se obešel bez jakýkoliv problémů. 

Ke škole jsme se příjemně znaveni vrátili po 15. hod.  

Poslední den jsme opět trávili u školy. Na hlavním programu byla výroba vlastní tašky. Žáci 

měli k dispozici spreje a fixy na textil, kterými tvořili na tašky krásné obrázky. Protože je 

důležité, abychom spolu dobře celý rok vycházeli, poslední aktivita byla zaměřena na tvorbu 

třídních pravidel. Tato aktivita byla velmi náročná, avšak nakonec jsme došli ke stoprocentní 

shodě a vytvořili jsme si „Naše pravidla“.  

Mgr. Martina Nožková  

 

 

 

 
 

 

 

Sportovní soustředění a lyžařské kurzy: 

Datum Místo pobytu Zúčastněné třídy Počet žáků 

 10.-14.1. Horní Bečva 7. C, D 36  

 17.-21.1. Horní Bečva 7. A, B  41 

 21.-25.2. Kunčice 8. A, D  38 

28.2. – 4.3. Kunčice 8. B, C 35 
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Lyžařský výcvikový kurz Horní Bečva, chata Unigeo 

Prvního lyžařského kurzu na Horní Bečvě se zúčastnilo 36 žáků ze 7. C a 7. D. Hned první 

odpoledne po příjezdu jsme žáky a žákyně rozdělili podle pokročilosti do čtyř družstev. Na ty, 

kteří jsou dobří lyžaři, na středně pokročilé a dvě družstva začátečníků, kterých bylo celkem 

18. Pro všechny žáky jsme zajistili skipasy a šli na společnou procházku po okolí Horní 

Bečvy. Večer jsme žáky seznámili s pravidly kurzu a hlavně s pravidly chování na 

sjezdovkách, s pravidly FIS, která jsme zopakovali hrou Kahoot. A přidali jsme k tomu přidali 

i informace o Beskydech. Večer jsme zakončili společnou diskotékou a turnajem ve stolním 

tenisu a stolním fotbale. Od druhého dne až do pátku probíhal dopolední výcvik po družstvech 

od 9.30 do 12 hodin. Začátečníci během dopoledne zvládli pohyb na lyžích, zastavit v pluhu, 

oblouky v pluhu a většina z nich vyjela na vleku. Mírně pokročilí trénovali smýkaný oblouk a 

pokročilí po rozlyžování zkoušeli cvičení na carvingový oblouk – řezaný oblouk po hranách 

obou lyží. Odpolední výcvik probíhal od 14.30 do 16.30 hodin. Podle zlepšování ve 

družstvech jsme provedli pár přeřazení.  

Večerní program jsme zaměřili na metodiku a cvičení lyžování – smýkaný oblouk x řezaný 

oblouk. Ale hlavně na carvingový oblouk a jednotlivá cvičení – jízda po spodní lyži, jízda 

s hůlkami před tělem, ruka v bok „letadlo“, přenášení váhy, tlačení do kotníku, kolene... 

Vysvětlili jsme si rozdíly mezi slalomovým a „obřákovým“ obloukem. Ukázali možnosti 

vykrojení lyží a různé typy lyžařského vybavení. Vše jsme potom zkoušeli další dny na svahu. 

Třetí večer se uskutečnil turnaj ve stolním tenise a ve stolním fotbale, hráli se stolní hry, 

zpívalo a hrálo na kytaru. Poslední večer se konala závěrečná diskotéka, na kterou si některé 

dívky připravily taneční vystoupení. V pátek dopoledne jsme lyžovali jenom hodinu, 

abychom stihli sbalit lyže do vaků, odnést je do ubytování, sbalit všechny věci a po obědě 

zvládli odjezd domů. Ke škole jsme v pořádku přijeli v 16 hodin.  

Druhý lyžařský kurz se 7.A,B probíhal stejně. Žáků byl podobný počet. Jen bylo méně 

začátečníků. Na lyžích nikdy předtím nestálo 10 žáků. Díky zdatnosti mohli žáci více jezdit 

na velkém svahu a zkoušet carvingová cvičení. Obou kurzů se účastnili i žáci se 

snowboardem.   

Mgr. Ulrychová K. a Mgr. Kozáková D. 
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Lyžařský výcvikový kurz Kunčice (areál: www.skikuncice.cz) 

V únoru a na začátku března se konal lyžařský výcvikový kurz pro žáky 8. ročníku, který byl 

z důvodu karantény přeložený z předchozího ročníku. Prvního lyžařského kurzu v Kunčicích 

se zúčastnilo 38 žáků z 8.A a z 8.D. Odpoledne po příjezdu jsme žáky a žákyně rozdělili 

podle pokročilosti do čtyř družstev. Jedno družstvo tvořili snowboardisté, kterých bylo 

celkem 11. Druhé družstvo byli dobří lyžaři, třetí středně pokročilí a čtvrté družstvo 

začátečníci, kterých bylo celkem 7. S lyžaři jsme zvládli po rozdělení ještě sjet několikrát 

sjezdovku.  Pro všechny žáky jsme zajistili skipasy a šli na společnou procházku kolem 

Kunčic. Večer jsme žáky seznámili s pravidly kurzu, a hlavně s pravidly chování na 

sjezdovkách. S pravidly FIS, které jsme zopakovali hrou Kahoot. A přidali jsme k tomu i 

informace o Jeseníkách a masivu Králického Sněžníku. Večer jsme zakončili deskovými 

hrami, hraním na hudební nástroje a zpěvem. Od druhého dne až do pátku probíhal dopolední 

výcvik po družstvech od 9 do 12 hodin. Začátečníci během dopoledne zvládli pohyb na 

lyžích, zastavit v pluhu, oblouky v pluhu a většina z nich vyjela na lanovce a na vleku. Mírně 

pokročilí trénovali smýkaný oblouk a pokročilí po rozlyžování zkoušeli cvičení na carvingový 

oblouk – řezaný oblouk po hranách obou lyží. Odpolední výcvik probíhal od 14 do 16 hodin. 

Podle zlepšování ve družstvech jsme provedli pár přeřazení.  Před večeří jsme ještě chodili 

ven na procházku po okolí. Večerní program jsme zaměřili na metodiku a cvičení lyžování – 

smýkaný oblouk x řezaný oblouk. Ale hlavně na carvingový oblouk a jednotlivá cvičení – 

jízda po spodní lyži, jízda s hůlkami před tělem, ruka v bok „letadlo“, přenášení váhy, tlačení 

do kotníku, kolene... Vysvětlili jsme si rozdíly mezi slalomovým a „obřákovým“ obloukem. 

Ukázali možnosti vykrojení lyží a různé typy lyžařského vybavení. Vše jsme potom zkoušeli 

další dny na svahu. Protože bylo hodně teplé počasí a sníh byl mokrý a těžký, tak jsme ve 

středu udělali odpočinkové odpoledne a šli na výlet do Starého Města. Večer nás navštívil 

člen Horské služby a udělal nám přenášku o nebezpečí v horách a jak se správně a bezpečně 

v horách chovat. Celý čtvrtek jsme lyžovali a zdokonalovali oblouky. Poslední večer se 

konala diskotéka nebo se hrály společenské a deskové hry. V pátek dopoledne jsme lyžovali 

jenom hodinu a půl, abychom stihli sbalit lyže do vaků, odnést je do ubytování, sbalit všechny 

věci a po obědě zvládli odjezd domů. Ke škole jsme v pořádku přijeli v 16 hodin. Celý kurz 

proběhl za krásného slunečného počasí, jen hodně foukalo a občas vítr přinesl sněhovou 

přeháňku. A všichni žáci se vrátili domů bez zranění.  

Druhý lyžařský kurz s 8. B,C probíhal podobně. Žáků bylo celkem 35. První družstvo lyžařů 

doplnili tři pokročilí snowboardisté. Druhé družstvo tvořili mírně pokročilí lyžaři. Na lyžích 

nikdy předtím nestálo 7 žáků a další si zpočátku nebyli jistí, takže vznikla dvě družstva 

začátečníků.  Postupně všichni vyjeli na lanovce a zvládli sjet celou sjezdovku. Ve středu se 

stal úraz, kdy ke zraněné kostrči po pádu na snowboardu přijela sanitka. Naštěstí po vyšetření 

v nemocnici v Šumperku to byla jen naražená kostrč. Počasí bylo slunečné, jen na konci týdne 

se zatáhlo a byl velký mráz.  

Mgr. Kozáková Daniela a Mgr. Ulrychová Kateřina 
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Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně 

ve školním roce 2021/2022 byla naše škola zapojena do projektu „Město Brno zvyšuje 

kvalitu vzdělávání na základních školách“, který realizuje Magistrát města Brna – Odbor 

školství, mládeže a tělovýchovy. Cíle projektu:  

1. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze vzdělávání  

2. Vytvoření sítě základních škol pro výměnu zkušeností dobré praxe mezi pedagogy.  

3. Tvorba Lokální strategie rozvoje vzdělávání na území statutárního města Brna, která bude 

vycházet ze zkušenosti základních škol ve městě Brně a bude odpovídat jejich potřebám.  

4. Spolupráce MŠ a ZŠ při přechodu dětí mezi stupni vzdělání. 

V naší škole se podařilo propojit projekt s inkluzivní koncepcí školy. V poslední době se stále 

častěji setkáváme se žáky ze znevýhodněného prostředí a se žáky z rodin ohrožených 

chudobou. Ve škole máme oproti jiným školám poměrně značný počet žáků s přiznaným 

vyšším stupněm podpůrných opatření (žáků nadaných, s poruchami učení, chování, žáky 

s  PAS i mentálním postižením). Důležité je zmínit, že ve třídách se nám bohužel navyšují i 

počty žáků.  

 

Vzhledem k popsanému stavu je pro naše žáky, učitele, rodiče a doučovatele realizace 

projektu ve všech jeho aktivitách přínosná. Napomáhá, aby se síly všech zainteresovaných 

zaměřily na podporu zejména těm žákům, jichž se začlenění týká a poskytuje prostor 

umožňující hledání cesty ve prospěch dítěte, žáka a rodiče. Díky tomuto projektu máme 

možnost zacílit podporu k aktuálně selhávajícím na obou stupních základní školy. Osvědčilo 

se nám mapování stavu plnění školních povinností a provázení ohrožených žáků. 

Individualizací, diferencováním a spoluprací se nám podařilo eliminovat potíže u 

podporovaných žáků.  

Mgr. Jana Coufalová, koordinátorka projektu  

 

OP PMP 7. výzva – Poskytování bezplatné stravy 

Naše škola byla opět zapojena jako partner s finančním příspěvkem do projektu „Poskytování 

bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VII“ 

s názvem Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi.  

Po celý školní rok se podařilo zajistit osmi dětem ve věku 6 – 15 let ze sociálně a ekonomicky 

slabých rodin ve školním roce 2021/2022 pravidelnou kvalitní stravu v naší školní jídelně. 

Mgr. Jana Coufalová, koordinátorka projektu 

 

Další poskytování bezplatné stravy v naší škole 

Děkujeme paní Jitce Musilové a paní Darině Kozákové. Velice si vážíme nabídky darovat 

obědy. Podařilo se nám během školního roku zprostředkovat a takto zajistit dlouhodobé 

zaplacení obědů třem žákům, jejichž rodiny z různých důvodů nesplnily podmínky projektu. 

Darování obědů potřebným žákům napomáhá srovnání podmínek přístupu ke vzdělávání a 

eliminuje školní neúspěšnost. 

Mgr. Jana Coufalová, koordinátorka projektu 

 

Pedagogické praxe studentů PedF MU v oboru učitelství  

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickou fakultou MU v Brně, je fakultní školou 

připravující na svoje budoucí povolání studenty učitelství pro 1., 2. stupeň ZŠ, a asistenty 

pedagoga. Také u nás probíhají praxe studentů Fakulty sportovních studií MU. 

Učitelé/učitelky naší školy úzce spolupracují s fakultou, účastní se výuky na pedagogické 

fakultě.  

Ve školním roce 2021/2022 na naší škole vykonávalo pedagogickou praxi celkem 12 studentů 

magisterského studia a 4 studenti bakalářského studia u nás působili na asistentské praxi. 

                                                                                           Mgr. Olga Novotná 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

Závěrečná zpráva z činností a aktivit školní družiny 

Během školního roku se nám ve školní družině podařilo uskutečnit spoustu individuálních 

akcí v rámci jednotlivých oddělení a zároveň dostatek společných aktivit, včetně návratu 

k jarním družinovým výletům, které se setkaly s velice pozitivním hodnocením od dětí i 

rodičů. I nás tato skutečnost hřeje! 

Ukázky z některých aktivit: 

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 

Tak jako každé září, i letos usedlo do lavic naší školy plno zvídavých dětí. Pro každého 

prvňáčka je nejdůležitější naučit se číst. Aby se mu práce lépe dařila a mohl podnikat 

dobrodružné výpravy do světa knih, pořádá pro ně pobočka Knihovny Jiřího Mahena 

v Bystrci akci s názvem Pasování na čtenáře knihovny. V nově zrekonstruované knihovně se 

sešli prvňáčci spolu s králem a královnou ze světa knih, aby zjistili, jak to v takové knihovně 

vypadá, co tam můžou nalézt a co je čeká, až se naučí všechna písmenka a budou si moci 

sami něco přečíst. Nakonec je králem každý z nich pasován na čtenáře knihovny a domů si 

odnáší malý odznáček a také slib, že se na konci školního roku opět sejdou a dostanou i 

kouzelný klíč od tajemného světa knih. Tato akce se nazývá Klíčování a proběhla zdařile 

v květnu.  

Pokud rodiče dítko individuálně do knihovny během září přihlásí, využívají po celý školní rok 

služby knihovny zcela bez poplatků.  

            Petra Kubošová, vychovatelka 5. oddělení ŠD 

 

Báječný svět fantazie a podivuhodná stvoření 

Ke společnému výtvarnému soutěžení jsme se vrátili po dvouleté pauze. A tak jsme vymysleli 

trochu složitější název a těšili se na množství skřítků, draků, elfů či víl. To se nám nakonec 

splnilo. Po měsíci snažení jsme konečně mohli vybírat výherce. Některé výtvarné práce měly i 

roztodivné názvy jako Slimáčí říše a Létající slimák, Pětihlavý Drakohadočlověk, 

Odynosaurus nebo Liščí holka. Porotu zaujala také Kouzelná sova, Jednorožec, Mořská 

panna, Lesní elfové a Podmořská stvoření. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích. 

V každé kategorii si ocenění odneslo okolo patnácti dětí, pouze kategorie třetích tříd měla 

výherců jen osm. Opět platilo pravidlo, že dobrý nápad nestačí a je potřeba využít všemožné 

výtvarné techniky. Výherci z minulé výtvarné soutěže (současná 4. D) tak obhájili svoje 

místo, když zvolili temperové barvy a formát A2. Diplomy a ceny byly předány koncem 

listopadu na slavnostní vernisáži. Někteří výherci si bohužel svou chvilku slávy nemohli užít, 

a tak ještě i touto formou všem zapojeným moc děkuji, oceněným blahopřeji a ostatním přeji, 

ať to vyjde někdy příště 😊 

                                                                              Renata Střížová, vychovatelka 1. oddělení ŠD 

 

Turnaj v pexesu pro mladší kategorii dětí 

V letošním školním roce jsme uspořádali 3. ročník turnaje v pexesu pro žáky prvních a 

druhých tříd. Zúčastnilo se 16 soutěžících. Děti byly rozlosovány do dvojic a turnaj mohl 

začít. Aby byla zajištěna maximální férovost, všechny děti hrály se stejným pexesem, které 

vzniklo speciálně pro tento účel. Celý turnaj byl plný napětí a nečekaných zvratů, ale 

absolutní vítěz nakonec mohl být jen jeden. Všechny děti si zaslouží pochvalu a poděkování. 

Odměna byla připravená pro každého, a tak jsme si společné odpoledne krásně užili a už se 

těšíme na pokračování v příštím roce. 

                            Iva Kalábová, vychovatelka 6. oddělení ŠD 
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Návštěva kina Lucerna (4. a 9. 11. 2021) 

I v letošním roce naše družina navštívila kino Lucerna na Minské ulici v Brně. Na filmové 

představení chodíme již několik let a jedná se o jednu z nejoblíbenějších akcí. Představení se 

vzhledem k velkému počtu dětí uskutečnilo ve dnech 4. a 9. listopadu 2021. V prvním 

termínu kino navštívily děti z prvních a druhých tříd a v druhém děti ze třetích, čtvrtých a 

pátých tříd. Děti se zúčastnily filmového představení Croodsovi: Nový věk.  

Dětem se představení velmi líbilo a my už se těšíme na další ročníky této tradiční aktivity. 

                                                                za kolektiv ŠD Iva Kalábová, vychovatelka 6. oddělení  

 

Vánoční tvoření 

Vánoce jsme přivolávali tvořením ozdob na stromeček. Letos jsme vyráběli baňky. Fantazii se 

meze nekladly. Baňky byly různých velikostí, barev a vzorů. Dekorovaly se třpytkami, 

hvězdičkami nebo mašličkami. Tvoření nás bavilo, při práci nám hrály koledy, které jsme si 

společně zanotovali. 

Byl to hezky prožitý čas, který nás posunul o krok blíž k Vánocům. 

                                                                         Radka Pohanková, vychovatelka 9. oddělení ŠD 

 

Vánoční dílničky 

Díky dlouholeté spolupráci s firmou BD Tova jsme opět mohli uspořádat předvánoční 

dílničky přímo na naší škole. Ve dvou třídách se jednotlivá oddělení střídala v půlhodinových 

intervalech a každý si vyrobil vánoční figurku z připravených polotovarů. V letošním roce si 

sněhuláka nebo čerta vyrobilo 190 dětí. Většina také využila možnost si některou sadu na 

vyrábění koupit i domů. V nabídce byly také čertovské či andělské zápichy nebo sněhuláci. 

Myslím, že odpoledne jsme si užili a naladili jsme se na vánoční atmosféru.  

                                                                             Renata Střížová, vychovatelka 1. oddělení ŠD                                                                                                                                                                         

 

Pěvecká soutěž – Bystrcký slavík 

Dne 24. 2. a 25. 3. 2022 tak jako každoročně proběhla v naší ŠD pěvecká soutěž Bystrcký 

Slavík. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 1. – 2. ročník (mladší kat.) a 3. – 5. ročník (starší 

kat.). 

Výběr písní byl libovolný a interpretace byly různé kvality, ale všem účastníkům patří 

pochvala za snahu při přípravě a především odvahu vystoupit před velkým publikem. 

Vystoupení hodnotila porota složená z vychovatelů školní družiny a v mladší kategorii také 

jednoho zástupce z řad dětí. 

Během přestávky, kdy se porota odebrala poradit, proběhlo pod taktovkou paní vychovatelky 

Slabákové krátké divadelní představení dětí ze čtvrtých tříd a zároveň se děti naučily novou 

píseň za doprovodu kytary. V rámci soutěže starší kategorie navíc vystoupily děti z tanečního 

kroužku paní Böhmové. 

Na závěr došlo k vyhodnocení, předání drobných odměn a poděkování všem zúčastněným. 

Soutěž zajímavě zpestřila program ŠD a dětem se líbila. 

 

  Beata Singerová, vychovatelka 13. oddělení, a Ivana Böhmová, vychovatelka 7. oddělení ŠD 
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Dobble – starší kategorie (3.-5. ročníky) 

V úterý 22. 3. 2022 se uskutečnila družinová soutěž ve hře Dobble. 

Ve starší kategorii se sešlo 20 dětí. Po vysvětlení pravidel a zodpovězení všech otázek se 

začalo soutěžit. Do závěrečných bojů postoupilo šest nejlepších a jejich vzájemné boje 

probíhaly za hlasité podpory již vyřazených kamarádů.  

Tři vítězové s nejvyšším počtem bodů pak byli oceněni diplomy a věcnými cenami. Na konci 

dostali všichni hráči sladkou odměnu. 

 

Dobble – mladší kategorie (1.-2. ročníky) 

O týden později se uskutečnila soutěž v Dobble pro žáky prvních a druhých tříd. Atmosféra 

byla velmi napjatá, ale zároveň přátelská. Po rozlosování a jednotlivých soubojích finále zcela 

ovládly dívky. Všichni účastníci získali odměnu a už teď se těší na další ročník této zábavné 

hry.  

Lenka Slabáková, vychovatelka 8. Oddělen, a Ivana Zouharová, vychovatelka 10. oddělení ŠD 

 
 

Družinový turnaj ve hře Dáma 

Ve čtvrtek 5. a 12. května jsme se sešli s dětmi za mladší (1. a 2. třídy) a starší kategorii 

(3.,4.,5. třídy). Z každého oddělení dorazili dva nejlepší hráči, aby si vzájemně poměřili své 

herní dovednosti a zkušenosti. Jednotlivé souboje nám určil los. 

Nejhezčí na těchto soubojích byl zápal pro hru, a poté případné překonávání neúspěchu. Pro 

mne, co by organizátora, dotazování na další podobnou akci, tudíž vlastně pozitivní 

hodnocení od dětí.  

V mladší kategorie se zúčastnilo 16 hráčů (8 prvňáčků a 8 druháčků). 

V kategorii starších se sešlo 12 soupeřů. 



76 

 

Děkuji kolegyním a kolegovi za přípravu dětí do soutěže, a především dětem za účast, chuť a 

odvahu přijít si poměřit své dovednosti. Tak do roka a do dne snad na viděnou. 

za akci Zuzana Tuzová, vychovatelka 2. oddělení ŠD 

 

 

 
 

 

 

Velikonoční dílny 

Tvoření velikonočních dekorací patří v naší družině k oblíbeným činnostem. Často tvoříme 

tulipány z barevných papírů, velikonoční slepičky i různě zbarvená papírová, sádrová či 

polystyrenová vajíčka. V letošním roce jsme si tvoření užili na profesionální úrovni 😊 a 

využili jsme nabídky firmy BD Tova. Týden před velikonočním volnem si okolo 200 dětí 

vyrobilo krásného velikonočního zajíčka, kterého si každý měl možnost dotvořit podle vlastní 

fantazie. A komu vyrábění nestačilo, ten si mohl zakoupit některou ze spousty sad ke tvoření 

na doma a měl tak veselé a pestrobarevné Velikonoce! 

                                                                            Renata Střížová. vychovatelka 1. oddělení ŠD 

 

Jarní pohádková olympiáda 

Kdo vozil Budulínka na ocásku? A jestlipak umíš spočítat schody k princezně do věže? 

Vzpomeň si na svoji oblíbenou pohádkovou postavičku a zapoj se do sportovních disciplín na 

chodbách naší školy. To byly úkoly pro děti z 1. a 2. tříd. Dne 20. 4. 2022 jsme spolu se 

třeťáky a páťáky uspořádali jarní pohádkovou olympiádu. Starší děti pomáhaly těm mladším 

s plněním úkolů a za splnění dávaly razítko do osobní karty. Každý se mohl potkat se 

spolužáky z různých tříd a vyzkoušet si třeba skok v pytli, chůzi na chůdách nebo lovení 

rybiček. Splnit všech deset úkolů se podařilo téměř všem a každému se toto odpoledne moc 

líbilo. 

                                                                             Renata Střížová, vychovatelka 1. oddělení ŠD 

 

Malované kamínky 

Velice rádi jsme se zapojili do charitativního projektu Malované kamínky. Oblázky jsme 

pokreslili akrylovými barvami a fixami. Tématem byl náš oblíbený hrdina pes Gump, který 

nás také v březnu na naší škole navštívil. A kam kamínky putovaly? Do nadace Dům pro Jůlii 

a poté na Bystrcké jarní slavnosti. Děti tvořily s velkým nadšením, a tak se nám podařilo 

odevzdat okolo stovky kamínků. Snad jsme tedy alespoň trochu přispěli na dobrou věc. 

                                                                                                 za kolektiv ŠD Renata Střížová 
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Družinové výlety 

Již několik let pořádáme v rámci školní družiny jarní odpolední výlety. Tyto aktivity nám 

pozastavil koronavirus, ale podařilo se nám akci obnovit. V letošním roce jsme navštívili 

ekofarmu Jalový dvůr, Arboretum Křtiny a jezdeckou školu v Řícmanicích. Výletů se 

zúčastnilo celkem 9 oddělení školní družiny. Výběr výletů byl zaměřený na kontakt s jarní 

přírodou a pobyt na čerstvém vzduchu. V Řícmanicích a Jalovém dvoře si děti mohly užít 

bezprostřední kontakt se zvířátky, jízdu na koních i na bryčce.  

Ze všech výletů se děti vracely plné nadšení, nezapomenutelných zážitků, a především 

nových vědomostí o přírodě kolem nás. Už nyní můžeme říct, že se těšíme a jsme zvědaví, 

kam nás společné cesty zavedou v příštím školním roce.                                                          

za kolektiv ŠD Iva Kalábová 
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Legrando v akci 

V pátek 20. května nás opět navštívil náš oblíbený cirkus Legrando. Odpoledne zahájil 

principál, který děti slavnostně přivítal. Dobrodružství mohlo začít. A že se bylo na co těšit! 

Chůze po hřebících nebo po laně, žonglování, zkouška udržení rovnováhy na vysokém 

žebříku či balancování na balónu – to vše bylo připraveno pro odvážné děti. Dobrou náladu 

udržovali lektoři a paní vychovatelky.  

Všichni jsme si v tento den užili spoustu legrace a těšíme se zase brzy na viděnou. 

                                                                                                 za kolektiv ŠD Radka Pohanková 

 

Sportovně zábavné odpoledne ve školní družině 

Dne 7. června jsme se s dětmi sešli na školním hřišti, abychom dodatečně oslavili Den dětí. 

Pro děti jsme připravili 13 zábavných stanovišť, na kterých si mohly vyzkoušet nejrůznější 

dovednosti a navzájem poměřit své síly (obratnost, postřeh, zručnost, sílu i rychlost). Za 

splnění jednotlivých úkolu dostaly děti razítko do předem připravené karty a na závěr je 

čekala malá odměna. I když nám počasí na začátku moc nepřálo, všichni jsme si odpoledne 

moc užili a už teď se těšíme, že si příští rok zábavné odpoledne zopakujeme. 

za kolektiv ŠD Iva Kalábová 

 

Atletický trojboj 

V pátek 27. 5.2 022 se uskutečnilo finálové klání družinové soutěže v atletickém trojboji pro 

1. a 2. třídy. Zúčastnilo se 14 dětí (7 dívek a 7 chlapců). Na ně navázaly děti ze 3. a 4. tříd, 

kterých bylo 18 (11 dívek a 7 chlapců) a poměřily si síly v pátek 10. 6. Všichni podali skvělé 

výkony a zaslouží si velkou pochvalu. 

Děti na 1.-3. místě v obou kategoriích si odnesly diplomy a drobné ceny, ostatní soutěžící 

dostali sladkou odměnu. 

Součástí vyhlášení vítězů bylo i vystoupení, které si připravily děti z ostatních oddělení. 

Odpoledne nám zpestřily tancem, divadlem i zpěvem a moc jim za to děkujeme.  

                                                                                    za kolektiv ŠD Lenka Slabáková 
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Školská rada schválila Výroční zprávu Základní školy Brno, Vejrostova 1, 

příspěvková organizace za školní rok 2021/2022 na zasedání, které se konalo dne 

……………………….. 

 

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.                                   ………......................................... 

Ing. Pavel Kříž, Ph.D.                                                …………………………………. 

Mgr. Olga Novotná                                                    ..................................................... 

Mgr. Svatava Dobšíková                                          ...................................................... 

Mgr. Lenka Čerstvá, Dis.                                          ...................................................... 

Mgr. Darina Misařová, Ph.D.                                    ….................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


