Vážení rodiče,
děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2011/2012. Přejeme
Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a Vám klidnou dovolenou.
vedení školy
Co se událo ve škole v posledním čtvrtletí:
– naši žáci se pravidelně účastnili celé řady ekologických výukových programů
ve střediscích ekologické výuky na Lipce, Jezírku a v Rezekvítku
– i letos úspěšně pracovaly edukativně-stimulační skupinky
– často a úspěšně nás žáci reprezentovali na sportovních soutěžích ve florbalu,
kopané, atletice, vybíjené (postup do krajského kola), odbíjené a v miniházené
– uskutečnil se zajímavý výukový program na Mohyle míru pro všechny ročníky
– děti navštěvovaly místní knihovnu, divadelní představení, soutěžily ve finanční
gramotnosti
– 22. 5. jsme uspořádali již
5. ročník regionální
soutěže
Ekoolympiáda, 24. 5. učitelé
absolvovali zajímavý seminář na
ekologickém středisku Lipka,
5. 6. se konal celoškolní projekt
Den životního prostředí
– škola se zúčastnila celostátního
testování žáků 5. a 9. tříd
z českého a anglického jazyka a
matematiky
– proběhla rekonstrukce dalších dvou učeben (celková oprava podlah, nábytek),
zřizovatel město Újezd u Brna navýšil rozpočet školy na tuto akci o částku
320 000,- Kč
Ekoolympiáda 2012
V úterý 22. května se v naší škole uskutečnilo oblastní kolo již 5. ročníku soutěže
Ekoolympiáda. Soutěže se zúčastnilo 8 škol – Boleradice, Měnín, Otnice, Podolí,
Sokolnice, Šaratice, Telnice a Újezd u Brna. Soutěžilo 96 žáků z prvního stupně
a velkou část úkolů v soutěži připravovali žáci 9. ročníku pod vedením paní
učitelky Stanislavy Žáčkové. Pro paní učitelky, které doprovázely soutěžící
z okolních škol, byl připraven program v žákovské kuchyňce. Součástí programu
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byla vernisáž výstavy Environmentální výchova prakticky z EkoCentra v Brně,
kterou přijel zahájit ředitel Mgr. Zbyněk Zavadil a Ing. Kateřina Ševčíková poté
vedla výukový program Včelí tajemství. Mezitím děti plnily úkoly na školní
zahradě. I přes ztížené podmínky na školním dvoře, kde byly prováděny stavební
práce spojené s opravou kanalizace, se letošní Ekoolympiáda vydařila a děti
odjížděly spokojené. Ceny pro
výherce nám již tradičně věnovala
firma Elektro Spáčil, za což jim
velice děkujeme. Děti dostaly ceny
krásně zabalené a měly
z nich
velkou radost. Partnery soutěže
byly i brněnské organizace, se
kterými
úzce
spolupracujeme:
Nadace
Partnerství,
Lipka,
Rezekvítek a VUKOZ. Také jim
patří náš dík, těšíme se na další
spolupráci a děti zajisté na další
ročník soutěže.
Vzdělávání na Kamenné
Ve čtvrtek 24. května odpoledne byl pro učitele naší školy realizován
sedmihodinový seminář Jak zapojit environmentální výchovu do výuky. Seminář
se uskutečnil na nejnovějším pracovišti Lipky - Kamenná v Brně. Pro všechny
zúčastněné byl připraven bohatý program, který vedli lipkoví lektoři a lektorky –
výtvarné a rukodělné aktivity, bloková výuka, výuka v terénu, kritické myšlení
apod. Seminář byl velmi zajímavý, inspirující a všichni se do aktivit zapojili
s velkým elánem a nadšením. Získali jsme nové náměty do vyučování, které jsme
si vyzkoušeli na vlastní kůži. Náš pedagogický sbor byl vybrán pracovníky Lipky
a díky projektu byl seminář pro nás uskutečněn zdarma, což je samozřejmě velké
plus, a organizátorům z Lipky za to velmi děkujeme.
Návštěva ZŠ Šardice a bylinkové zahrady ve Valticích
V pátek 1. června se žáci
7. ročníku,
kteří
navštěvují
přírodopisné praktikum, společně
se členy Ekotýmu i vedením školy
vydali na návštěvu Základní školy
T. G. Masaryka v Šardicích
a následně i bylinkové zahrady ve
Valticích.
Od školy jsme vyjížděli v devět
hodin ráno a naše první zastávka
byla ve škole v Šardicích. Tam nás
velmi mile přivítala paní ředitelka
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Zuzana Kopecká společně s paní učitelkou Martinou Králíkovou, jež je zároveň
koordinátorkou EVVO na škole. Po krátkém úvodu jsme se rozdělili na dvě
skupiny a každá z nich si postupně prohlédla školu a školní zahradu. Zahrada je
velice krásně upravená a skvěle vymyšlená, spousta záhonků s bylinkami, lučními
rostlinami, stromy nebo hmatová stezka, to vše a i víc byste na jejich zahradě našli.
Zrovna zde probíhala výstava
drobného zvířectva, kterou jsme si
také prohlédli. Prohlídka zahrady
byla velmi zajímavá a určitě by se
našlo pár věcí, jež bychom mohli
udělat i na naší zahradě a tím ji ještě
zlepšit. Po exkurzi, kterou bychom
si klidně ještě prodloužili, jsme
nasedli do autobusu a vydali se
směr Valtice. Hned po příchodu do
bylinkové zahrady Tiree Chmelar se
nás ujala paní, která nám celou
zahradu ukázala a ke každé z bylin
řekla zajímavé informace. Zahrada je nádherná a je rozdělena na několik částí.
Najdete zde Zahradu vůní, Kulinářskou zahradu, Zahradu mýtů a legend, Zahradu
motýlů a včel. Na prohlídku zahrady nám vyšlo nádherné slunné, teplé počasí. Do
školy jsme se vrátili po půl druhé. A pěkný den jsme ukončili výborným obědem
v naší školní kuchyni.
Vlasta Popeláková, 8. A
První pomoc v naší škole
V pondělí 4. června přijelo do naší školy deset studentů z Církevní střední
zdravotnické školy Grohova v Brně, kterou navštěvuje i několik našich bývalých
žáků. Již potřetí připravili pro naše žáky z osmých tříd interaktivní program první
pomoci pod vedením odborné
učitelky Ludmily Staňkové. Na
začátku proběhla teoretická část
s názornými ukázkami jak pomáhat
při úrazech nebo onemocnění. Další
část byla velice akční – zejména ze
strany studentů – na různých
modelových situacích (žilní krvácení
při přípravě večeře, amputace ruky
při řezání pilou, čtyři zranění při
dopravní nehodě, infarkt, epileptický
záchvat, pneumotorax při pádu
z lešení) ukázali žákům, jak mají postupovat při ošetření zraněných. Po přestávce
všichni žáci ve dvojicích absolvovali praktický nácvik první pomoci na různých
stanovištích – popáleniny, resuscitace, řezné rány, přikládání šátkových
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a obinadlových obvazů, tepenné krvácení a transport zraněného. Na závěr žáci
vyplnili test, který zvládli všichni na výbornou. Studenti měli program perfektně
připravený, vyzařoval z nich elán a nadšení. Naši žáci i učitelé se dozvěděli
spoustu informací a získali základní znalosti o první pomoci, které mohou kdykoli
v životě potřebovat.
Litter Less Campaign aneb Když méně znamená více
V úterý 5. června na Světový den životního prostředí se uskutečnil závěrečný den
ke kampani zaměřené na snižování odpadů, do které byla celoročně zapojena naše
škola a díky ní jsme získali 9 500,- Kč určených na snižování odpadu ve škole.
Děti se zúčastnily různých výukových programů, které vedli lektoři z EkoCentra,
Lipky, Karlovy univerzity, Hnutí Nesehnutí, Rezekvítku a ZOO v Brně. Všechny
programy byly pro děti zdarma. I když nám počasí tentokrát nepřálo a někteří
pěkně zmokli, tak většina tříd navštívila nový sběrný dvůr i čistírnu odpadních vod
a žáci se seznámili s provozem a jejich důležitostí pro zlepšení životního prostředí.
Děkujeme pracovníkům, kteří nás provedli i vedení města za umožnění exkurze.
Největší problém měly děti, které sbíraly odpady v újezdských ulicích, protože
téměř žádný odpad nenašly a vracely se do školy s prázdnou. To svědčí o tom, že
Újezd u Brna je čisté město a zaměstnanci městského úřadu o jeho čistotu vzorně
pečují.
Reportáž ze Dne životního prostředí
Pro celou školu byl naplánovaný program, který zahrnoval i prohlídku ČOV
a Sběrného dvora v Újezdě u Brna. Cestou na exkurzi šla každá třída svou trasou,
po které sbírali odpadky a tím čistili naše prostředí.
Pro 1. stupeň si žáci osmých tříd připravili na první hodinu prezentace o životním
prostředí. Po té se každá ze tříd věnovala svému programu. Do 1. a 2. tříd zavítal
ředitel brněnské ZOO pan Martin Hovorka a povídal si s dětmi o nově narozených
medvíďatech. Ptali jsme se dětí,
jak se jim program líbil a co se
jim líbilo nejvíce: Eliška K.:
„Moc se mi to líbilo. Nejvíce se
mi líbila medvíďátka.“ Simona
C.: „Mně se líbila zvířátka.“
Šimon H.: „Bylo to hezký.“
Ve třetích třídách byly lektorky
z Lipky a měly připravený
program s názvem Zelený ostrov.
Po rozhovoru s dětmi jsme
zjistili, že se jim nejvíce líbila
výroba
map
z papíru
a rozdělování se do skupin podle semínek. V pátých ročnících si lektorky
z Ekocentra připravily přednášku Dobrý hospodář. Třídě 5.A se na programu
nejvíce líbilo stavění ekologického domu a vyrábění přáníček.
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Na druhém stupni byl pro šesté třídy připraven program: Jak nakládat s odpady,
který vedla lektorka z Rezekvítku. Žáci sedmých tříd se účastnili přednášky
o podzemní vodě, vedenou lektorem z Univerzity Karlovy. Žáci z osmých ročníků
připravovali prezentace pro 1. stupeň. Pro deváté ročníky lektoři z Hnutí Nesehnutí
vedli workshop Multikulturní společnost. I přes nepřízeň počasí se žáci dobře
bavili.
Eliška Mášová, Vlasta Popeláková, 8. A
Co se dělo ve čtvrté třídě
První vyučovací hodinu přišly do naší třídy žákyně z VIII.A Libuše Tisoňová a
Vlasta Popeláková. Připravily si pro nás zajímavosti o životním prostředí a o
odpadech. Hráli jsme různé stolní hry - čtyřpexeso a domino. Naším dalším
úkolem bylo roztřídit odpad do správných nádob. Holky měly program moc hezky
připravený.
Na druhou a třetí hodinu si pro nás lektorka z brněnského Ekocentra přichystala
program o stromech. V první části jsme si povídali o známých i méně známých
druzích stromů. Dozvěděli jsme se například, že baobab je strom s největším
obvodem kmene na světě (asi 40 metrů). Ve druhé části jsme vyráběli papír.
Myslím si, že projektový den byl poučný a zajímavý.
Anton Tisoň, 4. A
Den životního prostředí v 9. A
My, žáci 9. A, jsme nejprve
navštívili újezdskou čističku
odpadních vod. Za doprovodu
zaměstnanců jsme prošli celým
areálem. Míjeli jsme spoustu
„bazénů“ se špinavou, silně
zapáchající vodou a přitom
jsme se dovídali, jakým
procesem čištění zde voda
prochází. Během dopoledne
jsme se ještě stihli zapojit do
projektu „Ukliďme svět!“. Přes
stálé mrholení jsme vyrazili do
ulic Újezda, abychom jej
společnými silami zbavili odpadků. Po návratu do školy nás čekal dvouhodinový
program připravený Hnutím Nesehnutí, program o multikulturní společnosti.
Prostřednictvím různých aktivit a diskusí jsme poznali, jak obtížné je – když jsme
odlišní – se vzájemně tolerovat a při řešení problému vymyslet takový postup,
který by vyhovoval všem stranám. V úplném závěru jsme dostali do rukou
pracovní listy Hrátky s přírodou. Při jejich zpracování se nám hodily znalosti
různých oborů – jazykové, historické, zeměpisné i přírodovědné.
Simona Franklová, Hana Hladká, Markéta Jašová, Jana Muselíková z 9. A
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Před dubem, za dubem
V pátek 11. května žáci druhých tříd navštívili ekologický výukový program
s názvem „Před dubem, za dubem“ ve středisku ekologické výchovy
„Rozmarýnek“ v Brně.
Program byl pestrý. Děti pracovaly v učebnách, v zahradě i v blízkém lese.
Při zajímavých činnostech se žáci seznamovali s rostlinami i živočichy
v jednotlivých patrech lesa. Uvědomovali si vzájemnou souvislost života různých
živých organismů v lesním společenství. Při plnění úkolů využívali názorných
pomůcek. Nejvíce se dětem líbilo v přírodní zahradě. Mohli poznávat množství
rozmanitých dřevin a bylin. Obdivovali rybičky v přírodním jezírku. Na závěr si
zahráli hru, jejímž tématem byl lov lišky.
Čas uběhl velmi rychle a děti odjížděly domů se zajímavými zážitky. Už se těší na
další podobnou akci.
Mgr. Ivana Hladilová
Údolí oddechu
V pátek 18. května se žáci šestého ročníku zúčastnili terénního programu v Údolí
oddechu. Po příjezdu na místo určení, kterým byla obora Holedná, si nás vzaly na
starost paní lektorky z Rozmarýnku. Cestou lesem nám rozdaly pracovní listy,
které jsme na různých stanovištích postupně vyplňovali. Také jsme dostali
dalekohledy a po cestě pozorovali daňky, srnce a další volně žijící zvěř. Kamenitou
stezkou jsme došli k rybníčku a tam jsme se nasvačili. Poté jsme lovili různé
drobné bezobratlé živočichy z rybníčku. Nejzdařilejší úlovek získal Adam Bulíček,
který chytil čolka. Čolek byl krásně zbarvený do tří až čtyř barev. Nakonec jsme se
všichni šli podívat na divoká prasata, která jsme i nakrmili. Úplně na závěr jsme šli
do altánu a tam jsme se rozloučili.Výlet se všem líbil.
Petr Rusanov, 6.A
Celá akce se mi velice líbila. Dozvěděla jsem se plno nových informací. (Kristýna
Drabálková, 6. A)
Tento program se mi líbil nejen proto, že byl v lese, ale také, že jsem viděl
muflony, daňky a prasata. (Adam Fila, 6. A)
Moc se mi v oboře líbilo a určitě tam pojedu znovu. (Hana Mácová, 6. A)
NAOMAK
Učitelé z celé České republiky se 2. dubna sešli
v Brně na konferenci Naomak, kterou pořádala
Nadace Partnerství. Na konferenci byl všem
účastníkům představen i úspěšný projekt naší
školy Naše zahrada pro všechny. Hlavním
hostem konference byla Delia Clark z USA,
autorka nové vzdělávací metody „místně
zakotveného učení“. Cílem této metody je co
nejvíce propojit vzdělávání s praktickým
řešením problémů v obci, kde se škola nachází. „V podstatě jde v místně

6

ukotveném učení o to, že se děti zabývají skutečným světem, dělají, co je baví a co
je důležité pro jejich blízké,“ uvedla Delia Clark, lektorka a ředitelka Centra pro
místně zakotvené učení ve Vermontu (USA). Součástí konference byla i exkurze
po zdařilých školních projektech – jednou ze tří škol, kterou učitelé navštívili, byla
i ta naše. Součástí programu v naší škole byla prezentace výstavy „Přírodní
zahrady“ žáky 7. ročníku, učitelé si prohlídli naši školu i přírodní zahradu pod
vedením paní učitelky Ivy Nedomové. V interaktivní učebně přivítala účastníky
exkurze ředitelka školy PaedDr. Jaroslava Olšanská a představila aktivity naší
školy. Karolína Molatová s Jaroslavem Slezákem, šikovní žáci ze 7. A, učitelům
a dalším účastníkům exkurze předvedli interaktivní materiály, které sami
vypracovali v rámci hodin informatiky pro pokročilé. Všem účastníkům se velmi
líbila prezentace činnosti naší školy v rámci projektu Ekoškola, kterou na téměř
profesionální úrovni, předvedly dívky z 9. A.
Simona Franklová a Markéta Jašová, 9. A
Finanční gramotnost na ZŠ
Finanční vzdělávání se v současné době stává trendem i na základních školách. Jde
zejména o to připravit žáky prostřednictvím příkladů z praktického života na
situace, ve kterých se v dospělosti mohou ocitnout. Seznamují se např. se
systémem fungování peněžních ústavů, učí se orientovat v různých bankovních
produktech a transakcích, poznávají nebezpečí zadluženosti či zásady tvorby
vyrovnaného domácího rozpočtu. Všechny znalosti a dovednosti jsou žákům
předávány, přiměřeně jejich věku, zejména v předmětech občanské výchovy,
výchovy ke zdraví, pracovních
činnostech, ale samozřejmě také
v matematice.
Nad rámec běžné výuky jsme se
letos již potřetí zúčastnili soutěže
MŠMT s tématikou finanční
gramotnosti, kde družstvo žáků
naší školy obsadilo v okresním
kole 5. místo, a soutěže Finanční
gramotnost na ZŠ v Modřicích,
kde jsme v konkurenci dalších tří
škol také obstáli. Žáci si navíc
v závěrečné dražbě za „vydělané“
peníze vybojovali hodnotné ceny a vyzkoušeli si, jak s penězi účelně nakládat.
Mgr. Stanislava Žáčková
Dopravní výchova na 1. stupni
V letošním školním roce proběhla dopravní výchova ve čtvrtých ročnících ve dvou
etapách.
Na podzim 24. 10. 2011 absolvovaly třídy 4.A a 4.B teoretické seznámení
s pravidly silničního provozu a praktický nácvik jízdy na jízdním kole.
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V jarní části, která se konala 29. 5. 2012, byla u žáků prověřena znalost pravidel
silničního provozu formou testu a praktickou jízdou si děti prověřily svoje
dovednosti a schopnosti na mobilním dopravním hřišti.
Protože v loňském školním roce přišli kvůli nevlídnému počasí letošní páťáci
o jarní část této výuky, absolvovali ji v tomto školním roce 17. 10. 2011.
Pro všechny žáky 1. – 4. ročníku připravujeme na konec června dopravní
dopoledne, během kterého si všechny děti na různých stanovištích zopakují vše, co
potřebují znát pro bezpečný pohyb v běžném silničním provozu.
Mgr. Irena Jandlová a Mgr. Markéta Muselíková
Informace ze školní jídelny
(Přihlášky ke školnímu stravování pro nový školní rok, vracení přeplatků ve
stravném.)
Žákům byly rozdány přihlášky na stravování na nový školní rok 2012/13. Přihlášky
je nutné odevzdat ve školní jídelně vyplněné a podepsané rodiči do konce tohoto
školního roku, tedy do 29.6.2012.
• Pokud budete stravné hradit převodem z účtu, je nutné na přihlášce napsat číslo
účtu. Pokud toto napsáno není, jsou žáci zařazeni do kategorie žáků platících
složenkou a tato je jim každý měsíc vydávána.
• Pokud Vám Vaše dítě přihlášku nepředalo, je možné si ji vyzvednout v den
třídních schůzek ve školní jídelně a nebo u třídních učitelů.
• Rodiče žáků, kteří v tomto školním roce platili stravné složenkou, si mohou
přeplatky ve stravném vyzvednout v hotovosti v den třídních schůzek 11. 6. 2012,
kdy budu ve školní jídelně přítomna do 18.30 hod. Při platbě složenkou budou
potom žákům vráceny všechny přeplatky v hotovosti na konci školního roku.
Výše vráceného přeplatku bude zapsána do deníčku a nebo do žákovské knížky.
• V hotovosti si mohou přeplatky ve stravném, které jsou nižší než 300,--Kč,
vyzvednout i rodiče platící převodem z účtu.
• Prosím tedy rodiče žáků, kteří platí stravné složenkou a nebo jejichž dítě má
tento nízký přeplatek, aby se pro něj stavili ve školní jídelně 11. 6. 2012 během
třídních schůzek a nebo v týdnu od 11. 6. do 15. 6. 2012, rovněž ve školní jídelně.
Jelikož všichni rodiče nemají zřízeno internetové objednávání stravy, budu Vás o
tomto přeplatku informovat lístečkem, který předám Vašemu dítěti.
• Všem rodičům, kteří platí stravné převodem z účtu, budou potom přeplatky
vráceny na účet po ukončení školního roku v měsíci červenci.
• Rovněž připomínám, že stravné na měsíc září 2012 je nutné uhradit tak, aby na
účtu ZŠ bylo připsáno v době od 1. 8. 2012 do 21. 8. 2012.
• Složenky na měsíc září je možné si vyzvednout ve školní jídelně v průběhu
měsíce června.
• Cena stravného pro začátek nového školního roku zůstává stejná jako ve druhém
pololetí roku 2012.
Holubová Marie, vedoucí školního stravování
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Hospodářství pana Šnofouse
Ve středu 30. 5. 2012 se třída I. B zúčastnila environmentálního programu na
Lipce „Hospodářství pana Šnofouse“. Úvodem děti provázela pohádka o panu
Šnofousovi, kdy zjistily, že když je někdo pyšný a lakomý, tak nakonec přijde
o všechno. Společně přišly na to,
že nezbývá panu Šnofousovi nic
jiného, než se omluvit sousedům
a polepšit se. Dostal od sousedů
různá domácí zvířátka, o která se
začal starat a byl rád, že není
sám.
Potom se děti rozdělily do dvou
skupin. Jedna skupina zkoumala
život krav a koz. Dokonce si děti
samy vyrobily tvaroh a stloukly
máslo. Ze začátku bylo samé fuj,
to já nebudu, potom ale bylo
slyšet jen mňam, mňam. Ochutnaly i syrovátku z tvarohu a smetanu z másla.
Druhá skupina zkoumala život slepic, králíků, hus a oveček. Děti hrály různé
hmatové hry a kreslily domácí zvířata husím brkem.
Byli jsme i venku na zahradě, kde jsme viděli živého králíka a slepice. Děti je
nakrmily a zahrály si na slepice a na vlastní kůži si vyzkoušely, jak se asi žije
slepicím ve volném výběhu a v klecích.
Na závěr byla hostina, kdy si děti namazaly na chleba máslo a tvaroh vlastnoručně
vyrobené.
Moc se nám na Lipce líbilo a příští rok se určitě vrátíme.
Za celou I. B Mgr. Iva Nedomová
Školní družina 2011/2012
V letošním školním roce je v provozu i nadále ŠD při ZŠ. Školní družinu
navštěvuje 58 dětí, rozdělených do dvou oddělení pod vedením Simony
Pospíšilové (II. oddělení) a Veroniky Chamerové (I. oddělení) jako vedoucí
vychovatelky.
Provoz pondělí - pátek :
6:45 – 7:40 hod
11:40 – 17:00 hod
Veškeré informace jsou k dispozici na školních webových stránkách, kde jsou ke
stažení dostupné také omluvenkové formuláře a řád ŠD. Dále pak fotografie
výrobků, výkresů a dětí při akcích pořádaných školní družinou.
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Náplní ŠD je maximálně
využít volný čas dětí k rozvoji
výtvarných a
pracovních
dovedností.
Procházkami
poznáváme
okolí, využíváme také dětská
hřiště ve městě, včetně hřiště
na pozemku školy, k rozvíjení
pohybových činností.
Navštěvujeme také počítačové
učebny
nacházející
se
v budově školy.
Podílíme se na výzdobě
v prostorách školy.
Děti dále učíme, jak být šetrný
k přírodě, viz projekt EKO škola, který zahrnuje mimo jiné i třídění a sběr odpadu.
Přihlášky dětí na následující školní rok budou k dispozici v přípravném týdnu
v srpnu a během prvního týdne v září. Rodičům budoucích prvňáčků budou
rozdány na informační schůzce, která proběhne 18. 6. 2012.
Všem dětem a rodičům přeji krásné prázdniny a děkuji za spolupráci v uplynulém
školním roce.
Veronika Chamerová
Plavání
V letošním roce se ve druhém pololetí žáci druhých a třetích tříd účastnili
plaveckého výcviku. Výcvik probíhal v plaveckém bazénu v Blučině. Každý
ročník jezdil v jeden den. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin podle úrovně
plaveckých dovedností. Ve třetí a čtvrté skupině nacvičovali základy plavání a
hráli hry ve vodě, v prvních dvou skupinách zdokonalovali své plavecké
dovednosti. Cvičili a učili se plavat kraul, prsa, znak, plavat pod vodou, splývat,
skákat šipku do vody. Často také trénovali výdrž pod vodou, např. lovením puku ze
dna bazénu. Nejvíce se dětem líbilo lovení puku, skákání ze skokánku a vodní
mašinka. Získané dovednosti určitě brzy uplatní v rybníku, moři nebo bazénu
o prázdninách.
Mgr. Eva Terebieniecová
Zpráva o přijímacím řízení žáků naší školy ve školním roce 2011/2012
ke studiu na středních školách
Žáci se seznamují s problematikou volby povolání v rámci vyučovacího předmětu
pracovní činnosti během druhého pololetí 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku.
V I. pololetí školního roku jsou pro žáky devátého ročníku organizovány schůzky
s pracovníky Úřadu práce Brno – venkov , IX. B 3. 10. 2011 a IX. A 6. 10. 2011.
Během školního roku jsou výchovným poradcem ve spolupráci s třídními učiteli
pro žáky a jejich rodiče připraveny informační materiály k problematice volby
povolání a přijímacího řízení. Pravidelně se uskutečňují během prvního pololetí
10

dvě informační akce pro rodiče vycházejících žáků. V letošním školním roce se
uskutečnily 21. 11. 2011 a 16. 1. 2012. Na první schůzce byli žáci a jejich rodiče
informováni o nabídce středních škol našeho regionu. Některé střední školy přímo
prezentovaly svou vzdělávací nabídku. Druhá schůzka byla zaměřena na vyplnění
přihlášek a seznámení s náležitostmi přijímacího řízení, především s jejich
změnami.
V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu ISŠ Sokolnice Moje volba
– moje budoucnost. Dne 29. 9. 2011 se chlapci devátých tříd zúčastnili návštěvy
stavební firmy Xella Hrušovany u Brna. 16. 12. 2011 v rámci oborového dne
navštívili vybraní žáci z devátých tříd ISŠ Sokolnice.
V tomto školním roce opět došlo ke změně legislativních podmínek pro přijímání
ke studiu na středních
školách. Dřívější možnost
podání až 3 přihlášek
v prvním
kole
byla
změněna
na
možnost
podání
maximálně
2 přihlášek.
Možnost
jednoho
předání
zápisového lístku z jedné
střední školy na druhou
byla omezena jen na
případy, kdy žák je přijat
ke studiu na odvolání.
Na
naší
škole
se
přijímacího
řízení
účastnilo 47 žáků, z toho
45 žáků devátých tříd. Na víceleté gymnázium si podávali přihlášku 2 žáci. Všichni
žáci devátých tříd byli přijati ke studiu na středních školách, kdy převážná část
žáků byla přijata již během prvního kola přijímacího řízení. Současně byla přijata
ke studiu na šestiletém gymnáziu jedna žákyně, ke studiu na osmiletém gymnáziu
nebyl přijat jeden žák.
Školní rok
2011/12
Počty
přijatých
žáků

Gymnázia
4 leté
studium
3

6 leté
studium
1

8 leté
studium
0

SOŠ

SOU

Konzervatoř

27

15

0

Mgr. Dalibor Gold, výchovný poradce školy
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Hospodaření Nadačního fondu
k 31.12.2011
Počáteční stav k
1.1.2011:
Stav hotovosti:
Stav běžného účtu
ČSOB:

k 31.5.2012
Počáteční stav k
1.1.2012:
33 075,00 Kč Stav hotovosti:
Stav běžného účtu
8 469,11 Kč ČSOB:

Peníze na cestě:
Celkem finanční
prostředky:

0,00 Kč Peníze na cestě:
Celkem finanční
41 544,11 Kč prostředky:

Příjmy:
Dary:
Dar OÚ Újezd u Brna
Úroky:
Příjmy celkem:

40 740,00 Kč
30 000,00 Kč
4,34 Kč
70 744,34 Kč

Výdaje:
Poplatek za vedení
účtu:
Školní potřeby
Ceny do soutěže
Režie
Odměny žákům - USB
Flash
Florbalové hole
Videodata projektor
Jízdné na soutěže
Výdaje celkem:
Závěrečný stav k
31.12.2011:

931,00 Kč
3 127,00 Kč
600,00 Kč
532,00 Kč
3 564,00 Kč
9 896,00 Kč
39 990,00 Kč
17 534,00 Kč
76 174,00 Kč

Příjmy:
Dary:
Dar OÚ Újezd u Brna
Úroky:
Příjmy celkem:
Výdaje:
Poplatek za vedení
účtu:
Školní potřeby
Ceny do soutěže
Režie
Odměny žákům - USB
Flash
Florbalové hole
Videodata projektor
Jízdné na soutěže
Výdaje celkem:

32 674,00 Kč
3 440,45 Kč
0,00 Kč
36 114,45 Kč
0,00 Kč
30 000,00 Kč
1,69 Kč
30 001,69 Kč

17,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1 260,00 Kč
1 277,00 Kč

Závěrečný stav k
31.5.2012:

Stav hotovosti:
Stav běžného účtu
ČSOB:

32 674,00 Kč Stav hotovosti:
Stav běžného účtu
3 440,45 Kč ČSOB:

Peníze na cestě:
Celkem finanční
prostředky:

0,00 Kč Peníze na cestě:
Celkem finanční
36 114,45 Kč prostředky:
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1 414,00 Kč
63 425,14 Kč
0,00 Kč
64 839,14 Kč

