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Zhodnocení a závěr 
 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

 

Zkušenosti, které se nám osvědčily v uplynulých letech, nám posloužily jako vodítko 

při sestavování MPP pro školní rok 2016/2017. Upřednostnili jsme ty aktivity, které vedly k 

pozitivním výsledkům v jednotlivých oblastech prevence. Snažili jsme se, aby tyto aktivity 

vyvolaly ohlas u dětí a účastí v nich se vyhnuly možnostem setkávat se s negativními jevy. V 

závěru školního roku 2016/2017 můžeme konstatovat, že jsme dosáhli velmi pozitivních 

výsledků a to jak v prevenci drogových závislostí, alkoholismu a kouření, tak v prevenci šikany.  

Do realizace byli zapojeni všichni žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče žáků, lékaři a další 

odborníci, kteří svou činností regulují a ovlivňují postoje žáků v oblasti prevence. 

Oblasti prevence: 

 komunikace a vzájemné vztahy mezi žáky 

 alkohol, kouření a omamné látky 

 zneužívání internetu 

 školní šikana 

 šikana zaměřená na učitele 

 záškoláctví 

 opatření pro činnost při vzniku mimořádné události 

Výběr preventivních programů jsme zaměřili nejen na problematiku informovanosti v oblasti 

prevence, ale zejména na problematiku mezilidských vztahů a komunikace, neboť problémy v 

těchto oblastech se promítají do dalších rovin lidského života a mohou vést k  rizikovému 

chování. 

Přehled činností v rámci prevence pro školní rok 2016/2017: 

Vytvoření MPP a jeho zveřejnění na web stránkách školy ve spolupráci s ostatními pedagogy. 

Seznámení pedagogických pracovníků s obsahem MPP. 

Seznámení rodičů na třídních schůzkách s obsahem MPP, Programu proti šikanování a 

preventivní činností v rámci ŠPP a s potřebnými kontakty. 

Seznámení VP a všech vyučujících s programem prevence rizikového chování, jejich 

spolupráce na jeho plnění, začlenění problematiky prevence SPJ do výuky (třídnické 

hodiny, hodiny TV, PŘ, PRV) 

Seznámení vyučujících se změnami v metodických pokynech vztahujících se k prevenci a 

problematice rizikového chování. 

ABRAKAMUZIKA – preventivní program zaměřený na celkovou problematiku sociálně 

patologických jevů 

Adaptační programy pro 1. ročníky (tř. uč., šk. psycholog) 

Adaptační programy pro 6. ročníky (tř. uč.) 

Již tradičně se v září uskutečnil společný adaptační program všech žáků šestých tříd. 

Cíle adaptačního výjezdu jsou: stmelení třídních kolektivů, nastartování rozvoje 

pozitivních vazeb mezi žáky celého šestého ročníku, prevence psychopatologických 

jevů ve třídě, řešení konfliktů a problémových situací ve škole. Aktivně se ho účastní 

třídní učitelé šestých tříd a školní psycholog. 
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 Besedy na téma zdravého životního stylu, výchovné styly 

 Prevence kouření a užívání alkoholu pro 1. stupeň  

 Besedy pro 2. stupeň „Pobavme se o kouření a alkoholu“ 

 Beseda s diskuzí nad tematikou kyberšikany „Bezpečný internet“  

 Drobná majetková kriminalita (1. a 2. stupeň) – vandalismus, trestný čin, přečin 

 Beseda o právním povědomí pro 9. ročníky 

 Celostátní akce „Proč říct NE cigaretám“  

 Opětovné zapojení do dotazníku DROGY zaměřeného na oblast protidrogové 

prevence  

 Průběžná aktualizace nástěnky s protidrogovou tematikou (zapojení žáků projektovou  

  formou) 

 Třídnické hodiny – cílem je pozitivně ovlivňovat vztahy mezi dětmi, prohloubit jejich  

komunikační dovednosti a upevnit znalosti v problémových tématech. Žáci budou  

informováni o opatřeních pro činnost při vzniku mimořádné události. 

 Hasík – preventivní program z oblasti protipožární ochrany 

 Volba povolání – testy a dotazníky profesionální orientace (9. třídy) 

 

CO SE PODAŘILO? 

 

• Sepsání MPP pro školní rok 2016/2017. 

• Začlenění prevence do třídnických hodin. 

• Aktualizace nástěnek prevence. 

• Žáci jsou dostatečně informováni o následcích zneužívání návykových látek. Pozitivní 

je, že je téměř eliminováno setkání s návykovou látkou na půdě školy. 

• Podařilo se minimalizovat počet šetření rizikového jednání. 

• Na 1. i 2. stupni se prevence plní ve výuce dle tematických plánů, probíhají i další   

třídní  a školní akce. 

• Konzultační hodiny viz Organizace školního roku. 

• Aktivity pro rodiče -  Pasování prvňáčků, Lampionový průvod, atd. 

• Účast na dopravní výchově. 

 

CO SE NEPODAŘILO?  

• Nepodařilo se navázat užší spolupráci s rodiči problémových žáků. 

• Problémem v oblasti prevence zůstává kouření některých žáků 8. a 9. ročníku (mimo  

školu).• Pozornost musíme také zaměřit na neomluvenou absenci žáků. 

 

Preventivní program – „Bezpečný internet“ 

Mgr. Jarmil Müller 
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HODNOCENÍ  VÝCHOVNÉHO  PORADENSTVÍ - 1., 2. stupeň 

                                                                                                                                                  

1/ Kariérové poradenství 

- Nejvíce informací ohledně přijímacího řízení dostávali ode mě žáci 9. tříd a jejich TU 

(možnosti podání a počet přihlášek ke studiu, uplatnění zápisových lístků, formy 

přijímacího řízení). 

- V listopadu 2016 jsem zajistila žákům 9. tříd v rámci výběru povolání návštěvu Úřadu 

práce. 

- V listopadu 2016 si žáci 9. tříd vyzkoušeli SCIO testy, kde si mohli porovnat své 

        znalosti. 

- 15. 12. 2015 jsem uspořádala schůzku rodičů žáků 9. tříd a zástupců SŠ, kde byli 

rodiče informováni o způsobu přijímání na SŠ a dostali zde zápisový lístek. 

- Koordinovala jsem vypsání a podávání přihlášek na SŠ, vše do poloviny března 2017 

       (47 žáků z 9. tříd, 3 žáci z 5. třídy, 5 žáků z 7. tříd). 

- Výsledky přijímacího řízení: 

9. třídy- na gymnázium přijato 7 žáků, na SŠ 25 žáků,  na SOU 15 žáků,  

7. třídy- na gymnázium přijati 2 žáci. 

2/ Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

-  Žáci s vývojovými poruchami učení se vzdělávali na 1. i 2. stupni. 

       Těmto dětem byla věnována značná péče ze strany školního poradenského pracoviště. 

       Jejich výuka byla doplněna o vzdělávání s mentory (celkem 19 žáků na 1. i 2. stupni). 

- Na 1. stupni bylo evidováno 31 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří byli   

             integrováni v 7 běžných třídách. Výuka podle individuálního vzdělávacího plánu            

             probíhala celkem u 11 žáků. Ve třídě 1. – 5. D se učilo 6 žáků s poruchami  

             autistického spektra. 

- Na 2. stupni bylo evidováno 40 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

integrovaných v 9 běžných třídách. Výuka podle Individuálního vzdělávacího plánu 

probíhala celkem u 16 žáků.  Dyslektickou třídu navštěvovalo 11 žáků. 

-  Plán pedagogické podpory byl vypracován celkem pro 8 žáků s novými zprávami  

            (4 žáci na 1. stupni, 4 žáci na 2. stupni). 

- Výuka s asistentem pedagoga probíhala u 5 žáků na 1. stupni a u 3 žáků na 2. stupni. 

-  Na obou stupních proběhlo během školního roku několik jednání s rodiči, vždy za 

účasti třídního učitele a pracovníka Školního poradenského pracoviště. 

-  Na 1. stupni se letos se uskutečnila 1výchovná komise, na 2. stupni proběhlo 17 
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výchovných komisí. 

- Jako každý rok i letos probíhalo v září a v červnu v dyslektické třídě diagnostické 

čtení, které žákům umožňuje sledovat jejich čtecí pokroky. 

3/ Péče o žáky nadané a o žáky s neprospěchem 

- V letošním roce není na naší škole nadaný žák. 

- U žáků s neprospěchem byla důvodem buď vysoká absence  nebo neschopnost učit se. 

V obou případech se vše řešilo pohovorem se žákem, jednáním s rodiči nebo 

výchovnou komisí a následným řešením (návštěvou v PPP). 

-  23. června 2017 byli na Líšeňské radnici přijati a oceněni starostou Líšně nejlepší žáci 

školy za letošní školní rok (Nikola Čeperová ze 4. A, Tereza Ohnoutková ze 7. A a 

Lukáš Grim z 9. B). 

4/ Ostatní 

- Díky projektu Obědy pro děti jsem pomohla zajistit obědy na školní rok 2016/2017 

pro 11 žáků naší školy. 

- V říjnu 2016 jsem se zúčastnila schůzky pro výchovné poradce na PPP Hybešova a v 

listopadu 2016 setkání VP na SŠ Sokolská, kde jsme dostali informace ohledně 

přijímání na SŠ. 

- V květnu 2017 jsem byla na schůzce výchovných poradců na ÚP Polní, kde jsme 

dostali instrukce ohledně administrativy v příštím školním roce. 

- V případě potřeby jsem poskytovala učitelům informace ohledně učiva a zohlednění 

žáků se SPU.                                                               

                                                    

 Mgr. Hana Pavlíčková, výchovný poradce pro 1. i 2. stupeň 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 

  

         Školní poradenské pracoviště (ŠPP) funguje na naší škole od školního roku 2009/2010. 

ŠPP poskytuje základní poradenské služby žákům, rodičům a pedagogům. 

V letošním školním roce pracoval poradenský tým v tomto složení: 

 

JMÉNO FUNKCE 

Mgr. Hana Pavlíčková výchovný poradce pro 1. i 2. stupeň, vedoucí ŠPP 

Mgr. Jarmil Müller školní metodik prevence 

Mgr. Jiřina Juřičková školní psycholog 

Mgr. Hana Mezihoráková spec.pedagog pro I.st. 

Mgr. Ludmila Čoupková spec.pedagog pro II.st. 

Mgr. Helena.Hegarová spec.pedagog-logoped,zástupce vedení 

  

Přehled činnosti ŠPP : 

·         vzájemná spolupráce jednotlivých členů ŠPP  

·         schůzky ŠPP pravidelně 1x/14 dní v úterý 

·         konzultační hodiny všech členů ŠPP vždy v pondělí od 14 do 15 hodin 

·         spolupráce výchovného poradce, metodika prevence a školního psychologa se    

          žáky, třídními kolektivy, učiteli a rodiči 

·         komunikace mezi školou a rodiči 

·         péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

·         péče o žáky s neprospěchem 

·         preventivní, poradenská a diagnostická činnost 

·         odborná a metodická pomoc učitelům 

·         spolupráce s ostatními institucemi 

  

Přehled činnosti ŠPP ve školním roce 2016/2017: 

  

          V tomto školním roce se ŠPP scházelo 1x za 14 dní v úterý. Na schůzkách ŠPP 

jsme probírali aktuální výchovné i výukové problémy žáků. Důležité pro fungování ŠPP byla a 

je důvěra a vzájemná spolupráce všech jejích členů. Každý se věnuje vždy svým kompetencím. 

Zvýšenou pozornost jsme i letos věnovali žákům se specifickými poruchami učení, žákům 

integrovaným a žákům se zhoršeným prospěchem. 
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Letos bylo evidováno na 1. stupni 31 žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, na 2. stupni 

40 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – 

všichni integrovaní v 16 běžných třídách. Výuka 

podle Individuálního vzdělávacího plánu 

probíhala na 1. stupni u 11 žáků, na 2. stupni u 16 

žáků. Dyslektickou třídu navštěvovalo 11 žáků. 

Výuka s asistentem pedagoga probíhala u 5 žáků 

na 1. stupni a u 3 žáků na 2. stupni. 

Ve třídě 1. – 5. D se učilo 6 žáků s poruchami autistického spektra. 

Celkem pro 8 žáků s novými zprávami byl vypracován Plán pedagogické podpory (4 žáci na  

1. stupni, 4 žáci na 2. stupni). 

Na obou stupních proběhlo několik jednání s rodiči, vždy za účasti třídního učitele a pracovníka 

ŠPP. Při opakovaných nebo závažnějších problémech byla svolána výchovná komise, 1 komise 

na 1. stupni, 17 komisí na 2. stupni. 

Třídní učitelé vnímají spolupráci s rodiči a rozvíjení důvěry jako jednu ze svých priorit. Škola 

se snaží respektovat rodinné prostředí dětí a k setkávání s rodiči využívá všech příležitostí. 

Školní psycholožka působila v základní škole i v obou mateřských školách. Práce 

probíhala v úzké spolupráci s vedením školy, Školním poradenským pracovištěm a pedagogy.  

Během celého školního roku pracovala průběžně s několika třídními kolektivy na třídním 

klimatu, prevenci nežádoucích jevů, podpoře inkluzivního prostředí vzhledem k žákům se 

specifickými vzdělávacími potřebami. 

V pravidelném kontaktu byla také s dětmi a pedagogy ve třídě 1.-5. D pro děti s poruchou 

autistického spektra, kde průběžně konzultovala vzniklé situace. 

Nabízela psychologické služby žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti kariérového 

poradenství a volby povolání. Na podzim 2016 probíhalo testování zájemců z řad žáků 9. tříd 

ohledně profesní orientace a individuální konzultace psycholog – rodič – dítě. 

O žáky vycházející z 9. tříd se starala výchovná poradkyně. 

V listopadu 2016 jim zařídila návštěvu Úřadu práce v rámci volby povolání. 

V lednu 2017 svolala schůzku rodičů těchto žáků a zástupců středních škol, kde všem sdělila 

podstatné informace ohledně přijímacího řízení. 

Pro porovnání znalostí žáků objednala SCIO testy pro vybrané žáky 5., 7. a 9. tříd. 

Díky projektu Obědy pro děti zajistila obědy na školní rok 2016/2017 pro 11 žáků naší školy. 
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Školní metodik prevence sestavil Minimální preventivní program na letošní školní rok 

a seznámení učitelů a rodičů s jeho obsahem. 

Mezi programy v letošním školním roce patří Abrakamuzika – preventivní program zaměřený 

na celkovou problematiku sociálně patologických jevů, besedy na téma zdravého životního 

stylu, besedy pro 2. stupeň „Pobavme se o kouření a alkoholu“ , beseda „Bezpečný internet“ o 

tematice kyberšikany, beseda o právním povědomí pro 9. ročníky. 

Speciální pedagogové na obou stupních pomáhali třídním učitelům vypracovat IVP pro 

individuálně integrované žáky, prováděli reedukaci u žáků se SPU na 1. i 2. stupni a od ledna 

pomáhali zajišťovat speciálně pedagogickou péči. Shromažďovali OPR pro mentálně postižené 

žáky a zajišťovali pomůcky pro žáky s IVP. 

Speciální pedagožka 1. stupně byla pověřena spoluprací se školskými poradenskými zařízeními 

a konzultací podpůrných opatření u žáků s novými zprávami. Zajišťovala nákup doporučených 

pomůcek pro tyto žáky. 

Speciální pedagožka 2. stupně metodicky vedla asistenty pedagoga na obou stupních. 

Obě též zajišťovaly učební pomůcky pro žáky se SPVP. Mezi jejich činnosti patřila i evidence 

OPR u mentálně postižených žáků. 

Závěrem lze říct, že ŠPP na naší škole funguje velice dobře. Každý člen ŠPP si plní 

svědomitě své úkoly a v nutných případech jsme schopni se ihned sejít a pomocí vzájemné 

spolupráce dovést problémy ke zdárnému konci. 

  

                                                                                          Mgr. Hana Pavlíčková, vedoucí ŠPP  
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ČINNOST ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Jako školní psycholog jsem působila v základní škole i v obou mateřských školách. Práce 

probíhala v úzké spolupráci s vedením školy, Školním poradenským pracovištěm a pedagogy. 

Reagovala jsem na potřeby žáků, rodičů a pedagogů – tak jak je školní rok přinášel. 

 

Zpočátku školního roku jsem spolupracovala na přizpůsobení se žáků na novou situaci, ať už 

v mateřské škole, tak i v prvních třídách. Proběhly adaptační programy. 

 

Během celého školního roku jsem průběžně pracovala s několika třídními kolektivy, na 

třídním klimatu, prevenci nežádoucích jevů, podpoře inkluzivního prostředí vzhledem k 

žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Tyto žáky jsem monitorovala po celý školní 

rok a ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči reagovala na jejich potřeby a potíže. 

Průběžně probíhaly konzultace s rodiči, kteří přinášeli svoje otázky, podněty a starosti 

ohledně svých dětí v naší škole. Některé děti ke mně po domluvě s rodiči docházely na 

individuální sezení. Nejčastějšími tématy práce jsou adaptace v kolektivu, potíže se 

spolužáky, obavy ze školy, potíže s učením a podpora správných učebních návyků, 

psychosomatické problémy dětí, rodinné potíže promítající se do školního výkonu. Stávalo se, 

že mě oslovovaly i samy děti s žádostí si o něčem popovídat, k čemuž jsem jim vytvářela 

bezpečný prostor. 

 

Celý rok jsem byla v pravidelném kontaktu také s pedagogy a dětmi ve třídě 1.-5.D pro děti s 

poruchou autistického spektra. Průběžně jsme konzultovali vzniklé situace a někteří z žáků ke 

mně chodili pravidelně na nácvik sociálních dovedností. 

Proběhlo testování zájemců z řad žáků 9. tříd ohledně profesní orientace. Následovaly 

individuální konzultace psycholog – rodič – dítě, kde jsme společně hledali tu nejvhodnější 

cestu, vzhledem ke schopnostem a zájmům každého z nich.       

 

V obou školkách bylo realizováno screeningové orientační posouzení školní zralosti 

předškolních dětí. Každé dítě dostalo zprávu, včetně námětů k případnému docvičování a 

podpoře dítěte v určitém směru. Rodiče měli možnost využít nabídky individuální konzultace. 

Byla jsem v kontaktu s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým 

centrem a v několika případech s Oddělením sociálně právní ochrany dětí. Velmi si vážím 

výborné spolupráce s učiteli a rodiči žáků. 

                                                                           Mgr. Jiřina Juřičková, školní psycholog 
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Závěrečná zpráva speciálního pedagoga - 1. stupeň 

Činnost: Spolupracovala jsem s třídními učiteli na vytváření IVP pro žáky individuálně 

integrované (11 dětí), dohlížela na provedení jejich hodnocení, účastnila se konzultací s rodiči 

ohledně IVP, v případě potřeby poskytovala  konzultace a metodickou pomoc učitelům, 

hlavně při vytváření PLPP (5dětí). Spolupracovala jsem s výchovným poradcem, školním 

psychologem, pracovala ve školním poradenském pracovišti. V souvislosti se změnami ve 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb) jsem byla 

pověřena spoluprací se školskými poradenskými zařízeními, konzultovala s nimi nově 

navržená podpůrná opatření. Zajišťovala jsem nákup doporučených pomůcek. Na 1. stupni 

probíhala reedukace, logopedická péče a od ledna nový předmět speciálně pedagogická péče. 

V průběhu roku jsem se zúčastnila tří seminářů týkajících se tvorby IVP, PLPP a PO 2. -5. 

stupně.                     Mgr. Hana Mezihoráková 

Závěrečná zpráva za speciálního pedagoga II. stupně 

 

Činnost: Spolupráce s třídními učiteli na vytváření IVP pro individuálně integrované žáky,   

konzultace se zástupci PPP a SPC, konzultace s rodiči, provádění reedukací u žáků s SPU,  

evidence OPR u mentálně postižených, zajišťování pomůcek pro žáky s IVP a pro žáky ve 

třídách pro žáky s SPU, průběžné konzultace s učiteli, metodická a materiální pomoc,  vedení 

asistentů pedagoga, metodická pomoc,   provádění hodnocení IVP u individuálně 

integrovaných žáků pro potřebu PPP, SPC a ČŠI, spolupráce s výchovným poradcem a 

školním psychologem,  pomoc nově nastupujícím učitelům (seznámení s dokumentací 

integrovaných žáků, seznámení s metodami práce a s dostupnými pomůckami, konzultace v 

průběhu roku). 

Plány a cíle: Využívat nové materiály pro reedukační činnost i v hodinách pro žáky s SPU.  

Mgr. Ludmila Čoupková 

 

 



- 19 - 
 

ZPRÁVA KOORDINÁTORA EVVO 

 

V září se celá škola zapojila do sběru kaštanů, celkem žáci přinesli přes 6000 kg. Žáci 

školního parlamentu organizačně pomáhali při vybírání. Ti, kteří nasbírali přes 100 kg byli 

odměněni výletem do Křtinského polesí. 

Další celoškolní akce byla sběr papíru v lednu a září, celkově se vybralo přes 7000 kg 

papíru, opět pomáhali žáci ze školního parlamentu. Finance ze sběru papíru byly částečně 

použity na činnost školního parlamentu a adopci sovice sněžní ze ZOO Brno. 

Ve škole se učitelé snaží propojovat výuku svého předmětu s dalšími předměty s 

návazností na běžný život, aby žák získal ucelený pohled na dané téma. 

Na prvním stupni se žáci druhých tříd zúčastnili v září výukového programu o 

netopýrech, součástí bylo i jejich večerní pozorování na Velké Klajdovce. 

 

Druhý stupeň: 

● 6. třídy - žáci v rámci přírodopisu v terénu poznávali bezobratlé živočichy. 

● 7. třídy - žáci v přírodopise poznávali květiny a hmyz v přírodě, zúčastnili se programu ptáci 

v ZOO Brno. V rámci environmentální výuky navštívili SAKO, kde mohli blíže vidět, jak se 

dále nakládá s komunálním a tříděným odpadem. Třída 7. B je zapojena do celoročního 

programu RECYKLOHRANÍ. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a 

recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých 

drobných elektrozařízení. Během roku žáci 7.B pod vedením p. uč. Mikulicové plnili 

jednotlivé úkoly na téma: "Pátrejte s baterkou aneb lovíme baterie", "Staň se tiskařem" a 

"Zatočte s vodou či větrem" a sbírali tak body pro školu. 

Seznámili se společnostmi ECOBAT, což je nezisková 

organizace, zajišťující zpětný odběr a recyklaci 

vysloužilých přenosných baterií a akumulátorů v České 

republice a se společností ELEKTROWIN, která se 

zabývá odběrem, recyklací a likvidací elektro odpadu. 

● 8. třídy - žáci se zúčastnili programu savci v ZOO Brno a 

také pitvy srdce ve VIDA parku. V zeměpise mapovali 

území na Hádech, zkoumali podloží a geologickou 

minulost této oblasti. 

● 9. třídy - Jako motivaci pro úvod k neživé přírodě 

navštívili žáci burzu minerálů v Tišnově a naleziště 

ametystů na Květnici. Dále se zúčastnili projektu v 
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terénu na Hádech, kde pozorovali minerály a horniny a dozvěděli se něco o geologické 

minulosti. 

Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně se žáci 8. tříd 

zúčastnili dvou projektů: Ovocný strom v krajině a Velká vaječná loupež. Oba projekty měly 

za úkol dokázat žákům, že témata z různých předmětů se navzájem propojují a mají návaznost 

na běžný život. Tyto projekty byly velmi úspěšné a i v dalším roce budeme mít o tuto spolupráci 

zájem. 

Na Den Země vyráběli žáci z celé školy za pomoci učitelů výrobky z odpadního a 

recyklovaného papíru, které byly poté prodávány na akci Recyklojarmark. Dále se v rámci 

tohoto dne učili ve skupinkách poznávat bezobratlé v terénu, vyráběli si přírodní čistírnu vody 

a na závěr si trochu zaběhali a poskládali báseň o naší planetě Zemi. 

 

Ekotým, který je součástí školního parlamentu byl zapojen do projektu Litter less, který 

má za úkol snížit produkci odpadů. V rámci toho udělali vybraní žáci názornou přednášku o 

třídění odpadů v 1. třídách. Zároveň ekotým vytvořil plakát s názvem Cesta papíru, který 

vyvěsil u šaten, aby i další spolužáci a učitelé viděli, jak se nakládá s recyklovaným papírem. 

Na den činu jsme organizovali RECYKLOJARMARK. Do kterého byla zapojena celá škola. 

Část výtěžku byla věnována na adopci sovice sněžní ze ZOO Brno. 

Učitelé fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu jsou zapojeni ve spolupráci s 

Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně do projektu EDUFORUM. V rámci 

toho navštěvují různá přírodovědná školení a čerpají inspiraci pro svoji výuku. Je to projekt 

dlouhodobý a jeho výstupem má být učitelovo portfolium. 

Bc. Petra Odehnalová  
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KOORDINÁTORA ICT 

 

První třídy získaly interaktivní tabule s dotykovým ovládáním. Tabule jsou nainstalovány 

na výškově stavitelných pojezdech, které dovolují pohodlně pracovat dětem nižšího vzrůstu a 

také učitelů. Interaktivní set je doplněn o stereofonní ozvučení, díky němuž lze naplno využívat 

potenciál interaktivních cvičení v multimediálních učebnicích. 

V oblasti školní počítačové sítě se podařila v tomto školním roce úspěšná a rozsáhlá 

rekonfigurace, s cílem vytvořit dostatečné rezervy síťových adres pro potřeby současné i 

budoucí. Vytvoření virtulizovaných podsítí umožňující nastavit rozdílné politiky sítových 

pravidel pro jednotlivé segmenty sítě.  Podařilo se zřídit kvalitní sekundární připojení k 

internetu. Primárně pro potřeby počítačové učebny a pro bezdrátové klienty připojené 

prostřednictvím WIFI přístupových bodů. Nově nebude výuka informatiky zatěžovat hlavní 

připojení k internetu, na kterém jsou závislí  klíčoví zaměstnanci školy. V oblasti bezdrátového 

pokrytí se podařilo vytvořit tiketovací systém, který bude v následujícím roce v testovacím 

provozu. Podpoří se vyšší bezpečnost školní sítě a zjednoduší se přihlašování hostů k 

bezdrátovým přístupovým bodům.   

Rekonstrukce počítačové sítě se podařila také v mateřské škole Poláčkova. Máme nového 

poskytovatele internetu, vyměnit zastaralé a nespolehlivé síťové prvky. Třídy mají nově přístup 

k bezdrátovému připojení k internetu, které je nezbytné pro efektivní využívání int. tabulí. 

Významné změny se udály také v oblasti webových služeb. V testovacím provozu je nový 

redakční systém, který sjednotí přístupové politiky a webové adresy. Unifikace webového 

designu usnadní orientaci rodičů na webových stránkách. Učitelé získají s novým redakční 

systémem  otevřený web, umožňující pokročilejší úpravy než jaké nabízí hostované webové 

systémy. Pro podporu elearningu bude spuštěno prostředí Moodle. Žáci i učitelé získají 

prostředí, kde je možné ukládat výukové materiály, vytvářet úkoly i testovací úlohy s 

automatickým vyhodnocením. Zejména ocení žáci s dlouhodobější nepřítomností, kteří budou 

mocí studovat z domácího prostředí a udržet „krok“ s ostatními spolužáky. 

Výuka informatiky 5. - 9. ročníku probíhá s jednou hodinovou dotací týdně. Žáci se 

postupně seznámí s historií počítačů, základní obsluhou počítače, s prací na internetu a 

emailovou schránkou, bezpečností na internetu. Naučí se používat základní kancelářské 

programy balíku MS Office včetně jeho cloudové alternativy, programy na úpravu vektorové 

a rasterové grafiky, stříhat vlastní videa a písničky.  V letošním roce nedošlo k žádnému 

významnému pořizování techniky. Počítačová učebna přešla na kompletní doménovou 

správu. Žáci si mohou přizpůsobovat profil a také mají přístup ke sdílenému disku pro 

ukládání souborů a úkolů.       Mgr. Roman Fouček 
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ZHODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY A METODICKÉHO SDRUŽENÍ             

1. STUPNĚ 

 

Hodnocení činnosti školní družiny 
Hodnocení činnosti školní družiny ve školním roce 2016/2017 

 

Školní družina je v provozu každý den od 7:30 do 17:00 hodin. 

Pobyt dětí ve školní družině je zpoplatněn částkou 150,- Kč za měsíc. 

Celkem školní družinu navštěvovalo 138 dětí, které byly rozděleny do pěti oddělení. 

1.      oddělení  -  děti z 2. A + část z 2. B + 4. A – vedoucí vychovatelka Jindřiška Peloušková 

2.      oddělení  -  děti z 1. A + 1. C –  vychovatelka  Lenka Zelinková 

3.      oddělení  -  děti z 1. B + 1. C –  vychovatelka Bc. Marcela Rymešová 

4.      oddělení  -  děti z 2. C + část z 2. B – vychovatelka Mgr. Barbora Žabková 

5.      oddělení  -  děti z 3. A + 3. B – vychovatel Martin Kučera 

  

Informovanost rodičů zajišťuje družinový web, který se nám podařilo spustit na začátku 

školního roku. Na adrese www.hornikova-sd.webnode.cz mohou rodiče sledovat vše, co je 

zajímá. 

Letos jsme pro děti vybudovali novou třídu, kterou jsme dostali k dispozici po odchodu 

gymnázia. Odpočívat zde mohly především 

děti z 5. oddělení.  Zároveň využívaly i nově 

vybudovaný herní prvek, umístěný na 

chodbě. 

Největším úspěchem bylo vybudování 

nového telefonického spojení s rodiči. 

Videotelefon nám umožňuje rodiče nejen 

slyšet, ale také vidět. Velice to zvýšilo 

bezpečnost našich dětí. Mobilní telefon 

vyřešil spojení s rodiči v případě pobytu 

dětí v herně. 

K rekreaci dětí sloužil Klub 

deskových her, který mohly navštěvovat 

každou středu od 15:45 nejen děti ze 

školní družiny, ale zcela zdarma i všichni 

ostatní. Klub vedla  M. Rymešová v 

Informačním centru školy. 

http://www.hornikova-sd.webnode.cz/
http://www.hornikova-sd.webnode.cz/
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V tomto školním roce také pokračovala akce Magistrátu města Brna, který dětem 

umožnil zcela zdarma si přijít zasportovat a zároveň se seznámit s novými sportovními 

disciplínami.  

V průběhu celého školního roku jsme pro děti pravidelně připravovali společné akce, 

kterých se vždy zúčastňovala všechna oddělení. Mezi nejzdařilejší patří například každoroční 

podzimní adaptační vycházka do lesa, velký projekt o vesmíru, zakončený vernisáží výstavy 

prací dětí spojený s otevřením nové herny za přítomnosti rodičů, návštěva VIDA centra, 

maškarní karneval, bruslení v Salesiánském středisku, nebo projekt Čtení pomáhá. Nesmí 

chybět zdařilý projekt Cesta kolem světa, či úspěšná účast na obvodním atletickém trojboji 

školních družin a postup do městského kola této soutěže. Společná návštěva Divadla Bolka 

Polívky patřila mezi skvělé zážitky, stejně jako vystoupení kouzelníka. 

Všechny reportáže z akcí si také mohou rodiče prohlédnout na družinovém webu. 

                            

                                                                             

                             

                           

  

V příštím školním roce nás čekají především změny organizační. V prostorách školní 

družiny našly útočiště děti z mateřské školy na Šimáčkové, kde bude probíhat rekonstrukce. Po 

tuto dobu bude školní družina umístěna v náhradních prostorách. 

Důležitým momentem v této situaci bude zajištění plné informovanosti o chodu naší 

školní družiny. 

Budeme se snažit zajistit pro děti podmínky, na které jsou všichni zvyklí. Doufáme, že 

díky spolupráci a komunikaci se nám podaří vše zvládnout v pohodě a s úsměvem. 

Prostředí, které se snažíme ve školní družině vytvářet, musí být bezpečné. 

Hlavní cíl ale zůstává stále stejné. Přáli bychom si, aby se děti vždy do školní družiny těšily.  

 

Jindřiška Peloušková, vedoucí vychovatelka. 
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Hodnoceni práce metodické sdružení 1. – 5. ročníku 

 

 

Metodické sdružení I. stupně začalo pracovat 1. 9. 2016 za přítomnosti ZŘ1 Mgr. H. 

Hegarové a učitelek I. stupně. Na úvodní schůzce jsme se domluvily na sjednocení sešitů ve 

všech předmětech, úpravě ŽK ve 3. - 5. ročníku, Notýsků v 1. a 2. ročníku. Dále jsme se 

domluvily na zápisu pořadí předmětů v TK a KL. Domluvily jsme se i na omlouvání nemocných 

žáků a dalších organizačních záležitostech týkajících se školní dokumentace, integrace žáků, 

klasifikace a IVP. V průběhu celého školního roku jsme se scházely, abychom řešily aktuální 

organizační záležitosti, které vyplynuly z provozních porad. 

Sestavily jsme celoroční plán. Do jednotlivých měsíců jsme naplánovaly různé soutěže, 

sběr lesních plodů, edukativně-stimulační skupinky, návštěvu okolních mateřských škol do 

výuky, sportovní dopoledne pro předškoláky, zábavné odpoledne pro předškoláky, zápis do 

prvních tříd, pasování prvňáčků na čtenáře, vícedenní výlety, divadelní představení, výchovný 

koncert a také jsme zahájily celoroční spolupráci 1. a 9. tříd.  

Metodické sdružení se sešlo během školního roku celkem 11krát. Učitelky se průběžně 

vzdělávaly na akreditovaných školeních a informace předávaly ostatním vyučujícím. Taktéž 

průběžně probíhaly vzájemné hospitace. V únoru probíhalo výběrové řízení do budoucí první 

výběrové třídy. Také jsme zhodnotily IVP v jednotlivých třídách. Během školního roku psaly 

učitelky články ze svých akcí na školní web. Třídní učitelky pravidelně aktualizovaly webové 

stránky své třídy. 

Všechny akce dle plánu byly splněny. Učivo ve všech třídách I. stupně je v souladu se 

ŠVP. 

Zapsaly: Mgr. J. Pelikánová 

   Mgr. P. Svobodová 
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Matematika a její aplikace 

 

Ve školním roce 2016– 2017 se předmětová komise sešla celkem pětkrát. Akutní 

problémy byly řešeny ihned. Výuka probíhá v kmenových učebnách,  využíváme tvořivé 

učení, užíváme interaktivní tabuli a metodu CLIL. Výuka je plně aprobovaná a učivo bylo ve 

všech ročnících probráno a procvičeno v souladu s ŠVP.  

Rozhodnutí o navýšení hodinové dotace ze 4 na 5 vyučovacích hodin v 8. a 9. ročníku 

si velmi ceníme. S ohledem na výsledky, kterých v matematice dosahují žáci v nižších 

ročnících, by bylo dobré navýšit časovou dotaci o 1 hodinu týdně i v 6. a 7. ročníku. 

Krátkodobý plán všech vyučujících pro příští školní rok je častější využití interaktivních 

tabulí, dlouhodobým plánem je potřeba vytvořit odbornou učebnu pro výuku matematiky s 

interaktivní tabulí, pro snadnější využití dostupných učebních pomůcek. V letošním školním 

roce byly alespoň umístěny rýsovací pomůcky do každé kmenové třídy.  

Hodinové písemné práce byly tři: 

1.    vstupní (konec září, 6. ročník až koncem října) 

2.    pololetní 

3.    závěrečná  

Soutěže, které se na naší škole konaly: 

1.      V říjnu proběhlo školní kolo soutěže v sudoku. Do soutěže se přihlásilo 29 žáků 6. – 

9. ročníku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích (6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník). Vítěz (V. Enžl 

– 7. B a D. Procházka – 9. A) byl odměněn diplomem a věcnou cenou.  

2.      V prosinci proběhl 3. ročník Vánočního turnaje v piškvorkách. Žáci nejprve soutěžili 

v třídním kole a první 3 postoupili do školního kola, které proběhlo 20. 12. 2016. 

Soutěžilo se opět ve dvou kategoriích (6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník). Vítězové obou 

kategorií (M. Pospíšil – 7. B a A. Košíček – 8. A) byli odměněni diplomem a věcnou 

cenou.         

3.      Pythagoriáda – školní kola soutěže proběhla v 6., 7. a 8. ročníku 2. února. Do 

městského kola této soutěže postupuje žák s 11 a více body. V letošním školním roce z 

naší školy postoupili 3 žáci (A. Burianová, o. Kovář – oba 6. V, F. Med – 6. A). 

Nejúspěšnější žáci v každém ročníku obdrželi diplom za účast v soutěži.  

4.      Matematická olympiáda – o školní kolo nebyl mezi žáky zájem. Je to způsobeno 

složitým zadáním příkladů a pro naše žáky obtížným způsobem řešení. Zapojil se jediný 

žák, a to O. Kovář, který postoupil do městského kola, kde v konkurenci víceletých 

gymnázií nezaznamenal úspěch.  
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5.      Matematický klokan – konal se 20. 3. za účasti vybraných žáků druhého stupně. 

Zapojili se žáci, které baví matematika a logické úlohy. Úspěšní řešitelé byli odměněni 

věcnou cenou a diplomem. 

             Nejúspěšnější řešitelé:  

Kategorie Benjamín – A. Vágner (6. V, 63 b), O. Kovář (6. V, 62 b), M. 

Příchystalová (6. V, 61 b) 

Kategorie Kadet – M. Nosavcovová (9. A, 87 b), F. Mojžíš (9. A., 69 b), 

K. Kampasová (9. B, 63 b), A. Fejerová (8. A, 63 b)  

Pomůcky 

Byly nakoupeny vědecké kalkulátory v počtu 50 kusů pro žáky 8. a 9. ročníků. 

  

Školení 

Čoupková - I ve vyučování matematice připravujeme žáky na život ve světě plném informací. 

(9. 11. 2016) 

Marvanová – Práce s chybou ve výuce matematice (5. 4. 2017) 

  

Vzájemné hospitace: 

Marvanová – u pí. uč. Plškové v 5. A 

 

 

 

 

 

 
  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Eva Marvanová  



- 27 - 
 

ZHODNOCENÍ PRÁCE PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ, ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 

A DALŠÍ 

 

Jazyk a jazyková komunikace 
 

I. Český jazyk 
 

- Vzdělávací obor český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek: jazykové výchovy, 

komunikační a slohové výchovy a literární výchovy. 

- Výuka probíhala na základě plnění očekávaných výstupů a klíčových kompetencí 

uvedených v ŠVP. 

- U žáků s SVP se přihlíželo k doporučením z PPP, především byly využívány názornější 

metody a častější opakování, dva žáci pracovali podle osobního plánu rozvoje. 

- Předmětová komise byla v letošním roce velmi aktivní, sešla se osmkrát. Členové se 

např. dohodli na nutnosti sjednocení požadavků na tvorbu referátů a prezentací a s 

navrženými zásadami seznámili všechny vyučující, vypracovali připomínky a náměty k 

žákovské knihovně, která by měla sloužit učitelům i žákům při výuce, ale i jako studovna, 

samostatná schůzka byla věnována hodnocení a sebehodnocení učitele, p. uč. Hasoňová 

připravila na jednu schůzku školení o moderních trendech při výuce slohu. 

- Vyučující absolvovali vzájemné hospitace, v rámci kterých si předávali zkušenosti, a 

dále se vzdělávali. 

- Na základě ankety mezi žáky a učiteli jsou průběžně nakupovány nové tituly do 

knihovny. 

- Výuku doplnil projekt mezinárodní lidskoprávní organizace AMNESTY 

INTERNATIONAL - ŽIVÁ KNIHOVNA. Živá knihovna funguje na podobném principu 

jako knihovna klasická. Žáci si ale nepůjčili knihy, ale příběh konkrétního člověka. 
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Vyslechli si příběh, povídali si o konkrétních situacích, předali jednotlivým účastníkům – 

vypravěčům – „živým knihám“ svoje vzkazy a přání. Touto neobvyklou formou poznali, 

jak čelit stereotypům, diskriminaci, xenofobii, rasismu. 

- Od prosince pracoval pod vedením p. uč. Hasoňové kroužek PŘÍPRAVA NA 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA. 

- Školního kola OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA se v prosinci zúčastnilo 25 žáků 

8. + 9. ročníků. 

- V únoru proběhlo v 6. + 7. ročnících školní kolo soutěže BABYLON ANEB 

ROZUMÍME SI?, vítězka B. Slezáková ze 7. A reprezentovala naši školu v městském kole 

této soutěže. 

- P. uč. Hasoňová i v letošní roce využívala knihy zakoupené v rámci projektu 56 – 

„Čteme a spíkujeme“ a připravila pro žáky 9. A + 9. B dvoje čtenářské dílny. 

- V březnu proběhla recitační soutěž, která měla velmi vysokou úroveň. Akce se 

zúčastnilo ve dvou kategoriích 18 žáků. Poprvé v porotě zasedli i zástupci žákovského 

parlamentu, kteří překvapili svou objektivitou. V kategorii 6. + 7. ročníků se stala vítězkou  

M. Hrdličková ze 6. A, v kategorii 8. + 9. ročníků zvítězil A Kašparovský z 9. B. 

- Tak jako každý rok, i letos navštívili žáci různá divadelní představení – Spalovač mrtvol 

(9. C), Hynku! Viléme! Jarmilo! (8. A + B, 9. A + B). 

- Velkým přáním učitelů je, aby každá třída byla vybavena počítačem, se kterým mohou 

žáci v průběhu hodiny pracovat. 

 

Mgr. Květoslava Hasoňová, vedoucí předmětové komise 
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II. Anglický jazyk 

Dvěma stěžejními oblastmi, na kterými se výuka letos zaměřila, byly 

prohloubení komunikačních schopností žáků a širší rozměr uplatnění 

jazykových znalostí při plnění jiných úkolů. 

 Komunikační schopnosti jsme u žáků podpořili prací s anglickými časopisy, 

zvýšeným důrazem na komunikaci v hodinách angličtiny a předmětem konverzace, 

který vyučoval rodilý mluvčí. 

Žáci měli možnost zapůjčení anglické zjednodušené četby nebo časopisů, na chodbách také 

vznikly čtenářské koutky. 

Dlouhodobou snahou školy je propojení angličtiny s výukou jiných předmětů - CLIL, žáci 

měli možnost navštívit na týden Anglii, účastnili jsme s projektů Edison a eTwinning. 

V projektu Edison byla žákům nabízena možnost ubytovat na týden studenta z cizí země, 

v daném týdnu skupinka 7 studentů prezentovala krásy své země našim žákům a došlo k 

porovnávání a výměně názorů a kulturních zkušeností. 

Velmi oblíbené také byly projekty eTwinning, škola letos takové projekty měla tři: 

Mission Possible - osmé ročníky natáčely videa , dělaly prezentace a učily se komunikovat s 

protějšky z různých zemí prostřednictvím elektronických médií. Mladší děti měly možnost 

namalovat a napsat vánoční pozdravy do celého světa - výměna proběhla mezi 12 zeměmi, žáci 

5. a 6. ročníků si vyměňovali dopisy se žáky z Finska, Turecka a Řecka. Všechny tři projekty 

byly oceněny národním podpůrným střediskem (děti dostaly drobné dárky – tašky, sešity, 

reklamní předměty...) 

Podporujeme také soutěživého ducha dětí, proběhl první ročník celoškolní soutěže English 

Voyage, jejíž vítězové byli vyslání do patřičných okresních kol. Také jsme uskutečnili první 

ročník meziškolní soutěže Tree of Knowledge. 

Tato soutěž byla týmová, zúčastnilo se jí 7 škol z 

okolí, žáci na různých stanovištích plnili úkoly z 

jiných předmětů, samozřejmě také v anglickém 

jazyce. 

Jako pomoc žákům a rodičům jsme vytvořili 

školní web anglického jazyka, který má vysokou 

návštěvnost a propojuje jednak aktuální dění 

spojené s angličtinou a jednak nabízí žákům a 

rodičům různé výukové materiály. 

Mgr. Hana Sikorová 
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III.  Německý jazyk   

 

Výuka německého jazyka probíhala podle ŠVP, který je vytvořen s cílem splnit očekávané 

výstupy RVP pro výuku německého jazyka jako 2. cizího jazyka. Při výuce jsme používali 

učebnice Deutsch mit Max 1. a 2. díl ( nakladatelství Fraus ), se kterými jsme učivo splnili. 

Využívali jsme odbornou učebnu německého jazyka i multimediální učebnu s interaktivní 

tabulí. Žáci pracovali nejen s učebnicí, sešity, ale i slovníky, doplňkovým materiálem a 

reáliemi. Vytvářeli často krátkodobé projekty na probíraná témata ( Ich, Meine Hobbys, 

Meine Freunde, Mein Zimmer …. ). 

Vyučující německého jazyka M. Herková se zúčastnila metodického semináře Spiele im 

deutschsprachigen Unterricht ( 23. 2. 2017 ) a spolupracovala se studentkou PFMU, která  

v hodinách německého jazyka provedla svou pedagogickou praxi.  

K úspěšným akcím patří jednodenní poznávací výlet do Vídně uspořádaný pro žáky 7. - 9. 

ročníku ( 17. 5. 2017 ). 

Ve výuce německého jazyka je preferováno, aby žáci získali základní dovednosti a 

schopnosti, na které mohou při dalším studiu navázat a dále je rozšiřovat. Úroveň znalostí 

žáků je však dosti rozdílná. Dobré úrovně dosahovali žáci třídy 9. B a 9. A. 

V příštím školním roce bychom chtěli navázat na úspěšné akce, které žáky zaujaly.  Nadále 

se budeme snažit o pozitivní vnímání výuky německého jazyka a o kvalitní, pestrou a 

aktuální výuku. 

 

Mgr. Miroslava Herková 
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IV. Ruský jazyk 

 

Výuka ruského jazyka v letošním školním roce probíhala v 7. – 9. ročníku s časovou dotací 

2 hodiny týdně. S nabídkou výběru 2. cizího jazyka oslovujeme žáky na konci 6. ročníku. 

Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do čtyř složek a s nimi souvisejících výstupů: psaní, 

čtení, poslech s porozuměním a čtení s porozuměním. Vyučovací předmět se také podílí na 

realizaci průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a 

Multikulturní výchovy. Základním cílem bylo rozvíjení komunikativních kompetencí, 

pozornost byla věnována přirozenému vyjadřování v běžných životních situacích s orientací na 

současnou živou ruštinu. Důležitým motivačním prvkem pro výuku ruského jazyka, a tedy i 

splnění nastavených cílů dle RVP ZV, bylo získání pozitivního vztahu k předmětu, 

prohlubování zájmu žáků o ruské reálie a to i díky webu ruského jazyka, který pro žáky 

připravuje Mgr. M. Mikulicová a využíváme jej ve výuce. Výuka RJ v 7. – 9. ročníku v letošním 

školním roce proběhla v souladu s ŠVP. 

Letošní závěr školního roku je pro ruštinu i něčím zvláštní, výjimečný: školu opouští žáci 

9. ročníku, z nichž 20 tvoří historicky první ruštináře této školy. Mnozí z nich jsou rozhodnuti 

v ruském jazyce pokračovat i na SŠ. A tou druhou zvláštností je to, že jsme se poprvé zapojili 

do kategorie sólové recitace v krajském kole soutěže ARS POETICA – Puškinův památník, 

které se konalo na půdě Pedagogické fakulty v Brně. A hned napoprvé uspěli! Adam Hrdlička 

z 8. ročníku recitoval báseň Pudl od Samuela Maršaka a Simona Štofková z 9. ročníku báseň 

První láska spisovatelky Agniji Bartó. V obrovské konkurenci víceletých gymnázií obsadil 

Adam krásné 2. místo a Simona byla oceněna ruským konzulátem v Brně. Poctivá příprava s 

důrazem na správný přízvuk, výslovnost i výrazový přednes básní se nám vyplatila. Odměnou 

recitátorům byly nejen krásné dárky, které obdrželi, ale i osobní setkání s paní atašé Ruského 

konzulátu v Brně Karinou Sultanovovou, která naše žáky pochválila za výbornou přípravu a 

procítěný projev recitátorů. 

 

                                                                                                                                                                                                                             

Mgr. Miroslava Mikulicová 
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Člověk a příroda  

 

Předmětová komise sdružuje vyučující předmětů: přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis a 

environmentální výchova.  

Vyučující:  

Přírodopis: Mgr. H. Sikorová, Mgr. H. Pavlíčková a Mgr. R. Burda, Bc. P. Odehnalová       

Fyzika:      Mgr. G. Kuběnová       

Zeměpis:   Mgr. V. Vardan, Mgr. R. Burda, Mgr. B. Žabková 

Chemie:   Bc. P. Odehnalová 

Environmentální výchova:    Mgr. M. Petrová,  Mgr. M. Mikulicová  

Hodinové dotace předmětů: 

 Ch -  8. a 9. ročník - 2 hodiny týdně 

 Př -  6. - 8. ročník – 2 hod, 9. ročník - 1 hod týdně 

 F -  7. a 8. ročník - 1 hod, 6. a 9. ročník – 2 hod týdně 

 Z -  6. - 8. ročník - 2 hodiny týdně 

 Ev -  7. ročník – 2 hodiny týdně 

Fyzika 

Výuka fyziky probíhala výhradně v učebně fyziky. Nová paní učitelka zavedla do výuky řadu 

pokusů jak demonstrativních, tak rovněž samotnými žáky.  

Přírodopis, environmentální výchova 

Výuka přírodopisu probíhala převážně v učebně přírodopisu, případně v terénu v okolí školy. 

Environmentální výchova probíhala zejména v kmenových učebnách nebo v terénu v okolí 

školy, na školní zahradě. Přesazování školních rostlin (7. A, B). Proběhla velká akce – 

recyklojarmark. Z výtěžku prodlužujeme adopci „naší“ sovice sněžní. 

V letošním roce se podařilo obohatit vybavení o několik pomůcek, především na odlov a 

určování živočichů.  

Terénní cvičení 

- co kvete v okolí školy (7. A, B) a bezobratlí – co žije v okolí školy (6. A, B) 

- Průzkum Květnice a návštěva mineralogické burzy 

- projekt Kokrhel - s pozemkovým fondem Hády (sedmé ročníky) 

Chemie 

Výuka chemie probíhala výhradně v učebně chemie. K dispozici je také chemická laboratoř, 

která byla sporadicky využívána, plyn však není revidován. Pokusy ovšem byly realizovány 

dostatečně často demonstrativně v učebně.  
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Zeměpis 

Výuka zeměpisu probíhala převážně v učebně zeměpisu a dějepisu nebo ve třídách, případně 

v terénu v okolí školy.  Terénní cvičení: 

- půda, GPS 

- geologický průzkum Hády 

- reliéf, práce s mapou a buzolou v souvislosti s FGS regionů 

- orientační běh, mapování a orientace dle mapy, určování 

azimutu v okolí školy 

Akce a aktivity pro žáky: 

- Naši savci – výukový program v ZOO 

- 3 D modely buňky  

- návštěva provozu SAKO, Zetor  

- Den Země (pro 1. i 2. stupeň) 

- Ptáci v ZOO – sedmáci 

- projekt Trvale udržitelný rozvoj – s VV 

- VIDA – osmáci pitva srdce 

- Technické muzeum – sedmáci 

- Planetárium – deváťáci 

- Permonium – osmáci (př, ze, f) 

- přírodovědný klokan 

- Projekt Vejce – detektivka, co bylo dřív? – 

spolupráce s kat. chemie PdFMU – 

integrace přírodopisných předmětů – 8.r 

- Adopce Sovice sněžní v ZOO Brno 

- Olympiáda – Bi, Che, Ze, F  

- soutěž mladých zdravotníků – 2. a 4. místo 

- recyklohraní 

- postavení hmyzího hotelu a ptačího 

krmítka 

- únik z vězení – soutěž – neproběhla pro 

malý zájem ze strany žáků 

 

Aktivity mimo běžnou výuku: 

PROJEKT EDUPRAXE – 4 učitelé přírodovědných předmětů jsou zapojeni do dvouletého 

projektu MU. Projekt je zaměřen na předávání zkušeností v rámci odborných předmětů i 

mezioborově. Ročně se koná řada akcí. Letos 4 pro každý předmět. 

NEPZ – Burda - pro 2. stupeň proběhlo v říjnu, v červnu na prvním stupni 

UKLIĎME ČESKO - úklidová akce dobrovolníků organizovaná školou (duben) 

Turistický pochod – akce SBOŠ – sobota Hády 

Plány: 

- ve výběrových třídách mít olympiádu ve všech předmětech – Z, Př, Fy, Ch 

- více propojit předměty (mezipředmětové vztahy, spojené dvouhodinovky, centra 

aktivit… 

- dokoupit pomůcky do fyziky, nové mikroskopy, kapátka, preparační sady 

- dovybavit školní pozemek a zahradu                             Mgr. Roman Burda 
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Výtvarná výchova 

 

Výtvarná výchova Třídy: 6. A, 6. V, 7. A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C, Um. seminář 

V 1. pololetí  letošního školního roku v předvánočním čase byla uspořádána ve galerii Hády 

výtvarná soutěž s názvem  „Andělská výstava  betlémů „. Své práce zde prezentovali žáci 6. – 

9. ročníků. 6.+7.ročník vytvářel prostorové betlémy , žáci 8.ročníků papírového anděla, 

9.třída kombinovanou technikou malby na sklo a použitím dalších materiálů rovněž anděla. 

Celá akce byla pojata jako školní výtvarná soutěž. 

Předvánoční čas na téma „Zima v Líšni“ zaznamenali do svých prací rovněž žáci Uměleckého 

semináře. Druhým rokem spolupracujeme ze seniorklubem Réva, který práce našich žáků 

používá k výzdobě své společenské místnosti.  

V měsíci lednu proběhly talentové zkoušky na střední školy s uměleckým zaměřením. 

Lubomír Kos z 9.C byl úspěšně přijat již v prvním kole.                                 

2. pololetí školního roku 2016/17 proběhlo ve znamení výtvarných 

soutěží a dalších akcí spojených s výtvarnou tvorbou žáků. 

Konec měsíce března znamenal pro žáky 7. tříd uzávěrku  okresní 

výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“,  kterou pořádalo 

Sdružení hasičů Čech a Moravy. Naši školu reprezentovalo 10 

výtvarných prací z nichž dvě se umístily. 1. místo ve své kategorii získala Barbora Stehlíková 

třídy 7.B a 2.místo obsadil Adrian Tůma rovněž ze třídy 7.B. 

Koncem března se končila výtvarná soutěž „Voda štětcem a básní“ pořádaná a.s. Povodím 

Moravy. V této kategorii nás prezentovaly velkoformátové práce žáků Uměleckého semináře. 

Začátkem měsíce dubna  malovali žáci 6. tříd na téma:”Jaro” a “Kočičky”,  žáci 7.B 

„Líšeňský kostelíček na jaře“ a ve spolupráci s projektem Réva jsme se opět podíleli na 

výzdobě seniorklubu na Kotlanově ulici.  

V květnu se pořádal ve škole recyklojarmark a žáci Uměleckého semináře přispěli výrobky z 

papírového pedigu a keramickými přívěsky. Zapojila se rovněž 7. A, která vytvořila papírová 

srdce z pedigu. 

Galerie Hády 

            Školní galerie byla po celý rok vyzdobena aktuálními výtvarnými díly žáků v rámci  

výuky, vystavovala se zde díla, která nás reprezentovala na soutěžích a  část galerie byla 

využita i pro projekty z hodin dějepisu 6.A    

   V lednu se galerii Hády uskutečnila výstava o palmovém oleji s názvem „Na čem smaží 

Indonézie“ .                                                                                                Mgr. Marie Petrová 
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Člověk  a jeho svět 

- V rámci předmětové komise se scházejí pravidelně vyučující dějepisu a výchovy k 

občanství. 

- Stále odebíráme časopis Živá historie, který je i žákům k dispozici v žákovském klubu. 

- Vyučující absolvovali vzájemné hospitace, v rámci kterých si předávali zkušenosti. 

- V některých hodinách dějepisu jsou zaváděny prvky CLIL. Vyučující si předávají 

zkušenosti a odkazy, kde je možné získat materiály v anglickém jazyce, kterými lze 

doplnit výuku. 

- V rámci DVPP se p. uč. Hasoňová  zúčastnila semináře Klíčové události 

československých a českých dějin, získané materiály a odkazy předala vyučujícím. 

- Stále více je využívána odborná učebna, která by si zasloužila modernizace – nový 

nábytek a nový dataprojektor. 

- Při výuce dějepisu ve vyšších ročnících se osvědčily krátké filmy – STREAM/SLAVNÉ 

DNY – vhodné pro zopakování probraného učiva, které obsahují cenné dokumentární 

záběry, animace, odborný, ale srozumitelný komentář. 

- Výuka byla doplňována nejrůznějšími projekty. 

- V prosinci proběhl projekt VÁNOCE V LÍŠNI - žáci 7. ročníku se vypravili do kostela 

sv. Jiljí ve staré Líšni, kde jim místní varhanice paní H. Válková představila královský 

nástroj – varhany, žáci si za jejich doprovodu zazpívali vánoční písně. P. učitelka 

Hasoňová žáky seznámila s tím, jak vznikla tradice Vánoc, s nejrůznějšími vánočními 

zvyky, připravila pro ně zajímavý pracovní list. 

- Žáci 6. ročníku se zúčastnili exkurze do Moravského zemského muzea, kde zhlédli 

výstavu PRAVĚK MORAVY. 

- Celkem 36 žáků 9. ročníků se zúčastnilo exkurze do památníku Osvětim. 

- Žáci 6. V a 9. C navštívili výstavu Kmeny 90, která 

jim přiblížila život v 90. letech. 

- V příštím školním roce bychom chtěli pozvat na 

besedu k problematice holokaustu paní E. 

Bezdíčkovou. 

- V hodinách vyučující diskutují s žáky o aktuálních 

tématech. Proto uvítali a navázali na projekt ŽIVÁ KNIHOVNA, který realizovala na 

naší škole mezinárodní lidskoprávní organizace AMNESTY INTERNATIONAL. Díky 

příběhům „živých knih“ žáci poznali různé formy diskriminace, xenofobie, rasismu, 

stereotypů a možnosti, jak jim čelit.                                                   Mgr. Květa Hasoňová    
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Člověk a zdraví  

 
Výuka tělesné výchovy probíhala podle plánu v souladu s ŠVP, který je vytvořen s cílem 

splnit očekávané výstupy RVP. V hodinách tělesné výchovy jsme se snažili o činnosti, které 

podporují fyzický i psychický rozvoj osobnosti žáka. Vhodným aktivním pohybem pomáháme 

zvyšovat tělesnou zdatnost, která v posledních letech značně upadá. Snažíme se žákům vštípit, 

aby využívali pohybové činnosti v denním režimu školy. Je také hlavním zdrojem poznatků a 

námětů pro zdravotní, rekreační a sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo ni.  

Žáci si v hodinách osvojují pohybové 

dovednosti, ovládají různé sportovní nářadí a 

náčiní. Učí se uplatňovat osvojené pohybové 

dovednosti v různém prostředí. Zvykají si na 

rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, 

tvořivost, překonávají zábrany. 

Do hodin jak na prvním, tak i druhém stupni 

zařazujeme učivo výchovy ke zdraví, např. zdravý 

životní styl, osobní hygiena, vyvážená strava, u starších ročníků poruchy příjmu potravy 

(bulimie, anorexie) atd. 

Časová dotace předmětu Tv jsou 2 hodiny pro 6., 8., a 9. ročník, 7, ročník má výborné 3 

hodiny. Osmý ročník má navíc dvě hodiny sportovních her. 

V letošních roce jsme se zaměřili na kontrolu necvičících žáků, kterých neustále kvůli 

banálním výmluvám a s podporou rodičů přibývá. 

Velkým přínosem je kroužek florbalu pro naše nejmenší 1. – 3. ročníku. O kroužek je velký 

zájem. Taktéž se velmi osvědčila možnost žáků trávit velkou přestávku v tělocvičnách nebo na 

školním hřišti. 

I v letošním roce se nám podařilo splnit ŠVP, a to i přes nepřízeň počasí (atletické disciplíny 

na školním hřišti). 

Akce: 

Lyžařský výcvikový kurz se v letošním roce 

uskutečnil 12. – 17. února 2017v hotelu Kamzík, 

výcvik probíhal ve Ski aréně Karlov pod 

Pradědem. Instruktoři: p. zást. Š. Jirků, uč. J. 

Müller a V. Vardan. Celý kurz zdárně 

absolvovalo 39 žáků 6. – 9. ročníku. 

Šplh školní, okresní a městské kolo 
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Vánoční florbalový turnaj 

Turnaj ve vybíjené tříd, fotbalový turnaj mezi třídami 2. st., přehazovaná mezi třídami 2. st. 

Plavecká soutěž 

Překážková dráha pro nižší ročníky 

Z lavic do lesa – běžecká soutěž 

 Coca cola cup – fotbalový turnaj 

Florbal (Bohunice a Čejkovická) – chlapci i dívky 

Přebor Jihomoravského kraje v malé kopané – ZŠ 

Svážná 

Přehazovaná dívek – ZŠ Horníkova 

O pohár ředitele školy – malá kopaná ZŠ Horníkova 

Salesiánský běh 

Olympijský trojboj – ZŠ Horníkova (účast 251 žáků) 

 Naši žáci reprezentují na Olympiádě dětí a mládeže – K. Klementová, P. Pařízek a první 

náhradnicí je T. Ohnoutková. 

 

        Výrazný atletický talent na ZŠ Horníkova 

Žákyně 7. A Klára Klementová dosáhla v letošním roce vynikajících výsledků ve skoku 

vysokém. Klára trénuje mimo skok vysoký také překážkový běh, sprinty a skok daleký. 

Ve všech těchto lehkoatletických disciplínách dosahuje výborných výsledků. Její největší 

chloubou se stal skok vysoký. V tabulkách ve skoku vysokém je Klára výkonem 158 cm 

na prvním místě v ČR. Proto není divu, že byla tato velice skromná dívka nominována ve 

dvou disciplínách na největší sportovní událost  - hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 

České republiky. 

V obrovské konkurenci se Klára netratila. V běhu na 60 m překážek skončila celkově 

jedenáctá. Ve skoku vysokém se probojovala do finále, kde po dramatickém boji obsadila 

vynikající druhé místo stejným výkonem 157 cm jako vítězka. O vítězství ji připravil 
jeden zkažený pokus na nižší výšce. 

Přesto, že Klára většinu volného času věnuje tréninkům, patří i ve třídě k nejlepším 
žákům. Bahopřejeme jí a přejeme co nejvíce sportovních úspěchů. 

                        

                                

                        

                     

                                                                                              

                                                                                                                                                                                    

                                    Mgr. Vítězslav Vardan 
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Zhodnocení práce Školního parlamentu Horníci 

  

Ve školním parlamentu pracují zástupci ze 4. až 9. tříd, kteří se scházeli každou středu. O 

akcích školního parlamentu jsou žáci informováni na třídnických hodinách, nástěnkách, díky 

hlášením školního rozhlasu, vznikl dokonce samostatný web, který obsahuje plán činnosti, 

zápisy, fotografie z akcí. 

Na schůzkách žáci tlumočí požadavky a přání spolužáků a snaží se o jejich prosazení a 

uskutečnění, pokud jsou schváleny vedením školy. 

V únoru se vybraní členové parlamentu zúčastnili konference PARLAMENTNÍ 

MALÉ(H)RY, kterou uspořádaly MASAŘKY pod záštitou líšeňského starosty Mgr. B. 

Štefana a na které naši zástupci načerpali díky nejrůznějším workshopům spoustu námětů na 

zpestření činnosti parlamentu. 

V září zahájil parlament svoji činnost akcí POZNEJME SE – noví členové se díky hrám 

blíže seznámili, rozdělili si funkce, sestavili nový plán činnosti, pobavili se u táboráku, 

přespali ve škole. V rámci své činnosti členové školního parlamentu zorganizovali pro své 

spolužáky velké množství akcí: 

1.    V říjnu to byla soutěž O NEJHEZČÍ DÝNI, které se zúčastnili jednotlivci (žáci, 

někdy ovšem přiložili ruce k dílu i rodiče) i třídní kolektivy. 

2.    V listopadu proběhla akce pro naše žáky, ale i širokou veřejnost – STEZKA 

ODVAHY. Osvědčilo se rozdělení účastníků na mladší a starší i pomoc dobrovolníků. 

Na akci byli pozváni členové školního parlamentu ze ZŠ Masarova, kteří byli 

průběhem i organizací nadšeni. 

3.    V prosinci proběhla VÁNOČNÍ DISKOTÉKA, kterou si užili především žáci nižších 

ročníků. 

4.    V lednu proběhla ANKETA o školní 

jídelně. Žáci v ní sdělovali nejrůznější 

postřehy a přání na zlepšení, svoje oblíbená 

jídla. Dále členové školního parlamentu 

nainstalovali v galerii školy výstavu o 

palmovém oleji  NA ČEM SMAŽÍ 

INDONÉSIE. 

5.    V únoru proběhl VESELÝ TÝDEN, v rámci kterého proběhl duhový, květinový, 

zvířecí, strašidelný den a den nejrůznějších povolání. Žáci se každý den převlékli do 

jiného kostýmu a v tělocvičně si během velké přestávky užili spoustu legrace. 
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6.    Celý březen proběhl ve znamení přípravy RECYKLOJARMARKU. 

7.    V dubnu proběhla na školní zahradě soutěž MASTER CHEF HORNÍKOVA 2017. 

Cílem přihlášených družstev bylo uvařit v 

kotlíku na ohništi bramboračku. Tato 

novinka měla mezi diváky velký ohlas. 

8.    V květnu proběhl RECYKLOJARMARK, 

kdy žáci naší školy ukázali, že materiál, 

který už považujeme za nepotřebný,  se dá 

dále využít. 

9.       Ve druhém pololetí probíhal každý měsíc 

jeden VESELÝ DEN. A tak byl pro zájemce připraven den naruby, den dvojčat, den 

zamilovaných a plážový den (ten se rozhodně líbil nejvíce – příjemná sprška na školní 

zahradě každého v parném červnovém dnu osvěžila. 

 

V RÁMCI ŠKOLNÍHO PARLAMENTU PRACUJE EKOTÝM 

-     Velkou výzvou je pro nás obhajoba titulu EKOŠKOLA, který jsme v loňské roce 

obdrželi. V letošním roce se zaměřil EKOTÝM složený ze zástupců tříd 4. – 9. ročníků 

jsme na sběr a využití tříděného papíru. I letos jsme pracovali podle metodiky 7 kroků, 

kdy jsme analyzovali, plánovali nejrůznější činnosti ke zlepšení, monitorovali, 

vyhodnocovali, informovali. 

-     Náš EKOTÝM se zapojil do mezinárodní kampaně na snižování odpadu LITTER 

LESS, který koordinovalo vzdělávací centrum Tereza. 

-     Členové EKOTÝMU navštívili všechny první třídy a učili naše nejmenší správně 

třídit odpad. 

-     I v letošním roce se členové školního parlamentu, ale i další dobrovolníci zapojili do 

akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO!, v rámci které jedni uklízeli na Hádech, 

druzí zvelebovali školní pozemek. 

-     Členové EKOTÝMU, ale i dobrovolníci z různých tříd pomáhali při SBĚROVÝCH 

AKCÍCH. Celý podzim probíhal sběr kaštanů. Více jak 6 000 kg kaštanů si odvezli 

pracovníci Křtinského polesí. Sběr papíru proběhl v lednu a květnu, celkem se podařilo 

naplnit kontejnery 7230 kg papíru. 

-     Deset nejaktivnějších členů školního parlamentu strávilo v červnu den v lanovém 

centru na Lesné, čtyři odcházející členové z 9. ročníku obdrželi parlamentní trička. 

          Mgr. Květoslava Hasoňová 
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HV a Pěvecký sbor Pavouček 

Hudební výchova představuje důležitou složku komplexní estetické výchovy, jejím 

posláním je „výchova hudbou k hudbě“.  Za cíl si klademe seznamovat žáky s bohatstvím 

hudební kultury naší i cizí a jejím prostřednictvím rozvíjet jejich estetické cítění, etické a 

světonázorové postoje. Výuka proběhla podle plánu v souladu s ŠVP. Učebnu hudební výchovy 

se snažíme udržovat po celý školní rok tak, aby se zde žáci cítili dobře, měli přístup k učebním 

pomůckám, hudebním nástrojům a mohli si prohlédnout projekty, na kterých pracovali. 

Projekt – JOSEF MYSLIVEČEK – s žáky jsme se zaměřili na tuto hudební osobnost k 280. 

výročí jeho narození. 

IV. polonéza – již po čtvrté nacvičilo deset párů žáků 9. ročníku pod vedením p. uč. Mikulicové 

polonézu, kterou slavnostně zahájili letošní Valentýnský ples. Polonézu předvedli i na školní 

akademii, tentokrát na hudbu P. I. Čajkovského z opery Evžen Oněgin. 

Pěvecký sbor Pavouček pracoval v letošním roce formou kroužku pod vedením p. uč. 

Mikulicové. Výuka sborového zpěvu probíhala v hudebně školy každé pondělí od 14 do 15 

hodin. Fotky a videa z vystoupení si lze prohlédnout na webu sboru. Pěvecký sbor letos 

vystupoval a reprezentoval školu na těchto akcích: 

-          VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ – Domov pro seniory – Nopova – 6. 12. 2016 

-          VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ – Domov pro seniory – Věstonická – 7. 12.2016 

-          LÍŠEŇSKÉ VÁNOCE – Jírova – 17. 12. 2016 

-          PROJEKT JEŽÍŠKOVA VNOUČATA – Nopova – 20. 12. 2016 

-          JARNÍ ZPÍVÁNÍ K MDŽ – Dělňák M. Kříže - Líšeň – 7. 3. 2017 - na Jarní vystoupení 

k MDŽ pro líšeňské občany, přišli své děti podpořit i jejich rodiče a prarodiče. Opět jsme 

pro ně připravili směs písní lidových i umělých převážně s jarní tematikou. 

-          ŠKOLNÍ AKADEMIE – 11. 5. 2017 

Vzdělávací akce  - M. Mikulicová  - „Lidské tělo v pohybu s hudbou“ 

Mgr. Miroslava Mikulicová 

. 
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Zhodnocení spolupráce s dalšími subjekty ve škole 

 

Hlavním spolupracovníkem je naše městská číst Brno – Líšeň. Navázali 

jsme spolupráci  i s kulturním centrem Líšeň. Spolupracujeme s klubem 

důchodců s Parkinson klubem a dalšími místními organizacemi. Jsme v síti 

Otevřených a Aktivních škol. Spolupracujeme s Frogem, Aisec, Hope,  a 

dalšími organizacemi. Nově jsme zahájili spolupráci s organizací Svět vzdělání. 

Tradiční a aktivní spolupráce je s těmito subjeky:  

1. Sdružení rodičů – Horníček 

2. Hudební škola Yamaha 

3. Čiba sport Athletic 

„Horníček“ 

V letošním školním roce pokračuje naše sdružení rodičů ve své 

činnosti. Proběhl nábor nových členů (v ZŠ i obou MŠ) i 

porady. Předsedou se stala paní Nosavcovová. SR Horníček 

aktivně pomáhalo nejen 

finančně, ale i prací na 

školních akcích. Uspořádali tradiční ples, Vánoční i 

Velikonoční dílničky. Velkou akcí byla závěrečná 

slavnost – Hurá na prázdniny. Děkujeme a těšíme se na 

další spolupráci. Dalším cílem je také větší zapojení 

rodičů. 

Hudební škola Yamaha 

Tradičně naše škola spolupracuje s Hudební školou Yamaha. Probíhá 

dobrá spolupráce a proběhl i tradiční školní ples uspořádaný sdružením 

rodičů a Hudební školou Yamaha. Proběhla také výpomoc na různých 

akcích školy, zejména při uspořádání Školní akademie. Konají se u nás 

pravidelně jejich koncerty a soutěže. 

Čiba sport Athletic 

Nadále pokračují tréninky a spolupráce s Čiba sport Athletic. Naši žáci se zúčastňují různých 

sportovních soutěží. Proběhl také Příměstský tábor a atletickým zaměřením u nás ve škole.  

 

Všem spolupracujícím organizacím děkujeme za jejich podporu.   


