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V Brně 19. října 2018

Síť brněnských otevřených škol 2019
Úkoly pro zapojené školy v roce 2019
Akce pro veřejnost
uspořádat alespoň 3 akce pro veřejnost
 přehled akcí pro školní rok 2018/2019 zaslat v tabulce v termínu do 30. října
2018 na adresu: libor.zridkavesely@kotlarska.cz
jaké údaje jsou potřeba je vidět na internetových stránkách
http://www.otevreneskoly.cz
 tyto akce financovat z příspěvku (dotace) MMB pro příslušný kalendářní rok,
ve kterém se akce uskuteční
Klub deskových her
školní klub deskových her
 po celý kalendářní rok 2019 mít ve škole klub deskových her
 vedení klubu deskových her financovat z příspěvku (dotace) MMB
 uspořádat celoškolní soutěž v deskových hrách v termínu před celoměstským
turnajem
 zajistit účast vítězů školního kola (nebo jejich náhradníků) v celoměstské
soutěži (4 hráči – 2 + 2)
Kroužek sportovních her
školní aktivity
 zajistit otevřenou sportovní aktivitu (žáci, příp. rodiče, veřejnost) v rozsahu
cca 80 vyučovacích hodin za školní rok (2 vyučovací hodiny týdně)
 sportovní aktivita může probíhat v průběhu celého školního roku nebo jen
v některých jeho částech
 sportovní aktivita nemusí mít návaznost na celoměstskou sportovní soutěž
 vedení školních sportovních aktivit financovat z příspěvku (dotace) MMB
Celoměstské turnaje v roce 2019
Deskové hry
garantem je Libor Tománek (ZŠ Antonínská) + TOM Kassiopea
podrobnější informace v září, říjen 2019
 2 kategorie: I. stupeň a II. stupeň – 4 členné týmy
 termín – prosinec 2019
Sudoku
garantem je Dan Jedlička (ZŠ Sirotkova)
podrobnější informace v říjen 2019
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3 kategorie: 5. ročník; 6. a 7. ročník; 8. a 9. Ročník
pro zájemce bude připraveno školní kolo, které si každý organizuje sám na své
škole
termín – prosinec 2019

Florbal
garantem je Jan Harmata (ZŠ Vedlejší)
podrobnější informace v lednu 2019
 2 kategorie: I. stupeň a II. stupeň
 termíny – 4. dubna 2019 (I. stupeň) a 5. dubna 2019 (II. stupeň)
 kapacita pro každou kategorii je 16 týmů
Futsal
garantem je Petr Punčochář (ZŠ Svážná)
podrobnější informace začátkem září 2019
 2 kategorie – I. stupeň; II. stupeň
 termín – září/říjen 2019
 kapacita pro každou kategorii je 20 týmů
Plavání
garantem je Přemysl Jeřábek (ZŠ Jasanova)
podrobnější informace v prosinci 2018
 Kategorie:
1.- 3. ročník – hoši – z každé školy 3 plavci
1.- 3. ročník – dívky – z každé školy 3 plavkyně
4.- 5. ročník – hoši – z každé školy 3 plavci
4.- 5. ročník – dívky – z každé školy 3 plavkyně
Můžete sestavit v každé kategorii smíšenou štafetu – není podmínkou
1.- 3. ročník – smíšená štafeta – z každé školy 4 závodníci
4.- 5. ročník – smíšená štafeta – z každé školy 4 závodníci
 termíny – 23. ledna 2019 (1. až 3. třídy) a 30. ledna 2019 (4. a 5. třídy)
Významné akce v roce 2019
Turistický pochod
garantem je Jan Harmata (ZŠ Vedlejší)
 turistická akce 4 škol – ZŠ Bosonožské náměstí, ZŠ Horníkova, ZŠ Jasanova, ZŠ
Vedlejší, ZŠ Svážná
 termín – první říjnová sobota 2019 (5. říjen 2019)
 noví zájemci – je třeba kontaktovat hlavního organizátora Jana Harmatu do
května 2019
Vánoční koncert
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garantem je Ladislav Tulka (ZŠ Křenová)
 předvánoční akce škol – ZŠ Jihomoravské náměstí, ZŠ Gajdošova, ZŠ Křenová,
…
 termín – polovina prosince 2019
Aktivity škol v roce 2019
Pracovní konference otevřených škol
garantem je Libor Zřídkaveselý (ZŠ Kotlářská)
podrobnější informace v září 2019
 zúčastnit se pracovní konference otevřených škol (jednodenní společná akce)
– hotel Continental 18. říjen 2019
 organizátoři jednotlivých akcí připraví krátkou prezentací uspořádaných akcí
 prezentace příkladů dobré praxe a sdílení zkušeností
Prezentace aktivit
garantem je Michaela Jedličková (ZŠ Kuldova)
podrobnější informace v říjen 2019
 připravit podklady pro power pointovou prezentaci aktivit ve školním roce
2018/2019 (1 stránka = 3 fotografie z akcí a 1 fotografii školy + přehled
nejdůležitějších akcí – formou elektronického dotazníku) a zaslat ji do 31. října
na adresu: mjedlickova@zskuldova.cz
Finance 2019
 finanční prostředky v souladu s pokyny MMB prioritně použít na předem
domluvené akce a aktivity
 je nutné požádat o vystavení objednávky na akci nejpozději 3 týdny před akcí
prostřednictvím paní Hany Treuové (treuova.hana@brno.cz)
 případné změny v částce je třeba konzultovat s Liborem Zřídkaveselým
(libor.zridkavesely@kotlarska.cz)
 musí být zabezpečeny:
o mzdové prostředky (plat) za vedení „Klubu deskových her“
o mzdové prostředky (plat) za vedení „Sportovního kroužku“
o úhrada nákladů (využity finance) na akce pro rodiče a žáky
 finanční příspěvek podle pokynů MMB řádně vyúčtovat
Memorandum 2019
Síť brněnských otevřených škol 2019
1. Projekt vychází ze závěrů strategického dokumentu Statutárního města Brna “Obecní
školství ve městě Brně a směry jejího vývoje do roku 2013“ a z materiálu schváleného
KVV ZMB - program Podpora města při vzniku otevřené školy - centra vzdělanosti.
2. Síť brněnských otevřených škola (SBOŠ), je založena na pomoc školám při rozvíjení
doplňkových služeb v oblasti celoživotního učení, společného trávení volného času celých
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rodin včetně seniorů, rozvoje dobrovolné činnosti rodičů ve prospěch školy, podpory
výchovy ke zdravému životnímu stylu, zlepšování klima na škole, sportovně - kulturnězábavných aktivit, ...
3. Svůj zájem pokračovat v SBOŠ deklarovalo 29 níže podepsaných základních škol, které si
vzájemně ujednaly a dohodly podmínky – aktivity, které tímto považuji za svůj závazek
pro rok 2019.
4. Každá škola zařazená do projektu SBOŠ zajistí v rámci navržených aktivit pro rok 2019
minimálně:
 3 akce otevřené veřejnosti
 školní klub deskových her
 otevřené sportovní aktivity v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně
 jednu školní soutěž v deskových hrách nebo sudoku
 prezentaci svých aktivit v rámci sítě Otevřených škol pro zástupce města,
 účast na nejméně jednom ze dvou celoměstských turnajů deskových her nebo
sudoku
 účast na nejméně dvou ze tří celoměstských turnajů ve florbalu, futsalu nebo v
plavání
 sdílení svých zkušeností a vzdělávání
5. K potvrzení svých závazků připojují ředitelé škol svůj vlastnoruční podpis.
Rozpočet na rok 2019
Příjmy
rozpočet města Brna
Výdaje
prostředky na realizaci projektů jednotlivých škol – 29 škol
(1 škola = 84 000,- Kč)
záloha 50 000,- Kč pro každou školu – březen 2019
zbytek 34 000,- Kč pro každou školu – říjen 2019
celoměstské turnaje
městské kolo turnaje v deskových hrách
městské kolo turnaje v sudoku
městské kolo florbalového turnaje otevřených škol
městské kolo plaveckých závodů otevřených školy
městské kolo turnaje ve futsalu
významné akce
turistický pochod
vánoční koncert
výjezdní zasedání
evaluace projektu za školní rok 2018/2019
rezerva
rezerva na společné akce
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2 687 000,- Kč
2 436 000,- Kč

205 000,- Kč
60 000,- Kč
30 000,- Kč
45 000,- Kč
45 000,- Kč
25 000,- Kč
15 000,- Kč
10 000,- Kč
5 000,- Kč
15 000,- Kč
16 000,- Kč

