
Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov

k 30. 6. 2018 – 130 žáků



Září 2017
Je to jak včera, kdy jsme stáli před školou a přáli si krásné letní dny. Ty už jsou za námi a podzim nastoupil se vší
barevnou parádou. I my ve škole máme za sebou první, zejména pro učitele a pracovníky školy, velmi hektický
měsíc. Po prázdninách jsou naši žáci vždy trochu více „rozverní“ a je to znát. Je znát i to, že se nám zvýšil počet
dětí, a to na 130, což je krásné a máme z toho velkou radost. Ovšem 81 dětí na prvním stupni na chodbě o
přestávce je znát. V jarních měsících budeme využívat i školní dvůr, workout, učebnu na školním dvoře, nyní si
ovšem musíme vystačit se školní chodbou. Žáci si pomalu uvědomují, že skončila doba nicnedělání a začali mnozí
pilně pracovat. S novým školním rokem doznal opět obměnu náš pedagogický sbor. Někomu se možná zdá, že se
vyučující příliš střídají. Ve své podstatě však máme stabilní kvalitní pedagogický sbor, jen prostě jsou paní
učitelky ve věku, kdy se věnují i krásným mateřským povinnostem. Proto také dochází ke střídání, to je život a
s tím opravdu nic nenaděláme. Po mateřské dovolené se k nám jistě vrátí. Podařilo se najít kvalitní zástup, takže
si myslíme, že budeme všichni spokojeni. Měsíc září byl ve znamení nejen prvních diktátů, opakování, písemek,
ale i vzdělávacích akcí. První velkou akcí byl zájezd do Olomouce v rámci projektu školy Velká města České
republiky. Děti byly spokojené, nejen že se pobavily, ale seznámily se i s dalším krásným městem naší vlasti.
Sponzorsky jsme jim uhradili vstupné do expozicí. Podrobně se o akci dočtete v prezentaci, kterou vytvoří žáci 8.
a 9. ročníku a bude zveřejněna na stránkách školy. Tradiční krásnou akcí prvního stupně je Dýňobraní. Vždy se
těšíme, jaké výtvory zkrášlí vstup do naší školy. I letos děti, ani rodiče a patroni z řad deváťáků, nezklamali a
udělali krásnou výzdobu, která již oznamuje, že podzim je tady. Také jsme od Zahradnictví Malinkovič dostali
krásné květináče s květinami, které spolu s dýněmi zdobí vchod školy. Další zajímavou událostí byl zájezd do
Mikulova. Opět jde o projekt naší školy, který se jmenuje Židé, historie a tradice, znovu zajímavý nápad našich
vyučujících. Rozhlasovým vysíláním jsme si připomněli státní svátek – Den české státnosti. Naši druháčci a
třeťáčci začali jezdit na, nyní již povinné, plávání. Díky projektu, do kterého jsme se zapojili, jsme mohli uhradit
náklady spojené s dopravou, tím pádem rodiče již nemusejí zčásti platit jízdné dětí. Také jste se mohli vyjádřit
k práci naší školy v dotazníku, který jsem vám zaslal. Moc děkujeme za to, že jste jej vyplnili. Chápeme, že v naší
uspěchané době času nezbývá. Můžeme říci, že jsou vesměs kladné ohlasy na naši školu a práci, což nás
samozřejmě moc těší. Připomínky a rezervy jistě jsou, stále je co zlepšovat, žádný názor nebereme na lehkou
váhu. Vaše připomínky a nápady nám mohou pomoci při tvorbě nového školního vzdělávacího programu,
ukazují nám i zpětnou vazbu, jak naši práci vidíte vy, rodiče. Můžeme diskutovat.



datum akce organizoval různé

4. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 Vedení školy Hosté pan starosta, pan farář

4. 9. Pasování prvňáčků a patronů 2017 Vedení školy 1. a 9. r. 

5. 9. Volba nových zástupců do žákovského senátu – na 

dva roky

Mgr. I. Sovová, 

žákovský senát

Žákovský senát školy

7. 9. Mléko do škol – projekt

Ovoce do škol - projekt

Vedení školy Zdarma neochucené mléko, ovoce pro 

všechny žáky školy

14. 9. Výročí úmrtí T. G. Masaryka, vysílání školního 

rozhlasu

Vedení školy

14. 9. Zahájení plaveckého výcviku

(jízdné hrazeno z projektu)

Mgr. R. Rebendová, Mgr. Z. Vašek, Ľ. 

Lekavá

2., 3. r.

15. 9. První zasedání žákovského senátu Mgr. Iva Sovová, senát Zástupci žákovského senátu

21. 9. Nabídka školního klubu – celkem 12 sekcí, 3 

kroužky

Vedení školy,

p. S. Osičková

2. stupeň a žáci nenavštěvující ŠD

26. 9. Velká města ČR – další část projektu, Olomouc Ing. M. Kosová,

Mgr. R. Pekárková

8., 9. ročník, vstupné hrazeno 

sponzorsky

27.9. Dýňobraní  2017 Mgr. R. Rebendová, 

Mgr. Z. Vašek 

Mgr. J. Bistrá

Mgr. D. Řehánková

1. stupeň + žáci 9. r., rodiče

27.9. Vysílání školního rozhlasu–

sv. Václav

Mgr. B. Pížová

29.9. Projekt Židé, kultura a tradice – návštěva Mikulova Mgr. I. Sovová, 

Mgr. M. Kristová

7., 8.r.

( vstupné hrazeno sponzorsky)

Od září Ovoce a mléko do škol

Dodávka každý týden

Vedení školy 1. -9.r.

Od září Sběrová soutěž Třídíme s Hantaláčkem - vyhlášení Mgr. Z. Vašek 1.-9.r.

září Pedagogická praxe ve školní družině – M. 

Valášková

p. S. Osičková ŠD

Od září Sbíráme – pomerančová kůra, hliník, víčka p. S. Osičková, 

Mgr. M. Kosová,

Mgr. I. Sovová

1.-9.r.





Říjen 2017
Akcí bylo opět velké množství a je již pro školu příznačné, že se týkají vždy i vzdělávacích oblastí. To je naším cílem, vzdělávat nejen
ve školních lavicích, ale i zábavnou prožitkovou formou. Právě do této oblasti patří akce, které jsme uspořádali poprvé a to výlet do
Archeoparku Pavlov a do Ekocentra Velké Pavlovice. Obě se setkaly s velkým zájmem dětí, které se nejen pobavily, ale i dozvěděly
něco nového o historii a ekologii. A nejen to, vše pak prakticky zúročily. Vzdělávací akcí byl i projekt Dopravní výchova, kde se žáci
4. a 5. ročníku nejdříve teoreticky dozvěděli a seznámili s pravidly silničního provozu a poté si vše zkusili na dopravním hřišti, které
bylo pro ně vytvořeno. Klademe důraz právě na dopravní výchovu, jelikož doby, kdy vesnicí projelo sem tam auto, jsou již minulostí.
Provoz se mnohonásobně zvýšil a my se snažíme reagovat na tuto skutečnost právě dostatečnou výchovou a vzděláváním žáků.
Také Den přírodních věd v ZOO Brno tradičně nezklamal a určitě obohatil výuku přírodních věd na vyšším stupni. Právě tyto akce
nám pomáhají v dětech rozšiřovat znalosti, a že se nám to daří, podtrhuje i fakt, že naši žáci obsadili letos krásné 3. místo
v přírodovědné soutěži Klokan 2017. Vzdělávací akcí byla i zajímavá beseda o USA, kterou vedla Ing. Romana Šilhanová, MBA, jež
dlouhodobě žije v této zemi a poutavě žáky vtáhla do problematiky. Děti měly možnost vyzkoušet i své jazykové schopnosti a podle
přednášející, byly velmi šikovné, což nás těší a svědčí o kvalitě práce našich vyučujících. Samozřejmě v tomto období navštěvujeme
různé vzdělávací veletrhy, kde si naši nejstarší mohou prohlédnout možnosti svého dalšího vzdělávání. Ke zpestření patřily i akce 72
hodin, kdy žáci uklízeli okolí školy. Dále školní sběr se skvělou účastí, tradiční Strašidelné putování, které opět letos uspořádali žáci
9. ročníku za pomoci žáků 8. ročníku. Právě tato akce byla asi největší zatěžkávací zkouškou, jelikož se jí zúčastnilo přes 100 dětí a to
je opravdu náročné jak na přípravu, tak na dohled i organizaci. Vše ale vyšlo na jedničku, počasí nám přálo a špekáčky všem
chutnaly. Za ty bychom rádi poděkovali manželům Virágovým, kteří je již poněkolikáté věnovali jako sponzorský dar. Byly slzičky, byl
křik, ale to asi ke strašidelnému putování patří, všem se moc líbilo. Žákovský senát se zapojil do celostátního projektu Hrdá škola,
v rámci kterého bude organizovat různé akce. Tento měsíc to byl například Suit up day, kdy děti mohly přijít ve slavnostním
oblečení. Plánuje se ale i Teplákový den a jiné akce. Jsem moc rád, že si senát vede dobře a aktivně se zapojuje do života školy.
Pravidelné narozeninové hlášení školního rozhlasu obohatilo sváteční vysílání žáků 6. r. k výročí 28. října. K pomníku T. G. Masaryka,
který deváťáci umyli, jsme položili květinu. Na závěr bychom se zmínili i o milé návštěvě z partnerské školy ZŠ Mohelno. Pro naše
přátele jsme si připravili zajímavý program. Sehráli jsme přátelská sportovní utkání, ukázali naši školu, která se jim líbila. Také
prohlídka Vinařství Maděřič se setkala s velkým zájmem. Za umožnění exkurze bychom chtěli poděkovat panu J. Maděřičovi. Setkání
dopadlo výborně a my se již nyní těšíme, až pojedeme na návštěvu do Mohelna.



datum akce organizoval různé

3.10. Návštěva z partnerské školy ZŠ Mohelno

Přátelské utkání ve fotbale, přehazované

Vedení škol,Bc. J. Paul, Mgr. I. Sovová

Žákovský senát

2. stupeň

4.10. Třídní schůzky Vedení školy, TU

5.10. Školní sběr

Třídíme s Hantaláčkem

Mgr. Z. Vašek 1. Marcel Konečný 3.r. 840 kg 

2. 2. Kateřina Konečná 5.r. 565kg

3.      Karolína Virágová 9.r.386kg 

4. Adam Maděřič 5.r. 293 kg

6.10. Dopravní výchova

pořad pro žáky

Mgr. M. Šilhanová 4., 5. r.

11.10. Běh Boba Zháňala, 

Hrušky

Bc. J. Paul, Mgr. J. Bistrá, Mgr. D. 

Řehánková, Mgr. M. Šilhanová, Mgr. Z. 

Vašek

7. místo

11.10. Den přírodních věd – ZOO Brno Ing. M. Kosová Vybraní žáci z 2. st.

13.10. Veletrh vzdělávání Brno, návštěva centra Vida Mgr. I. Sovová 8. r.

13.10. Projekt Hrdá škola – Suit up day Žákovský senát, vedení školy Všichni žáci školy, pracovníci 

16.10. 72 hodin – Ruku na to Mgr. M. Kristová, 

Mgr. D. Řehánková

1. stupeň

18.10. Archeopark Pavlov – akce Třída pro třídu Mgr. B. Pížová, Mgr. R. Pekárková 6., 7.r.

20.10. Beseda o USA 

(konverzace v cizím jazyce)

Mgr. M. Šilhanová

Ing. Romana Šilhanová, MBA

24.10. Projekt – školní zpravodajství – beseda se zástupcem 

regionální televize 

Mgr. I. Sovová

Vedení školy

Vybraní žáci

25.10. Strašidelné putování 2017

pro děti  1.  st. 

9. r., 8. r.

Ing. M. Kosová, Mgr. I. Sovová, Mgr. J. 

Bistrá, Mgr. D. Řehánková, 

p. S. Osičková, 

Žáci 1. st., 8., 9. r.

25.10. Vysílání školního rozhlasu – státní svátek 28. říjen Mgr. B. Pížová K. Lašková, T. Maršálková

25. 10. Přírodovědný klokan Ing. M. Kosová B. Kunický, M. Osička 9. r. – 3. m. v okr. kole

27.10. Úklid pomníku T. G. Masaryka, položení kytice Mgr. I. Sovová Vybraní žáci 9. r.

30.10. Ekocentrum Velké Pavlovice –

Barevný podzim

Mgr. M. Šilhanová 4. r.

4.10. Rodilý mluvčí - výuka Vedení školy 3. - 9. r.

říjen Sponzorský dar manželé Virágovi

Farma RV

Špekáčky 

Krmivo pro králíky





Listopad 2017
Měsíc listopad byl na naší škole opět pestrý. Pomalu, ale jistě se k nám přiblížily nejkrásnější svátky v roce, a
proto byl i konec tohoto měsíce plně v jejich režii. Ale nejen Vánocemi žila škola. Měsíc listopad patří i našim
deváťákům, jelikož je to doba, kdy nás navštěvují zástupci různých škol a nabízejí dětem možnosti dalšího studia.
Ani škola toto nepodceňuje a s žáky 8. a 9. ročníku navštívila známý Břeclavský fortel a Úřad práce v Břeclavi, kde
se mohli dozvědět více o různých oborech a školách našeho regionu. Také měli sjednánu schůzku s kariérním
poradcem. Doufáme a věříme, že jim v dalším rozhodování tyto akce pomohou. Ale základem je i poctivá práce
ve škole, příprava na přijímací zkoušky a to je již v silách žáků samotných. Škola nabídla dětem kroužky a
doučování. Výročí 17. listopadu jsme si připomněli zajímavým rozhlasovým vysíláním. Určitě zajímavou akcí
bylo spaní ve škole, kterou zorganizovali žáci a vyučující. Název byl Spaní s baterkou. Podle reakcí žáků i učitelů
se akce velmi vydařila a děti ukázaly, že se umějí bavit i bez mobilních telefonů. Noc ve škole pak byla
příjemným bonusem. Náš žákovský senát pracuje od roku 2013 a podařilo se mu již mnohé. Proto jsme se
rozhodli, že pošleme zástupce a budeme informovat o našich aktivitách i na Setkání žákovských parlamentů
v Brně. Celá akce byla určitě podnětem ke zlepšování a velkou motivací k další práci. Velkým úspěchem opět
skončilo okresní kolo soutěže Bible a my, kde naše žákyně T. Maršálková obsadila 1. místo. Blahopřejeme!
V rámci projektu Dějiny Židů a tradice jsme před školou vysázeli žluté krokusy, které by měly na jaře vykvést a
připomenout tak neslavnou historii tohoto zkoušeného národa – žlutou židovskou hvězdu v době války a
množství umučených a zabitých lidí. Tato akce je součástí celosvětové kampaně a my jsme hrdí, že se jí účastní i
naše škola. Ke konci měsíce jsme již žili Vánocemi. Tradiční vánoční dílny, zdobení stromu školy, který opět vyrostl
a nebylo vůbec snadné nainstalovat osvětlení, zdobení tříd. To vše prostě k Vánocům patří. Že se nám práce
vydařila, mohli poznat sami rodiče a hosté, kteří navštívili akci s názvem Babiččiny Vánoce ve škole, v rámci které
byla instalována výstava starých ozdob, svátečně vyzdobena škola a rozsvítil se vánoční strom před budovou
školy. Vše zpříjemnila opět country skupina Countrio, která letos poprvé doprovodila žákovský sbor školy. Krásná
atmosféra, čaj, sladkosti, vůně Vánoc, to vše již k oslavě nejkrásnějších svátků ke škole patří. Přišlo opravdu velké
množství lidí a nás to ubezpečilo v tom, že se naše vize rodinné školy tímto opravdu naplňuje. Obdrželi jsme také
od sponzorů finanční i věcné dary, za což jsme moc rádi a děkujeme. Počet žáků na škole se zvyšuje,
v současnosti je to již 133 dětí. Proto vítáme každý příspěvek, díky kterému můžeme například dětem uhradit
vstupné na akce, přispět na školu v přírodě, na nákup zvířete a jiné. V závěru měsíce byl vytvořen také nový
kalendář školy na rok 2018.



datum akce organizoval různé

1.11. Kontrola provozu školy Vedení školy, p. Konečná

9.11. Břeclavský fortel Mgr. I. Sovová, 

Mgr. J. Ovečka

8., 9. r.

8.11. Rodilý mluvčí Vedení školy 3. - 9. r.

14.11. Úřad práce Břeclav, IPS Mgr. I. Sovová, Bc. J. Paul 9. r.

15.11. Gymnázium Pavlovice – informativní schůzka pro 

žáky

Vedení školy 9. r.

16.11. Vysílání školního rozhlasu 

17. listopad 

Mgr. B. Pížová Vybraní žáci

16.11. Noc s baterkou – Třída pro třídu Mgr. I. Sovová, 

Mgr. R. Pekárková

7., 8. r.

21.11. Oprava ozdob na vánoční strom školy Mgr. J. Ovečka 9. ročník

22.11. Parlamentní den Brno – setkání žákovských 

parlamentů

Mgr. I. Sovová, žákovský senát Zástupci senátu, cesta hrazena 

sponzorsky

24.11. Vánoční dílny Vedení školy, vyučující, 

p. L. Maděřičová

1. - 9. r.

24.11. Projekt Židé – sázení krokusů Mgr. I. Sovová 8.r.

27.11. Rozsvícení vánočního stromu školy, country 

skupina COUNTRIO, žákovský sbor školy

Vedení školy, 

Mgr. D. Řehánková, 

Mgr. Z. Vašek

Všichni pracovníci školy, žáci, hosté

27. 11. Den otevřených dveří – Babiččiny Vánoce ve škole -

výstava starých ozdob a vánočních předmětů

Vedení školy Vyučující, žáci školy

29.11. Bible a my, okresní kolo Mgr. M. Kachyňová 1.místo , T. Maršálková, 6.r.

29.11. Pedagogická rada za 1/4 Vedení školy Pedag. pracovníci školy

listopad Sponzorské dary

Vinařství Maděřič,

B.V. Hydraulika,

Restaurace Maděřič,

p. Maděřicová, p. Přibylová

Moc děkujeme!

listopad Kalendář školy 2018 Vedení školy





Prosinec 2017
Prosinec byl letos u nás klidnější, jelikož jsme se nechystali na velkou vánoční besídku, která
proběhne až v příštím roce. Byl to sice klidnější měsíc, ale opět proběhly akce, které mají vánoční
tradici a i pár nových, které obohatily výuku našich žáků. Prosinec je vánočním měsícem a bylo to
znát i u nás. Škola celá vánočně voněla, děti mohly tvořit ve výchovných předmětech různá
přáníčka a předměty, které se pak prodávaly na vánočním jarmarku. Nesměl chybět Mikuláš, který
se svou skupinou zavítal do školy 6. 12. Celou akci si vzali opět na starost naši nejstarší, deváťáci.
První stupeň zavítal do Brna, konkrétně na pořad brněnského planetária. Tyto akce mají vždy
velký úspěch a nebylo tomu jinak i letos. Děti ze školní družiny navštívily Hodonín, kde si mohly
prohlédnout krásnou výstavu betlémů, které byly vyrobeny z různých materiálů. Poněkolikáté
k nám zavítal i známý cestovatel T. Kubeš, který dětem opět poutavě vyprávěl zážitky ze svých
cest. Takové přednášky a besedy jsou pro žáky velkým přínosem, protože se nejen osobně setkají
s člověkem, který na exotických místech byl, ale mohou se i zeptat na různé otázky, které je
zajímají. V rámci pracovních činností zavítali deváťáci do firmy Linde ve Velkých Bílovicích. Rádi
navštěvujeme místní i okolní podnikatele, kde se mohou žáci seznámit s tím, jak se dá podnikat a
třeba je i tyto exkurze nasměrují v jejich dalším rozhodování, kam dál. Poslední školní dny roku
2017 patřily ve škole vánočním akcím – vysílání rozhlasu, které bylo zpestřeno Vánoční
diskotékou, kterou jsem osobně provázel. Vánoční písně si vybraly třídy, vše z iniciativy
žákovského senátu školy. Nechyběly třídní besídky, turnaj ve florbalu, vánoční koledování u
stromu školy. Zde každá třída (i školní družina) obdržela vánoční šek v hodnotě 400 Kč, za který si
mohou děti koupit do třídy to, na čem se samotné dohodnou. Tento šek je celý hrazen ze
sponzorských peněz školy. Koledovat přišly i děti z mateřské školy, na což se každoročně těšíme a
za koledu věnujeme školní kalendář.



datum akce organizoval různé

6. 12. Výstava betlémů - Hodonín p. S. Osičková,

Ing. M. Kosová

Školní družina

6.12. Školou chodí Mikuláš Vedení školy, 

Ing. M. Kosová

9. r.

7. 12. Návštěva Planetária Brno Mgr. D. Řehánková, Mgr. R. Rebendová 1.st.

13.12. Školení první pomoci Vedení školy, 

MUDr. M. Majtan, MUDr. B. Majtanová

Pedagogičtí pracovníci školy

15. 12. Beseda s cestovatelem T. Kubešem Vedení školy 1.- 9. r.,

hrazeno ze sponzorských darů

17.12. Žižkovský vánoční jarmark Mgr. I. Sovová, 

Mgr. M. Šilhanová

1.- 9.r. - výrobky

19.12. Exkurze do firmy Linde, 

Velké Bílovice

Mgr. R. Zapletalová 9. ročník

22.12. Vánoční přání do obecního rozhlasu Vedení školy, 

Mgr. B. Pížová

T. Maršálková, K. Lašková

22.12. Třídní vánoční programy Třídní učitelé 1. -9. r

22.12. Zpíváme u stromu školy, vánoční přání, vánoční „šeky“ Vedení školy 1.-9. r.

Sponzorsky 400,- na třídu

22.12. Vánoční vysílání školního rozhlasu

Písně tříd na přání

Mgr. B. Pížová, vedení školy

Senát, vedení školy

1.-9.r.

prosinec Testová soutěž

Výtvarná soutěž Malujeme Vánoce

p. S. Osičková Děti ŠD

prosinec Sponzorský dar – p. Maršálková M. Vedení školy





Leden 2018
První měsíc roku 2018 je za námi. První sice z roku 2018, ale již pátý ze školního roku 2017/2018. Máme za sebou první
pololetí. Děti dostávaly svá vysvědčení, která jsou odrazem jejich půlroční práce. Celkově byl leden klasicky
„písemkový“. To již k tomuto měsíci neodmyslitelně patří. Někteří žáci se snaží dohnat, co se dá, zejména deváťáci,
kterým se jedná o přijímací zkoušky, ale mnohdy se již nedá dohnat to, co se za celý rok promarnilo. Kromě opakování a
zkoušení jsme ale zažili i spoustu jiných zážitků. Tím největším byl lyžařský výcvik. Chtěli jsme zkusit, zda se nám podaří
zajistit a zrealizovat alespoň třídenní kurz pro děti prvního stupně. Díky obětavosti vyučujících a velkému zájmu dětí vše
vyšlo na jedničku s hvězdičkou.

V lednu také tradičně organizujeme s žáky 2. stupně výběr financí v rámci akce Tříkrálová sbírka. Nebylo tomu jinak i
letos a rekordní vybraná částka je velkou pochvalou pro nás i vás všechny, kteří jste přispěli na dobrou věc. Ještě jednou
děkujeme.

Poděkování patří i všem těm, kteří se zúčastnili dalšího sběrového dne. Účast byla opět veliká. Znovu máme našlápnuto
na dobré umístění v soutěži Třídíme s Hantaláčkem. Díky financím, které obdržíme, můžeme například financovat
vzdělávací akce pro žáky, věnovat dárky na Vánoce a jiné. Na naše pozvání nás navštívila pracovnice Pedagogicko
psychologické porady Břeclav, která s šestým ročníkem dva dny realizovala program Klima třídy, který by měl zjistit a
zlepšit celkovou atmosféru ve třídě. Podle prvních ohlasů se tak i stalo a my jsme rádi, že tomu tak je. Spolu s vizí naší
školy chceme, aby k nám děti chodily rády a cítily se zde dobře, bezpečně. Také jsme soutěžili. Uspořádali jsme vlastní
soutěže (školní kolo olympiády ČJ, AJ, výtvarná soutěž Hasiči), ale zástupci reprezentovali školu i na okresní úrovni, kde
jsme zabojovali. Jsme zapojeni do celoročního projektu Hrdá škola, v rámci kterého žákovský senát pořádá různé akce,
jež se uskutečňují v určitý den po celé republice. Nyní byl tzv. Teplákový den. Nutno říci, že bylo mnohem více
teplákových účastníků než v minulém slavnostním Suti up dni. Školní družinu navštívilo se svým programem Divadélko
Květinka a určitě zpestřilo pobyt dětí ve škole. Poslední den pololetí byl věnován hodnocení, rozdávání vysvědčení. Děti
si vyslechly školní hymnu a proslov ředitele školy. Jednoduše, první pololetí je za námi, tak plnou parou do druhého.



datum akce organizoval různé

3.-5.1. Němčičky 2018 – lyžařský výcvik Mgr. M. Šilhanová, 

Bc J. Paul

1. stupeň

6.-7.1. Tříkrálová sbírka Mgr. I. Sovová 7., 8., 9.r.

30 385,- Kč

9.1. Bioskop Brno Ing. M. Kosová 6.r.

10.1. Třídní schůzky Vedení školy, TU

15.1. Práce s výtvarnicí - keramika Ľ. Lekavá 2.,3.,4.r.

16.1. Hrdá škola – Teplákový den Žákovský senát, 

Mgr. I. Sovová

Celá škola

17.1. Práce s diferencovanou třídou – školení 

pro ped. pracovníky školy

Vedení školy Všichni ped. pracovníci školy

19.1. Klima třídy – program pro 6. r., PPP 

Břeclav

Vedení školy, 

Mgr. H. Adamusová,

Mgr. M. Kristová, 

Mgr. B. Pížová

6.r.

Hodina s rodilým mluvčím - AJ Vedení školy, jazyková škola Žáci 3. – 9. r. 

25.1. Třídíme s Hantaláčkem –

2. sběr

Mgr. Z. Vašek Výsledky na stránkách školy

24.1. Pololetní pedagogická rada Všichni vyučující

24.1. Divadélko Květinka

Program pro ŠD

S. Osičková ŠD

30.1. Výtvarná soutěž – Hasiči a jejich práce Mgr. D. Řehánková, Mgr. R. Rebendová, Mgr. J. 

Bistrá

1.st.

30.1. Olympiáda ČJ – okresní kolo Mgr. B. Pížová V. Krejčí

17. místo ze 49

31. 1. Předání pololetního vysvědčení, 

slavnostní vysílání školního rozhlasu

Třídní vyučující,

Mgr. M. Sova

Projev ŘŠ na stránkách školy

31.1. Olympiáda – Anglický jazyk, školní kolo Mgr. I. Sovová

2. 2. Pololetní prázdniny





Únor 2018
Jak probíhal únor na naší škole? Byl to měsíc silných mrazů, chřipek a nemocí. Je ale pravdou, že se chřipková
epidemie tentokrát vyhnula z větší části pedagogickému sboru, takže jsme nemuseli spojovat třídy z důvodu
nedostatku učitelů, jak tomu bylo na mnohých jiných školách. Únor začal jarními prázdninami, které si určitě
všechny děti užily, jelikož navazovaly na pololetní prázdniny, takže byly delší. Hned po jarních prázdninách
čekala na žáky akce s názvem Barevný týden. Je to již tradiční aktivita, která ale byla letos konána v rámci
projektu Hrdá škola. Myslím, že se setkala se zájmem, a tak jsme mohli jednotlivé dny vidět děti v červených
barvách, černých, duhových a jiných. Určitě krásné zpestření dnů ve školních lavicích.
Také jsme se zúčastnili vzdělávacího programu Vikingové, který byl pro žáky připraven v sále KD v Moravském
Žižkově. Vstupné bylo hrazeno ze sponzorských příspěvků. V soutěži anglické konverzace dosahujeme na
okresní úrovni vždy pěkných výsledků. Nebylo tomu jinak ani letos, kdy Petr Franc z 9. ročníku obsadil krásné 4.
místo. Nezáleží na velikosti školy. I v konkurenci velkých škol se prostě neztratíme a to je skvělé. Protože je únor,
tak proběhla akce žáků vyššího stupně s názvem Valentýnské odpoledne. Děti ukázaly, že se umějí bavit i bez
mobilů i počítačů. Občerstvení bylo opět hrazeno ze sponzorských darů a výtěžku ze školního sběru.
Žáci vyššího stupně, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky, navštívili v sobotu 17. 2. 2018 kino Koruna v Břeclavi,
kde za odměnu zhlédli filmové představení. Žáci prvního stupně si zajeli do Brna, kde na ně v divadle Radost
čekala určitě krásná pohádka Pipi Dlouhá punčocha. Podle ohlasů se dětem líbila. V únoru vyučující 1. stupně
začali s organizací Školy v přírodě 2018. Škola má zřízený sociální fond, ze kterého můžeme v určité míře přispět
finanční částkou těm rodinám, které se ocitly ve finanční nouzi. Stačí se obrátit na třídního učitele a domluvit
se. Neustále se snažíme zkvalitňovat prostředí naší krásné školy. V měsíci únoru byla zakoupena kvalitní
klimatizace do školní družiny a počítačové učebny. Díky půdní vestavbě je vždy problém s vytápěním v zimním
období a naopak v létě s velkými horky. Tento problém již odpadá a patří se poděkovat zejména obecnímu
úřadu, který nám nákup umožnil.



Datum Akce Organizoval Různé

5.-11.2. Jarní prázdniny

12. – 16.2. Barevný týden

Projekt Hrdá škola

Žákovský senát, Mgr. I. Sovová Celá škola

13.2. Vikingové – divadelní představení Vedení školy Hrazeno sponzorsky

14.2. Konverzační soutěž v AJ, okresní kolo Mgr. I. Sovová P. Franc,

4. místo

14.2. Hodina AJ s rodilým mluvčím Vedení školy 3. - 9. r.

15.2. Valentýnská párty Mgr. I. Sovová,

žákovský senát

Žáci 2. stupně

Občerstvení sponzorsky

15. 2. Turnaj ve vybíjené 4.r., 

Mgr. M. Šilhanová

Akce Třída pro třídu (4., 3.r.)

17.2. Návštěva kina Koruna Břeclav – odměna za Tříkrálovou 

sbírku

Mgr. I. Sovová Vybraní žáci

20.2. Návštěva představení Pipi Dlouhá punčocha – loutkové 

divadlo Radost Brno

Mgr. R. Rebendová 1.stupeň

únor Zakoupena nová klimatizace do školní družiny a 

počítačové učebny

Vedení školy ŠD, PC učebna

Zahájení organizace školy v přírodě 1. stupně –Svratouch 

2018 

Mgr. R. Rebendová

Mgr. J. Bistrá

1.stupeň

Příprava přihlášek a zápisových lístků pro žáky 

9. r.

Mgr. I. Sovová – VP, vedení školy 9.r.





Březen 2018
Březen začal zájezdem na divadelní představení Čochtan vypravuje, který škola zorganizovala
nejen pro žáky, ale i pro širokou veřejnost. Podle ohlasů se akce vydařila a my se pokusíme opět
nějakou podobnou v dohledné době zorganizovat. V březnu se také uskutečnilo školní kolo ve
šplhu. Podrobné výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách . Žáci 4. ročníku navštívili
Ekocentrum Velké Pavlovice, kde se zúčastnili programu Cesta kolem světa. Plánovanou besedu
s protidrogovou tématikou jsme museli pro nemoc zrušit. Ale již jednáme o náhradním termínu,
jelikož si myslíme, že je dané téma přednášky velmi důležité. Velkou vícedenní akcí byla ta, kterou
si připravil žákovský senát. Začala 15. 3. 2018 a trvala přesně 10 dní, jmenovala se 10 dní hudby.
Každá třída si připravila na velkou přestávku 4 písničky, které rádi poslouchají a pustila je
v rozhlase svým spolužákům. Vše vyvrcholilo 28. 3., kdy se hrálo hlavně učitelům, a někteří žáci se
stali na jednu hodinu vyučujícími. Krásná akce s výborným výsledkem. Školní inspekce, která nás
navštívila a provedla pravidelnou inspekční návštěvu (po šesti letech), ocenila celou akci, jaké děti
na škole máme a jakých výsledků jsme dosáhli. Škola se od minulé inspekce posunula vpřed a to
jsme moc rádi. O to nám jde, abychom se stále zdokonalovali, případné chyby napravovali a
naplnili tak vizi naší školy.
Vize naší školy
Naše škola = vzdělání, rodina, tradice a individualita.
Naše škola je místem, kam děti, rodiče i učitelé rádi chodí. Žáci získají základy dobrého vzdělání
pro svůj další rozvoj. Důraz je vždy kladen na vzdělání, bezpečí, historii a tradice, rodinné
prostředí a individualitu.



datum akce organizoval různé

6.3. Zájezd na divadelní představení Čochtan 

vypravuje, 

Divadlo Radost Brno

Vedení školy

Mgr. D. Řehánková

Pro žáky 2. stupně a veřejnost

5.3. Školní kolo ve šplhu 2018 Bc. Paul Celá škola

7.3. Patronát nad pomníkem T. G. Masaryka, 

166. výročí narození 

Mgr. I. Sovová 8. ročník

7. 3. Rozhlasové vysílání –

nar. T. G. M.

Vedení školy

15.3. Projekt – 10 dní hudby Žákovský senát, 

Mgr. I. Sovová

1., 2.st.

19.3. Cesta kolem světa – Ekocentrum Velké 

Pavlovice

Mgr. M. Šilhanová 4. r.

23.3. Bible a my, celostátní kolo Mgr. M. Kachyňová T. Maršálková

28.3. Den učitelů, rozhlasové vysílání Žákovský senát

Mgr. I. Sovová

28.3. Projekt Zkoušíme si vaši práci Žákovský senát

Mgr. I. Sovová

Celá škola, zájemci

28.3. Překvapení pro učitele od žáků Žákovský senát

Mgr. I. Sovová

Růže pro pedagogy

28.3. Ukončení projektu 10 dní hudby, hlasování Žákovský senát

Mgr. I. Sovová

Celá škola

26.- 28. 3. Česká školní inspekce ČŠI, vedení školy Pravidelná šestiletá hloubková inspekce

průběžně Doučování na přijímací zkoušky – ČJ, M Mgr. K. Bartošíková

Mgr. R. Pekárková

9.r.

29.3.-3.4. Velikonoční prázdniny





Duben 2018
V dubnu nám skončilo třetí čtvrtletí a my se již blížíme k závěru školního roku 2017/2018. Jak probíhal duben na
škole? Jaro nám přeskočilo snad rovnou do léta, v některých třídách je již opravdu „letně“. Nicméně, pestrá
nabídka tohoto měsíce opět nezklamala. Deváťáci zvládli své první zkoušky z dospělosti dobře a dostali se
všichni na školy, které si vybrali. Věříme, že se jim bude dařit a zastaví se za námi, aby nám sdělili, jak se jim
vede. Budeme moc rádi. Tento měsíc u nás proběhlo mezinárodní testování žáků 9. ročníku s názvem PISA 2018.
Jak jsme dopadli ještě nevíme, ale snad jsme udrželi solidní výkon, který jsme podali v minulých šetřeních.
Pravdou je, že také záleží na složení třídy. Necháme se tedy překvapit. Tradiční recitační soutěž, klání ve
vybíjené a rozhlasové vysílání také nesměly chybět. V rámci třídních schůzek jsme pozvali Mgr. A. Vašákovou ze
společnosti Edupraxe, která rodičům přiblížila problematiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přednáška se setkala s velkým zájmem. Již nyní připravujeme na říjen besedu na téma Práce s prvňáčkem, kde
opět přislíbila účast paní Vašáková. Důležitým dnem pro chod školy je i zápis žáků do 1. ročníku. Letos se nesl
v duchu pohádky O Smolíčkovi. Z celkového počtu dětí, které se dostavily, bylo přijato čtrnáct, pět podalo
žádost o odklad. Již se těšíme na září, kdy zasednou noví kamarádi do školních lavic a rozšíří tak naše řady.
Školní sběr nezklamal a stále se tak držíme na prvním místě v počtu nasbíraných kilogramů v rámci soutěže
Třídíme s Hantaláčkem. Snad vše dobře dopadne a my opět dosáhneme nejlepšího umístění. Žáci sedmého a
osmého ročníku navštívili Stavební veletrh Brno. Tato akce byla pořádána SOŠ Hustopeče, se kterou máme
dobrou spolupráci a již jednou jsme vyjeli na akci jimi pořádanou. Nevyhýbáme se také problémům dnešní
doby, do kterých musíme zařadit i drogy. Na toto téma byla pro naše nejstarší zajištěna beseda s pracovníkem
centra Podané ruce v Břeclavi. I když se nám celkem tato problematika na škole vyhýbá, nebudeme tak naivní,
abychom si mysleli, že žáci s těmito látkami nepřijdou do styku. Proto také pořádáme přednášky tohoto typu.
Pokračuje pořádání akcí s názvem Třída pro třídu. Tento měsíc to byla třída sedmá a osmá, které vyjely do Brna
za návštěvou Laser game centra. Určitě zajímavé zpestření, které hlavně využíváme ke stmelení kolektivu žáků.
Ti menší byli hravou formou proškoleni z dopravní výchovy a na vlastní kůži si zkusili využít v praxi poznatky o
bezpečnosti v různých dopravních situacích.



datum akce organizoval různé

duben Rozhlasové vysílání – Přijímací zkoušky 2018, 

narozeniny

Mgr. M. Sova

5. 4. Školní sběr 2018 Mgr. Z. Vašek 3847kg

5. 4. Mezinárodní testování žáků 9.r. – PISA 2018 MŠMT, vedení školy

6. 4. Vybíjená Velké Pavlovice

1.stupeň

Bc. J. Paul

Mgr. M. Šilhanová

4. a 6. místo

12.4. Cvičný požární poplach Mgr. M. Sova Celá škola

13.4. Pasování – rytíři Čtenářského řádu 2018 Mgr. M. Sova, 

Mgr. Z. Vašek

3. r.

Roční členství v knihovně zdarma – sponzor 

Obec MŽ

16. 4. Společné blahopřání k narozeninám ŘŠ – 50 let Žákovský senát Celá škola

17.4. Pozvání předškoláků k zápisu Mgr. D. Řehánková 1.r., MŠ

18.4. Třída pro třídu – Brno 

Laser game

Žáci , 

Mgr. I. Sovová, 

Mgr. R. Pekárková

8., 7.r.

19.4. Zápis do 1. r. školního roku 2018/2019 Mgr. M. Sova 

Mgr. R. Rebendová, 

Mgr. J. Bistrá, 

Mgr. M. Šilhanová,

Mgr. D. Řehánková

Mgr. Z. Vašek

Dárky a občerstvení pro děti hrazeny ze 

sponzorských příspěvků

Přijato 14 dětí

Žádost o odklad 5 dětí

23.4. Výběrové řízení na opravu elektroinstalace 

v budově ZŠ

Vedení školy 2018/2019 – 2 etapy

23.4. Centrum Podané ruce, beseda na téma Drogy Mgr. R. Pekárková 8.,9.r.

25.4. Třídní schůzky vedení školy, TU

25.4. Beseda centra Edupraxe–

Dítě s SVP

Mgr. M. Sova,

Mgr. A. Vašáková

26.4. Stavební veletrh Brno - exkurze Mgr. M. Sova, Mgr. J. Ovečka

SOŠ Hustopeče

8.r., 7.r. – vybraní žáci

26.4. Recitační soutěž Mgr. R. Rebendová, Mgr. J. Bistrá 1. stupeň

30.4. Dopravní výchova Mgr. M. Šilhanová. Mgr. J. Bistrá 4., 5. r.





Květen 2018
Květen byl na prvním stupni „poznamenán“ velkou přípravou na školu v přírodě, která letos připadla
prvnímu stupni. Není vůbec jednoduché vše skloubit, připravit, naplánovat, zajistit vhodné prostředí, prostě
je to spoustu práce, ale výsledek zatím vždy stál za to. Kdybychom měli hodnotit akce tohoto měsíce, asi
bychom vyzvedli tu, která byla po dlouhé době jakousi vzpomínkou na doby minulé. My starší si
vzpomínáme, jak populární býval přechod Pálavy. Ne vše, co bylo, bylo špatné. Zrovna tato tradice chyběla
zejména u dětí, jelikož tělesná zdatnost mladé generace není zrovna nejlepší. Vše je samozřejmě
poznamenáno dobou, počítači, mobilními telefony atd. Všichni víme, o čem zde mluvíme. A proto naši
učitelé přišli s myšlenkou uspořádat akci s názvem Přechod Pálavy. Vše vyšlo, počasí nám přálo a děti si
mohly zkusit „ pochoďák“. Další akce byly tradiční a velmi prospěšné. Například Den proti rakovině, kde
bychom chtěli opět poděkovat jak dobrovolníkům z řad žáků, tak vám, kteří jste přispěli nemalou částkou na
dobrou věc. Školní sběr byl poznamenán špatným počasím, které si s námi doslova hrálo, chvilku průtrž
mračen, pak sluníčko. Vše se ale zvládlo a opět přibyla na účet školy částka, která přispěje dětem například
k financování vstupného na některé akce, úhradu cen atd. Bioskop Brno je akcí, které se účastníme již
několik let, a u dětí sklízí vždy velký ohlas. Naši nejmenší si zkusili, jaké to je být účastníkem silničního
provozu. Škola si pro ně připravila dopravní soutěž, do které se zapojili žáci 1. -3. r. Ti starší již podobnou akci
absolvovali. Je to důležité, jelikož všichni vidíme, jak se změnil provoz v naší obci. Završením letošního
nového projektu školy – Židé a jejich tradice, byla návštěva filmového představení N. Winton, Síla lidskosti,
které žáci zhlédli ve Velkých Bílovicích. Poté následovala neméně zajímavá beseda s tvůrci a pamětníky. Na
atletických přeborech regionu Podluží jsme letos získali celkem 17 medailí, což je podle mě krásný úspěch na
tak malou školu. Všechny děti se snažily, a tak se patří poděkovat těm, kteří se na této akci podíleli. Také jsme
rodičům rozeslali dotazník, který se týká života školy. Rádi bychom získali zpětnou vazbu o tom, jak vnímáte
například naši práci. Máme před sebou poslední školní měsíc. Bude zkrácený z důvodu opravy
elektroinstalace, a proto i více hektický. Ale to prostě k červnu patří.



datum akce organizoval různé

7.5. Dopravní soutěž 

1.-3. r.

Mgr.R. Rebendová, Mgr. D.Řehánková, 

Mgr. Z.Vašek

Ceny hrazeny sponzorsky

9.5. N. Winton, 

Síla lidskosti

Mgr. I. Sovová, senát 6.-9. r.

10.5. Přechod Pálavy Mgr. M. Kosová

Mgr. B. Pížová

6.-9. r.

14.5. Zahájení sběru dat – Klima školy -rodiče Vedení školy 1.-9. r.

15.5. Bioskop Brno – výukový program, 8. r. Mgr. M. Kosová 8. r.

15.5. Promítání filmu

2. svět. válka

Mgr. K. Bartošíková Pro zájemce 2. st.

16.5. Rodilý mluvčí Vedení školy 3.-9. r.

16. 5. Český den proti rakovině Mgr. I. Sovová 7.-9. r.

16 704,-Kč

21.5. Bioskop Brno – výukový program, 7. r. Mgr. M. Kosová 7. r.

23.5. Focení žáků školy Vedení, 

p. P. Omelka

1.- 9. r.

24.5. Školní sběr Mgr. Z. Vašek 1.- 9. r.

2606 kg

24.5. Opičí dráha

Třída pro třídu

Mgr. R. Rebendová, Mgr. D. Řehánková 1., 2.r.

28., 29.5. Atletické přebory regionu Podluží Bc. J. Paul 1.-9. r.

17 medailí

květen Nový nábytek do 1. r. Vedení školy

květen Výsadba květin před školou Vedení školy Sponzorský dar 

květen 10 000,-Kč Sponzorský dar





Červen 2018
Červen byl ve znamení školy v přírodě, výletů, písemek, testů, zkoušení. Co více říct, klasický červen. Škola
v přírodě se všem líbila, a to je moc dobře. Děti prožily krásných 5 dní v nádherné přírodě, v lesích, které tak
postrádáme u nás v Moravském Žižkově. Také si některé zkusily být poprvé samotné, bez rodičů. Potěšilo nás,
jak zejména ti nejmladší vše zvládli bez slziček. Program měli opravdu pestrý, nabitý zajímavými akcemi,
takže se nemohl nikdo nudit. Jistě, chybičky by se nějaké určitě našly, ale opravdu jen nepatrné. Velké
poděkování patří všem, kteří se zasloužili o tak krásnou akci, která je již na naší škole vlastně tradicí. Ne
všechny školy dnes pořádají takovéto vícedenní akce. Je to náročné, finančně i psychicky a zodpovědnost
opravdu veliká. O to víc si vážíme, že do toho pokaždé jdeme a že i vy, rodiče, máte k naší škole důvěru a těch
žáků, kteří nejedou a zůstávají ve škole, je opravdu málo. Vyšší stupeň jel letos na jednodenní akce, které ale
byly vždy spojeny s nějakým výchovným aspektem. Navštívili Brno a výstavu ke 100. výročí založení republiky
a dále například jeli do Ostravy - Landeku, kde je hornické muzeum. V sedmém ročníku proběhl program
Klima třídy, který zajistilo vedení spolu s PPP Břeclav. Červen také patří oslavám Dne dětí, které pravidelně
věnujeme sportu. Letos proběhla již 10. školní olympiáda, která je určena pro žáky 2. stupně spolu s dětmi ze
stacionáře Vlaštovka. Žáci 1. stupně si zasoutěžili v netradičních disciplínách na malém hřišti. Všichni byli
odměněni díky našim sponzorům. V červnu nás také navštívili bývalí absolventi, aby se podívali a
zavzpomínali na svá školní léta. Jsem moc rád, že se jim u nás líbilo a vidí, jak se snažíme školu neustále
zvelebovat, modernizovat, ale přitom jí necháváme to kouzlo obecní školy ze třicátých let. Z důvodu opravy
elektroinstalace jsme školní rok ukončili o týden dříve, tedy již 22. 6. 2018. Ještě před tím jsme se rozloučili
s našimi nejstaršími na slavnostním pasování deváťáků, které proběhlo ve čtvrtek 21.6. Hosté měli možnost
zhlédnout zajímavou prezentaci o kostele v Moravském Žižkově, dále prezentaci vycházejících žáků. Vše si
deváťáci připravili sami a dokázali, že umí již samostatně vytvořit zajímavý dokument. Vždy nás to všechny
dojme, ale takový je již život. Jde dál, nestojí na místě. Závěrečné slavnostní ukončení školního roku
2017/2018 před budovou školy pak završilo školní rok, který byl náročný, ale díky obětavosti a práci všech
pracovníků školy, obecního úřadu, mateřské školy, vás rodičů, příspěvků sponzorů se podařilo opět úspěšně
projít všemi nástrahami. Děkuji všem! A těším se na nový školní rok, rok oslav stoletého výročí naší republiky.
Mgr. Miloslav Sova, řš



datum akce organizoval různé

1.6. Netradiční olympiáda ke Dni dětí Mgr. R. Rebendová,, Mgr. Šilhanová, 

Mgr.D. Řehánková , S. Osičková

Mgr. Z. Vašek  

1.st., sponzorsky hrazeny odměny

1.6. Klima školy – rodiče

Dotazníkové šetření online

Vedení školy

1.6. 10. školní olympiáda Bc. J. Paul

Mgr. I. Sovová

6. -9. r., ceny hrazeny sponzorsky, Stacionář Vlaštovka

5.-6.8. Svratouch – škola v přírodě 1.st. Mgr. R. Rebendová, 

Mgr. J. Bistrá, Mgr. Z. Vašek, 

Mgr. D. Řehánková, Mgr. M. Šilhanová

1.– 5.r.

Sponzorsky hrazeny odměny, ceny, příspěvky ze soc. fondu školy

7., 11.6. Klima třídy – šetření PPP Vedení školy, PPP Břeclav, Mgr. R. 

Pekárková

7. ročník

12.6. Návštěva Ekocentra Velké Pavlovice 

– Cesta kolem světa

Mgr. J. Bistrá 5. ročník

14.6. Výlet Ostrava Landek Mgr. B. Pížová, Ing. M. Kosová 6., 9.r.

14.6. Výlet – 100 let České rep., Brno Mgr. I. Sovová, 

Mgr. R. Pekárková

7., 8.r.

15. 6. Projekt Rozhledny – Velké Pavlovice Mgr. R. Pekárková 7., 8.r.

16.6. Sraz bývalých absolventů školy –

prohlídka školy

Vedení školy

18.6. Závěrečná pedagogická rada Vedení školy Pracovníci školy

21.6. Slavnostní pasování deváťáků Mgr. Miloslav Sova,  Ing. M. Kosová, 

Mgr. Josef Osička, Mgr. D. Řehánková

9. ročník + hosté

Dárky pro absolventy – sponzorsky hrazeny

22.6. Slavnostní ukončení školního roku Vedení školy + pracovníci školy, hosté

25.- 29.6. Ředitelské volno – oprava 

elektroinstalace školy, 1. etapa

Vedení školy, OÚ

červen Olympijský víceboj Bc. J. Paul Zlatá medaile 

červen Odměny pro žáky školy ke konci 

roku

Vedení školy Hrazeno sponzorsky

červen Skokan roku – S. Chytilová

Absolvent roku – V. Krejčí

Vedení školy Hrazeno sponzorsky-odměny

červen 3 Nej akce školního roku-

Hlasování žáků

Vedení školy, 

Mgr. R. Pekárková

1.místo – Škola v přírodě, výlet Ostrava Landek

2.místo – Planetárium Brno, přechod Pálavy

3.místo – Strašidelné putování, Laser game Brno

červen Školní sběr - Hantaláček Mgr. Z. Vašek 1.místo – nejlepší škola

2.místo – nejlepší jednotlivec –

M. Konečný





Dopis od našich přátel – Stacionář Vlaštovka

Poděkování – Školní olympiáda 2018

Dobrý den pane řediteli,
chtěla bych vám poděkovat za páteční akci. Děti přijely velmi 
nadšené, protože sportování s deváťáky pro ně bylo velký zážitek. 
Naše pracovnice velmi oceňovaly vaše žáky, jak bez jakýchkoliv 
problémů přijali do svých týmů naše děti a pomáhali jim sportovat, 
tak aby to zvládly a přitom vládla velmi příjemná atmosféra.
Ještě jednou děkujeme za velmi příjemné dopoledne, děkujeme paní 

učitelce Sovové za velmi dobrou organizaci a pozvání a velké díky si 
určitě zaslouží všichni zúčastnění.

S pozdravem a přáním hezkého dne.

Lenka Tlachová



Nejlepší akce roku - hlasování
1. stupeň

� 1. místo Škola v přírodě – Svratouch 2018

� 2. místo Návštěva Planetária Brno

� 3. místo Strašidelné putování              

2. stupeň

� 1. místo Školní výlet – Ostrava / Landek
� 2. místo Přechod Pálavy
� 3. místo Laser game Brno

Celkem 76 akcí



Absolventi 2018

absolvent 2018 – Veronika Krejčí – průměr za 9 let docházky 1,01



Skokan roku 2018
� Sabina Chytilová, 7. ročník – Z



Naše nové projekty

Židé a jejich kultura

Plavání 2017



Úspěchy školy



Žákovský senát školy  
ZHODNOCENÍ PRÁCE SENÁTU ZA ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018

Náš senát se tento rok v mnoha směrech zlepšil. Začali jsme se čím dál
více scházet a domlouvat se na dalších plánech, přestože se k nám
přidali noví žáci a občas to bývá těžké, tak s hrdostí můžu říct, že jsme
to zvládli perfektně. Samozřejmě jsme prožívali i temnější chvíle, ale ty
jsme překonali ☺. Žáci naší školy si nejvíce oblíbili akce, které jsme pro
ně vymysleli a my sami jsme byli spokojení. Uspřádali jsme akce jako
barevný týden, týden hudby, suit-up den a teplákový den. Také jsme se
zúčastnili parlamentního dne, který se konal v Brně, kde jsme se
seznámili s jinými školami a vyměnili jsme si nápady nebo také i názory.
Díky této návštěvě jsme se dozvěděli, že naše práce snese srovnání i
s těmi lepšími. Děkujeme za vše, za Vaše názory a nápady.

Váš senát



1. Etapa opravy elektroinstalace



Školní družina, školní klub
Od října 2017 na naší škole pracoval školní klub v těchto pracovních skupinách 

Pohybové hry, Bc. J. Paul 

Filmový 1x za měsíc  Mgr. R. Pekárková 

Zajímavé úlohy z matematiky pro 9. ročník 3 x za měsíc Mgr. R. Pekárková 

Testové úkoly z jazyka českého pro 9. ročník Mgr. K. Bartošíková 

Práce s videí Mgr. I. Sovová  

Florbal, Bc. J.  Paul 

Modelování a keramika 3.- 5. ročník p. Ovečka 

Zpěváček Mgr. D. Řehánková

Tvořivé činnosti Mgr. M. Šilhanová 

Nabídka kroužků: Divadelní p. Ovečka, Zpěváček Mgr. D. Řehánková

V letošním roce jsme se ve školní družině zaměřili na vztahy v kolektivu mezi kamarády, pomoc při práci, hře a hlavně toleranci, vedeme žáky
k tvořivosti, estetickému vnímání, respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků, to vše se snažíme rozvíjet pomocí her, soutěží.
Důležitým úkolem je také rozvíjet schopnost a být ochoten pomoci druhým, chovat se slušně, nepoužívat nevhodné výrazy apod. V měsíci září
byly v naší školní družině na praxi studentka Marcela Valášková, která se již podruhé seznamovala s prací naší školní družiny. Rovněž nás
v letošním školním roce navštívila Česká školní inspekce. V průběhu školního roku jsme uskutečnili několik dlouhodobých soutěží Testovou
soutěž, netradiční olympiádu, soutěž v posilování na workoutu. Navštívili jsme výstavu Betlémů v Hodoníně, přijelo za námi divadýlko
Květinka, vyrobili jsme krásné keramické magnetky jako dárek na Vánoce a vánoční jarmark. Zdařilou a dlouhodobou akcí je výtvarná soutěž
Malujeme Vánoce. Malovali jsme opět do TV magazínu a čekali, až nám naše obrázky redakce vytiskne. V průběhu roku jsme společně
s ostatními zájemci nasbírali přes 30 kg pomerančové a citronové kůry, 2 pytle víček od PET Lahví, které jsme věnovali nemocným dětem. Dále
jsme se zúčastnili i sběru hliníku.





Vize naší školy
Naše škola = vzdělání, rodina, tradice a
individualita.
Naše škola je místem, kam děti, rodiče i
učitelé rádi chodí. Žáci získají základy
dobrého vzdělání pro svůj další rozvoj.
Důraz je vždy kladen na vzdělání,
bezpečí, historii a tradice, rodinné
prostředí a individualitu.


