
Základní škola T. G. Masaryka Moravský 
Žižkov, příspěvková organizace

Počet žáků k 30. 6. 2022 – 151

1932 - 2022



datum akce organizoval různé

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 Vedení školy

1. 9. Pasování prvňáčků a patronů 2021 Vedení školy
Mgr. E. Marečková
Mgr. J. Ovečka

1. a 9. r. 

1. 9. Nabídka školního klubu a kroužků Vedení školy,
p. J. Osičková

2. stupeň a žáci nenavštěvující ŠD

7. 9. Zahájení plaveckého kurzu 2021/2022 Mgr. R. Rebendová, Mgr. J. Šuralová 2., 3. r.

7. 9. Kino Olympie – senát
Za odměnu

Mgr. I. Sovová Vybraní zástupci senátu

10. 9. Do zahrady pro záhady – program pro žáky, Lednice Mgr. I. Sovová 8. r.

13. 9. Zahájení praxe K. Kvitové, studentka VŠ Vedení školy
Mgr. M. Kristová

14. 9. Rozhlasové vysílání – výročí sv. Ludmila Vedení školy

16. 9. Dýňobraní Mgr. R. Rebendová
Mgr. M. Kristová
Mgr. E. Marečková
Mgr. D. Řehánková
K. Maříková

1. stupeň

Od 16. 9. Mléko do škol – projekt
Ovoce do škol - projekt

Vedení školy Zdarma neochucené mléko, ovoce pro všechny žáky 
školy

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

27.9. Vysílání školního rozhlasu – sv. Václav Mgr. K. Bartošíková

28.9. Státní svátek škola

29. 9.
30. 9.

Den přírodních věd, 
ZOO Brno

Mgr. B. Kučerová Výběr žáků 2. stupně
Z6-7. místo ze 42 druž.
Z8 -8. místo z 57 druž.

30. 9. Český den boje proti rakovině Mgr. I. Sovová Vybraní žáci 2. st.

Září Nové dresy pro žáky Mgr. J. Paul
TJ, p. V. Veverka



Nový školní rok jsme zahájili slavnostně před školou, počasí nám přálo, vše vyšlo na
jedničku. Přivítali jsme nové pracovníky, kteří k nám nastoupili, a to paní učitelka K.
Bartošíková, která se vrátila po mateřské dovolené a sl. K. Maříková nový asistent
pedagoga. Do pololetí nám s výukou dějepisu pomůže p. I. Cabáková. Jinak zůstává
pedagogický i provozní tým školy nezměněn. Jelikož stále trvají opatření v souvislosti s
covidem, museli jsme také přizpůsobit práci školy těmto podmínkám. Některé akce
jsme byli nuceni přesunout, nebo zrušit. Přesto se nám podařilo uskutečnit tradiční
Dýňobraní, které sklidilo zaslouženou pozornost. Krásné výtvory ozdobily vchod do
budovy školy. Sešel se také žákovský senát a domluvil se na akcích tohoto školního
roku. Zástupci senátorů z loňska byli odměněni, jeli na výlet do Olympie Brno, kde
zhlédli filmové představení. Vstupné jim uhradila škola. Do lavic zasedli poprvé naši
nejmenší, prvňáčci a jsme rádi, že se jim u nás líbí. Zástupci žáků vyššího stupně nás
reprezentovali na soutěži Den přírodních věd, která proběhla v ZOO Brno. Spojili tak
teorii výuky s praxí v zajímavých prostorách zoo. Také osmáci zúročili své znalosti v
Centru environmentální výchovy v Lednici. Plnily různé úkoly, které souvisely s
přírodou a její ochranou. Začala také výuka plavání 2. a 3. ročníku v Břeclavi. Děti by
měly absolvovat celkem 10 výukových lekcí. Na školu poprvé přijel rodilý mluvčí a
žáky od 5. ročníku vyučoval v konverzaci v cizím jazyce. Připomněli jsme si významná
výročí ve školním rozhlase – výroční sv. Ludmily, sv. Václava, ale i výročí 90. let od
zahájení výstavby naší krásné školy. V roce 2022 budeme slavit 90 let otevření naší
budovy a tomu také budou směrovány mnohé akce. Doba není jednoduchá, opatření
nám mnohdy svazují ruce. Orientační testování žáků, které se uskutečnilo v celé
republice na začátku září, u nás proběhlo dobře. Žádný žák nebyl covid pozitivní. Plán
práce školy musel být přizpůsoben těmto okolnostem, akcí bude méně, ale budou!







Uplynul další měsíc školního roku 2021/2022. Situace kolem nás se sice z hlediska epidemiologického zhoršila, ale škola
funguje tak, jak má. I akce se konaly. Některé události jsme sice museli trochu změnit, doplnit, či přesunout, ale stále
pracujeme podle svých nejlepších možností. Deváťáci navštívili Veletrh vzdělávání v Břeclavi, kde se mohli seznámit
s možnostmi svého dalšího studia. Také jsme chtěli zajet na Veletrh vzdělávání v Hodoníně, ale epidemiologická situace
nám trochu zhatila plány. Slíbili jsme, že pokud to jen trochu půjde, navštíví jak osmáci, tak deváťáci, Veletrh vzdělávání
v Brně na výstavišti. Děti se měly možnost seznámit se zajímavým životem sv. Ludmily, jejíž výročí jsme si připomínali
zajímavým programem Diecézního katechetického centra Brno. Proběhly v klasickém režimu třídní schůzky. Konečně
jsme se mohli s vámi, rodiči, osobně setkat. Věřme, že to tak bude i nadále. Žákovský senát uspořádal akci s názvem Suit
up day, kdy děti mohly přijít slavnostně oblečené a nejen to, měly se i společensky chovat. Žákovský senát se již dvakrát
sešel, měl připomínky i k chodu školy, vylepšením. Jejich prosby a připomínky samozřejmě řešíme, a pokud to jde,
vycházíme jim vstříc. Tím se právě žáci prakticky zapojují do chodu naší školy. V říjnu jsme se poprvé zúčastnili Školského
fotbalového turnaje. Zajímavá zkušenost, ve které budeme i nadále pokračovat v příštím roce. Naši čtvrťáci a páťáci si
vyzkoušeli na dopravním hřišti v Břeclavi, jak se správně chovat na komunikaci v rámci projektu dopravní výchovy.
Pedagogicko psychologická poradna Břeclav u nás pro deváťáky uskutečnila program na zmapování vztahů v tomto
ročníku. Máme velmi dobrou zkušenost s těmito akcemi a jsem rád, že i podle vyjádření poradny, jsou na naší škole děti
vnímavé a umí si uvědomit případné špatné chování. Prvňáčci se vyfotili ve svých lavicích, aby měli památku na vstup do
základního vzdělávání na naší škole. Podařilo se nám zajistit zkušenou paní fotografku. Určitě budou všichni spokojeni. I
tento měsíc nás navštívil, již podruhé, rodilý mluvčí. Děti si tak mohou vyzkoušet komunikaci v cizím jazyce, a jak vím, tak
se tyto hodiny líbí. Nového králičího kamaráda dostali prvňáčci. Dali mu jméno Sněženka a věřím, že jim nejen zpestří
pobyt ve škole, ale také naučí, že se o zvířátko musí starat. Od paní Hlaváčové jsme dostali květiny do tříd, které naši
osmáci přesadili a pomohli tak vyzdobit jednotlivé třídy vyššího stupně. Nyní již záleží jen na jednotlivých ročnících, jak
se budou o novou výzdobu starat. Na závěr bych chtěl konstatovat, že jsme začali s doučováním žáků, kteří mají výukové
problémy. Naši pedagogové se snaží všem pomoci. Věřím, že se během několika měsíců vše srovná a zdárně dokončíme
tento školní rok tak, aby byli spokojeni všichni. Ale samozřejmě, žádné doučování nepomůže, pokud nebudou chtít sami
žáci.





datum akce organizoval různé 

3.11. Kontrola provozu školy Vedení školy,  
p. J. Konečná 

 

1. 11. Návštěva Soukromé 
školy zdravotnické 

p. Sovová 9. r. 

4.11. Podzim u babičky p. Osičková J., Mgr. 
M. Kristová 

Návštěva Domu 
seniorů ve Velkých 
Bílovicích 

8. 11. Nábor škol 9. r., beseda Mgr. I. Sovová, 
vedení školy 

M. Červenka, 9. r. 

10.11. Šílené účesy Mgr. I. Sovová, 
žákovský senát 

 

15. 11. Nový stůl na pink ponk 
pro žáky 

Vedení školy 1. - 9. r. 

19. 11. Strašidelná škola Mgr. I. Sovová, 9. r. 1. – 9. r. 
22.11. Zahájení charitativní akce 

Krabice od bot 
p. Osičková J. 1. -9. r. 

23. 11. Závěrečná 10. lekce 
plavání 

Mgr. R. Rebendová 
Mgr. J. Šuralová 

2., 3. r. 

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

26. 11. Zdobení vánočního 
stromu školy 

Vedení školy 
Provozní zaměstnanci 
školy, firma 

p. Kachyňa 

listopad Vánoční výzdoba školy, 
nové postavy do školního 
betlému 

p. J. Osičková 
Mgr. J. Ovečka 

Tvořili žáci 

listopad Zapůjčení tabletů a 
notebooků rodinám žáků 

Vedení školy Třídy v karanténě 

listopad Nové vánoční pohledy 
školy 

Vedení školy  



Postihla nás epidemie onemocnění Covid 19, od učitelů až po žáky. Museli jsme
dát, na základě konzultace s KHS, do karantény hned šest tříd. Některé ročníky
přešly na distanční výuku. Karanténa je ale pouze sedm dní, a tak se již v průběhu
měsíce začaly třídy vracet. Ale i tak jsme pro děti stihli uspořádat některé akce.
Velký ohlas sklidily hned dvě, Šílené účesy a Strašidelná škola. Děti si zpestřily
výuku ve škole zajímavými kreativními výtvory na hlavách a v druhém případě
krásnými strašidelnými maskami. Rádi bychom zachovali aspoň něco z tradičních
akcí, pokud to jen půjde. Deváťáky navštívili zástupci středních škol, aby jim
přiblížili právě tu svoji a možná pomohli v dalším výběru. Měli jsme také
nachystán zájezd na Veletrh vzdělávání Brno, ale ten se zrušil z důvodu
epidemiologické situace, bude pouze online. Letos jsme se poprvé zapojili do
charitativní akce Krabice od bot. Dárečky pro děti z dětského domova i stacionáře
k nám již putují a já jsem rád, že máme další zajímavý projekt, který pomůže
potřebným. Také jsme nechali nazdobit vánoční strom, který je ale tak velký, že již
musíme objednávat firmu. Ukončil se plavecký výcvik a děti dostaly své „ Mokré
vysvědčení“. Uzavřeli jsme také 1. čtvrtletí školního roku 2021/2022. Někdo lépe,
někdo hůře. Je to čtvrtletí a do pololetí je ještě dost času případné nedostatky
napravit. Vidíme ale, že loňská online výuka se na dětech podepsala. Doučováním
se snažíme dohnat zameškané, je to ovšem běh na dlouhou trať. Důležitá je i snaha
dětí, které někdy podceňují například domácí přípravu. Zakoupili jsme stůl na
stolní tenis, který žáci o přestávkách hojně využívají. V pondělí, středu a pátek má
možnost chodit hrát 2. stupeň, v úterý a čtvrtek 1. stupeň. Mám radost, že od
mobilu děti přešly na smysluplnější trávení přestávek. Vánoce se blíží. Letos jsme
přistoupili k rozšíření školního betlému a to hned o tři postavy králů. Věřím, že se
bude líbit.





datum akce organizoval různé 
1. 12. Vánoční strom pro seniory Vedení školy 5. ročník 
3. 12. 4. setkání žákovského senátu Mgr. I. Sovová Zástupci senátu 
3. 12. Vánoční dílny Třídní učitelé 1. st. 
4. 12. Rozsvícení stromu škol, vánoční 

výstava 
Vedení školy  

6. 12. Školou chodí Mikuláš Vedení školy,  
Mgr. J. Ovečka 

9. r. 

13. – 15. 12. Lyžařský kurz – Němčičky 2021 Mgr. J. Paul 
 

1. stupeň 
Mgr. R. Zapletalová 
Mgr. D. Řehánková 
          J. Koňaříková 

16. 12. Kariérní poradenství Mgr. I. Sovová 9. ročník 
21. 12. Putování za vánočním světlem J. Osičková 1. st. 
22. 12. Třídní vánoční hodiny Třídní učitelé  1. -9. r 
22. 12. Vánoční vysílání školního 

rozhlasu 
 

Vedení školy, 
žákovský senát 

 

22. 12. Vánoční šek pro třídy 
400,- Kč 

Vedení školy, 
sponzoři 

1. – 9. r., ŠD 

prosinec Sběr dárků – Krabice od bot J. Osičková TU, žáci školy, 
dobrovolníci 

prosinec Vánoční dárky pro třídy –  
podsedáky (2. st.), taburety na 
sezení (1. st.) 

Vedení školy 1. – 9. r. 



Prosinec se nesl ve znamení těšení se na Vánoce, akcí školy, ale také pravidelného
testování. Podařilo se nám zorganizovat lyžařský třídenní kurz v Němčičkách pro děti 1.
stupně. Dokonce napadl i sníh, takže podmínky byly téměř ideální. Proběhlo i v komornější
verzi rozsvícení vánočního stromu školy, vánoční dílničky a prodejní výstava prací žáků na
školním dvoře. Letos poprvé jsme nazdobili stromeček pro naše důchodce v areálu domků
za obchodem. Zazpívali jsme koledy a popřáli hezké svátky. Betlém se nám rozrostl o tři
krále a dvě ovečky. Zdobí tak vstup do školy a právem patří k našim vánočním tradicím.
Dokonce nemohla chybět ani návštěva Mikuláše, andělů a čertů. Jak jsem již psal, setkala
se s velkým ohlasem charitativní sbírka Krabice od bot. Máme velkou radost z tak hojné
účasti a již nyní se těšíme na příští ročník této záslužné akce. Pro děti 1. stupně byla
připravena vánoční hra s názvem Vánoční světýlka. Plněním různých úkolů nakonec dospěly
ke sladkému pokladu. Vánoční třídní akce, slavnostní vysílání školního rozhlasu a závěr před
vánočními prázdninami, to byl poslední den roku 2021 ve škole. Letos jsme si i zazpívali u
vánočního stromu školu. Každá třída, včetně školní družiny, obdržela šek na částku 400,- Kč.
Mohou jej využít do konce školního roku 2021/2022 podle toho, jak se sami domluví.
Dětem jsme také zakoupili podsedáky (2. stupeň) a nové sedací taburety pro 1. stupeň. Rok
2021 je za námi. Měl chvilky radostné i méně radostné. Ale asi obojí k životu patří. Přejme
si, aby těch radostných chvil bylo opět o něco více a život se pomalu, ale jistě, vracel k
tomu, jak ho známe.





datum akce organizoval různé 
8., 9. 1.  Tříkrálová sbírka Mgr. I. Sovová 8., 9. r.  

39203,- Kč 
12. 1. Třídní schůzky  TU TU, rodiče 
13. 1. Výtvarná soutěž 

Naše škola  
Mgr. D. Řehánková 
Mgr. M. Kristová 
Mgr. R. Rebendová 
Mgr. J. Šuralová 
Mgr. E. Marečková 

1. stupeň 

14. 1. Teplákový den Žákovský senát 
Mgr. I. Sovová 

Celá škola 

26. 1. Pololetní 
pedagogická rada - 
online 

Všichni vyučující Ped. pracovníci školy 

31. 1. Předání pololetního 
vysvědčení 
Vysílání rozhlasu 
1. - 2. r. – výpis  

Třídní vyučující, 
 Mgr. M. Sova 

1. – 9. r. 

leden 1,5 měsíce bez 
mobilu 

Žákovský senát 
Mgr. Iva Sovová 

 

leden Nová 
meteorologická 
stanice 

Mgr. B. Kučerová 
Vedení školy 

Odkaz umístěn na 
web. stránkách školy, 
v dolní části  

4. 2. Pololetní prázdniny  Celá škola 



Leden se nesl ve znamení pravidelného testování a samozřejmě výuky, která
směřovala k závěrečnému hodnocení 1. pololetí. Leden takový bývá vždy. Ale i
tak se nám podařilo zorganizovat několik velmi zdařilých akcí, které obohatily
život školy. Tento rok mohla opět proběhnout prezenčně charitativní Tříkrálová
sbírka. Opět se celé akce ujali naši nejstarší žáci, osmáci a deváťáci spolu se svou
vyučující a podařilo se jim vybrat rekordní částku 39 203 Kč. Počasí moc nepřálo,
sněžilo, byl silný vítr. O to větší poděkování patří všem zúčastněným i vám, kteří
jste přispěli. Rok 2022 bude ve znamení oslav 90. výročí otevření naší krásné
školy. První vlaštovkou v těchto oslavách byla výtvarná soutěž, kterou jsme
uspořádali pro 1. stupeň s názvem Naše škola. Vítězné práce budou vystaveny ve
škole na Dni otevřených dveří, který proběhne na jaře a bude také zaměřen na
naše velké oslavy. Žákovský senát ukončil akci, kterou pořádal již od prosince
2021. Jednalo se o projekt 1,5 měsíce bez mobilu. Žáci měli vydržet bez svých
mobilů dva měsíce a odměnou jim za to bude možnost přespání ve škole, které
bude spojeno s další akcí. Určitě záslužná akce v dnešní době, kdy děti využívají
mobilní telefon na můj vkus až příliš často. Akcí, která vždy vzbudí velký zájem,
je Teplákový den v rámci projektu Hrdá škola.
31. 1. 2022, poslední den tohoto pololetí jsme slavnostně rozdali čtvrtou hodinu
pololetní výpisy z vysvědčení. Někomu se vedlo lépe, někomu hůře. Do konce
školního roku mají všichni možnost zapracovat a své vysvědčení zlepšit. Bylo
uděleno i hodně pochval třídních učitelů, ale byla i kárná opatření. Věřím, že byla
ojedinělá a již se nebudou opakovat. Mé poděkování patří všem pracovníkům
školy, ale i vám rodičům. Nejsou to lehké časy, ale všichni společně se snažíme,
aby děti vše zvládaly co nejlépe, aby škola fungovala, pokud možno, v co nejméně
omezené míře.





Datum Akce Organizoval Různé 
1. 2. Lesní hospodářství - 

beseda pro žáky, projekt 
Naše škola III. 

Mgr. B. Kučerová 9. r.  

4. 2.  Pololetní prázdniny  1. – 9. r. 
9. 2., 16. 
2. 

Hodina AJ s rodilým 
mluvčím 

Vedení školy 5. - 9. r. 

14. 2. Přednáška – Finanční 
gramotnost, p. Mácsai 

Vedení školy 
 
 

9. r. 

15. 2. Ochutnávka exotického 
ovoce, Projekt Ovoce do 
škol 

Vedení školy 1. – 9. r.  

16. 2. Schůzka s projektanty – 
projekt opravy učebny 
v suterénu školy 

Vedení školy, obecní 
úřad 

Učebna FY, CH 

21. 2. Ukončení pravidelného 
testování na škole 

Vedení školy  

24. 2. Návštěva SOU a SOŠ 
Hustopeče 

Vedení školy 8. r., 9. r. 

24. 2. Nový přírůstek do školní 
ZOO – Nobelka II. 

Mgr. R. Rebendová 2. r. 
sponzorské 
příspěvky 

28. 2.  Vycházka s myslivcem Mgr. D. Řehánková,  4., 5. r. 
V rámci 
projektu  
Naše škola III 

únor Klima třídy – dotazníkové 
šetření  

Mgr. M. Kristová 4. – 9. r.  

 Zahájení organizace 
velkého pětidenního 
výletu 2. stupně, školy 
v přírodě 1. st.  
 

Mgr. J. Paul 
Mgr. R. Rebendová 

1. – 9. r.  

 Příprava a podání 
přihlášek pro žáky 9. r. 

Mgr. I. Sovová – VP, 
vedení školy 

9. r. 



Jak probíhal život na naší škole v únoru? Dalo by se říci, že se začal víc a víc blížit klasickému
chodu. Přestalo se testovat, roušky musíme mít jen ve společných prostorách, opatření ve
školní jídelně již také opadla. Nicméně život nám opět přinesl zkoušku v podobě vyostřené
mezinárodní situace. Věřme, že vše dobře dopadne. V tomto měsíci jsme mohli pro žáky
uspořádat již i akce jako jsou přednášky, besedy a jiné. Deváťáci se například seznámili se
základy finanční gramotnosti, dále lesním hospodářstvím. Opět jsme na škole přivítali, a to hned
dvakrát, rodilého mluvčího, který zpestřil hodiny anglického jazyka. Žáci osmého ročníku
navštívili SOU a SOŠ v Hustopečích, kde si mohli sami zkusit vytvořit určité výrobky a také si
prohlédnout školu, kde by například pokračovali ve svém vzdělávání. Spolu s obecním úřadem a
panem starostou se snažíme stále modernizovat prostředí školy. Nyní se zaměřujeme na
prostory v suterénu, kde by mohla vzniknout moderní učebna fyziky a chemie. Vše je zatím ve
fázi projektu a případné žádosti. Jednalo by se o finančně náročnou akci, která by ale mohla
být z 90 procent financována dotacemi. Tak uvidíme, jak se vše povede vyřešit. V tomto měsíci
jsme se museli rozloučit se zvířátkem naší školní zoo. Morče Nobelka z druhého ročníku trpělo
vážnou nemocí, kterou jsme ani po zásahu veterináře nezvládli. Moc nás to mrzelo, jelikož
Nobelka u nás strávila krásných 6 let. Život jde dál a tak již nyní druháčky obveseluje nový
přírůstek, Nobelka II. Na nákup jsme využili sponzorských příspěvků. Žáci 4. – 9. ročníku
vyplnili dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na klima třídy. Zajímavé výsledky nám určitě
pomohou v další práci s kolektivem. Čtvrťáci a páťáci se zúčastnili procházky s myslivcem.
Nezapomněli jsme ani na zdravou výživu. Děti ochutnaly různé druhy exotického ovoce, které
jsme obdrželi z projektu Ovoce do škol.





datum Akce organizoval  různé 
4. 3. Vycházka s myslivcem Mgr. E. Marečková,  

Mgr. R. Rebendová,  
Mgr. J.  Šuralová 

1., 2., 3. r.  

3. 3. Ovoce a mléko do škol Vedení školy 1. - 9. r. 
7.3. Patronát nad pomníkem 

T. G. Masaryka, 169. 
výročí narození  

Mgr. I. Sovová 9. r. 

14.3. – 
18.3. 

Bláznivý týden  Mgr. I. Sovová 
Žákovský senát 

1. – 9. r.  

15. 3. Olympiáda AJ Břeclav, 
okresní kolo 

Mgr. I. Sovová J. Bůšek, L. Sprinzelová 

18. 3. Matematický klokan 
2022 

Mgr. R. Pekárková 
Nejlepší výsledek za 
celou školu – Natálie 
Tomšejová, 5. r. , 112 b. 
ze 120 

2. - 9. r. - nejlepší řešitelé 
1.k. – Richard Polach 
2.k.-   Natálie Tomšejová 
3.k. -  Vilém Toušek 
4.k. – Šimon Konečný 
 

21. 3. Ponožková výzva Mgr. B. Kučerová 1. – 9. r.  
28.3. Den učitelů, rozhlasové 

vysílání – přání učitelům 
Vedení školy  

28.3. Projekt Zkoušíme si vaši 
práci, Den učitelů 

Žákovský senát 
Mgr. I. Sovová 

Celá škola, zájemci 

24. 3. Velikonoční projekt p. J. Koňaříková, 
Biskupství brněnské 

1. – 9. r.  

31. 3. Dopravní výchova – 
Břeclav 
dopravní hřiště 

Mgr. D. Řehánková 5. r.  

průběžně Doučování na přijímací 
zkoušky – ČJ, M 

Mgr. K. Bartošíková 
Mgr. R. Pekárková 

9. r. 

březen Jarní výzdoba školy - 
chodby 

p. J. Osičková  

 Nový nábytek 9. r.  Vedení školy 9. r.  
Nové číslo Školních novin Mgr. J. Ovečka  
Jarní květinová výzdoba 
před školou 

Vedení školy,  
J. Malinkovič 

Sponzorský dar 

Turnaj ve stolním tenisu Žákovský senát Zájemci  
Nový přírůstek do školní 
ZOO – Čiperka, morče 

Vedení školy,  
p. M. Bartoš, 4. r. 

Sponzorský dar 



rád bych vás stručně seznámil s tím, jaké akce na naší škole proběhly v březnu. K tomuto měsíci
patří samozřejmě jaro. Vyměnili jsme zimní výzdobu za krásnou svěží jarní. Jak uvnitř, tak i před
budovou vše rozkvetlo. Jako škola T. G. Masaryka jsme si připomněli výročí narození tohoto
významného muže a deváťáci uklidili pomník, který máme pod svou patronací. Žákovský senát
nepřestává pracovat a připravil pro všechny skvělý Bláznivý týden. Každý den byl jinak tematicky
zaměřen a děti se tak mohly „změnit“ například ve zvířátka, pracovníky, sportovce a jiné. Nejlepší
převleky byly vyhodnoceny a odměněny malou sladkostí. Sportovní akce tohoto měsíce byly
zastoupeny zejména školním turnajem ve stolním tenisu. Tento sport se u nás nyní těší velké oblibě
a vyplňuje tak volný čas dětí mnohem lépe jak hraní her na mobilu. Žáci školy se také zúčastnili
soutěže Matematický klokan. Jazykové schopnosti jsme poměřili ve školním kole olympiády AJ.
Dva zástupci nás úspěšně reprezentovali v okresním kole, kde jsme se v těžké konkurenci určitě
neztratili. V březnu jsme si také připomněli význam velikonočních svátků. S velmi zajímavým
komponovaným programem nás opět navštívily pracovnice Diecézního katechetického centra
Biskupství brněnského. Den učitelů jsme oslavili tak, že si mohli žáci vyzkoušet, jaké to je stát před
celou třídou a snažit se něco naučit své spolužáky. Zajímavá akce žákovského senátu, která opět
zpestřila výuku. Zásady pohybu na vozovce a dopravní předpisy si připomněli žáci 5. ročníku na
Dopravním hřišti Břeclav. Charitativní akce byla v tomto měsíci zastoupena Ponožkovou výzvou,
která proběhla jako podpora lidí s Downovým syndromem. Z akcí, které probíhají mimo výuku, patří
zmínit například doučování žáků 9. ročníku – jedná se o přípravu na přijímací zkoušky. Podařilo se
nám dokončit výměnu nábytkových sestav ve třídách, a to na celé škole.





datum akce organizoval různé 
1. 4. Zasedání žákovského senátu 

školy č.8 
Žákovský senát,  
Mgr. I. Sovová 

Zástupci senátu 

5. 4. Ronja, dcera loupežníka 
divadlo Radost Brno 

Mgr. D. Řehánková 4. - 7. r. 

7. 4. Recitační soutěž školy  1. - 5. r. 

8. 4. Přednášky cestovatele T. Kubeše 
Indie, Evropa 
 

Mgr. M. Sova 1. – 9. r. 

11. 4. Krasoň 2022 J. Osičková, 
 Mgr. J. Paul,  
Mgr. M. Sova 

1. – 9. r. 

11. 4. Kubula  a Kuba Kubikula 
divadlo Radost Brno 

Mgr. R. Rebendová 1., 2., 3. r.  

12., 13. 4. Přijímací zkoušky   9. r.  

13. 4. Zápis do 1. ročníku Vedení školy + 
vyučující 1. st. 

Zapsaných celkem 14 (13+1) 

19. 4. Dopravní hřiště Břeclav – 4. r. Mgr. M. Kristová 4. r.  

20. 4. Třídní schůzky Třídní učitelé 1. - 9. r. (mimo7.r.) 

20. 4. Rodilý mluvčí Aj Vedení školy 5. - 9. r. 

21. 4. Kytice 
divadlo Radost Brno 

Mgr. D. Řehánková 8., 9. r.  

22. 4. Lovci a sběrači J. Osičková 1. – 9. r. 

22. 4. Valentýnská ekoParty Žákovský senát,  
Mgr. I. Sovová,  
Mgr. R. Rebendová 

7. – 9. r. 

25. 4. Třídní schůzka 7. r.  Mgr. R. Pekárková 7. r.  

27. 4. Pedagogická rada školy Vedení školy Ped. pracovníci školy 

28. 4. Ovoce a mléko do škol Vedení školy, 
p. J. Konečná 

1. – 9. r.  

28. 4. Workshop – fy, ch, inf. př – 
 ZŠ Velké Bílovice 

Vedení školy 
Mgr. B. Kučerová 
H. Krmíčková 

8., 9. r.  

duben Příprava na přijímací zkoušky, 
konzultace 9. r. 

Mgr. K. Bartošíková 
Mgr. R. Pekárková 

9. r.  

duben Nové terárium pro želvu – 7. r.  Vedení školy Hrazeno sponzorsky 

duben  Distr služba škole - 
sponzorský dar 

Vedení školy 5 000,- Kč 

duben Fond Sidus – charitativní akce p. J. Koňaříková, 
vedení školy 

1500,- Kč 

duben Matematický klokan Mgr. R. Pekárková 3. místo v okrese – 
 N. Tomšejová, 5. ročník 



Měsíc duben je již minulostí a já bych rád opět shrnul, co se na naší škole událo. Nebylo toho málo.
Rádi bychom dětem vynahradili měsíce, kdy jsme nemohli téměř nic. Akce, které pořádáme, jsou
většinou nejen zábavné, ale slouží i rozvoji žáků, jejich myšlení, zodpovědnosti, kreativitě, zážitkovému
vyučování. Po rocích, kdy divadla nemohla hrát, jsme si to tento měsíc užili. Celá škola zavítala do Brna,
do divadla Radost. Podle věku jsme pro ně vybrali tři různá představení, která se setkala s velkým
ohlasem. Po dvou letech k nám opět mohl zavítat oblíbený cestovatel Tomáš Kubeš, s kterým máme již
letitou výbornou spolupráci. Všichni byli moc spokojeni a opět se dozvěděli zajímavosti z různých zemí.
Tentokrát to byla Indie a Evropa. Ze soutěží tohoto měsíce můžu zmínit například tradiční recitační,
Krasoně 2022, Matematický klokan 2022. Poslední zmiňovaná nám udělala velkou radost, protože
žákyně 5. ročníku se v okresním kole umístila na krásném 3. místě. Není nám lhostejný i vzhled našeho
okolí, obce. Do této kategorie akcí patří například Lovci a sběrači, kdy si děti rozdělily úseky a spolu se
svými vyučujícími sbíraly odpadky. Byl vyhodnocen i nejlepší „úlovek“. Každá třída obdržela diplomy a
malou sladkou odměnu, kterou jsme mohli zakoupit díky sponzorským darům. V dubnu proběhly třídní
schůzky, pedagogická rada za 3. čtvrtletí a také naši deváťáci vykonali svou první velkou životní zkoušku.
Dostali jsme i novou želvu, pro kterou jsme ze sponzorských darů koupili terárium. Bylo umístěno v 7.
ročníku. Vybraní žáci 8. a 9. ročníku navštívili ZŠ ve Velkých Bílovicích, kde se zúčastnili zajímavého
workshopu z předmětů Fy, Inf, Ch. Určitě pěkné zpestření výuky. Děkujeme za tuto akci. Koncem
měsíce se mohla uskutečnit Valentýnská ekoParty, kterou žákovský senát dlouho plánoval, ale čekali
jsme na uvolnění epidemiologických opatření. Žáci si společně připravili program, společně se bavili,
utvrzovali kolektiv. Určitě důležitá a záslužná akce k tvorbě rodinného prostředí a klimatu na naší škole.
13. dubna proběhl zápis budoucích prvňáčků. V září tedy nastoupí do 1. ročníku 14 dětí, 5 dětí požádalo
prostřednictvím svých zákonných zástupců o odklad. V dubnu také nastoupili na naši školu dva žáci
ukrajinské národnosti. Snažíme se jim přechod a výuku v cizím jazyce ulehčit a věříme, že se brzy zařadí
mezi nás všechny a bude se jim zde líbit. V současné době máme na škole 151 žáků.





datum akce organizoval různé 

2. – 6. 5. Velký pětidenní výlet 
2. st., Český ráj 

Mgr. J. Paul,  
Mgr. I. Sovová,  
Mgr. R. Pekárková, 
Mgr. B. Kučerová,  
Mgr. J. Ovečka 
H. Krmíčková 

6. – 9. r.  

9. – 13. 5. Škola v přírodě 1. st., 
Beskydy 

Mgr. R. Rebendová 
Mgr. E. Marečková 
Mgr. J. Šuralová 
Mgr. M. Kristová 
Mgr. D. Řehánková 
K. Maříková 

1. – 5. r.  

11. 5. Český den proti 
rakovině 

Mgr. I. Sovová Celá škola 
24.222,- Kč  

12. 5. a 
30. 5. 

Projekt Klima tříd – 
PPP Břeclav 
Mgr. H. Adamusová 

Vedení školy, PPP 
Břeclav, Mgr. J. 
Paul 

6. r. 

12. 5. Školský fotbalový 
pohár 

Mgr. J. Paul Vybraní žáci 2. 
stupně 

18. 5. Rodilý mluvčí Vedení školy 5. - 9. r. 

20. 5. Cvičný poplach,  
JSDH Moravský 
Žižkov 

Vedení školy 1. – 9. r.  

23. 5. Focení tříd Vedení školy 1. – 9. r.  

23. - 27. 
5. 

Celostátní testování 
žáků 5. ročníku 

Vedení školy 5. r.  

30. 5. Turnaj ve stolním 
tenisu 

Mgr. I. Sovová Žáci školy 

květen Obraz 9. r. - focení Vedení školy 9. r. 

květen Výsadba květin před 
školou, záhon 

Vedení školy Sponzorský dar  

květen Nová anténa na škole - 
Vodafon 

Obec, vedení 
školy 

 



Květen se nesl zejména ve znamení dvou velkých akcí – výletu 2. stupně a školy v přírodě 1.
stupně. Po dvouletém „půstu“ jsme se rozhodli a uspořádali současně tyto dvě velké akce.
Z ohlasů a fotek je jasné, že se vše podařilo a děti si to opravdu skvěle užily. Nejen, že se
pobavily, ale něco nového se i dozvěděly, utužily kolektiv a tím se podpořila naše myšlenka
rodinné školy. První stupeň zavítal do Beskyd, druhý do Českého ráje, včetně Babiččina
údolí. Program měli všichni opravdu nabitý a zajímavý. Mé poděkování patří všem
vyučujícím, kteří akci zorganizovali a věnovali svůj volný čas pro naše děti. Není to
jednoduché, zejména se jedná o obrovskou zodpovědnost. Bohatou fotogalerii máte i na
stránkách školy. Letos poprvé jsme přistoupili k zasílání fotek průběžně z každého dne
výletu, což jste mnozí velmi ocenili. Charitativní akce byly zastoupeny Českým květinovým
dnem, kdy jsme vybrali nádherných 24. 222,- Kč. V 6. ročníku proběhl program
Pedagogicko-psychologické poradny Břeclav na klima třídy. S tímto typem projektu máme
velmi dobré zkušenosti a věřím, že pomohl upravit vztahy mezi žáky. Sportovní akce byly
zastoupeny Školským fotbalovým pohárem, kde jsme zvítězili na domácím hřišti. Zkusili
jsme si, jak bychom se evakuovali v případu požáru školy. Letos s pomocí a ukázkou požární
techniky JSDH Moravský Žižkov. Děkujeme! Letošní pátá třída byla zahrnuta do celostátního
testování. Jsme zvědaví, jak si povedou naši žáci v konkurenci ostatních škol. Z výsledků
zatím víme, že v českém jazyku měla naše nejlepší žákyně 95% úspěšnosti a v matematice
83%, což jsou krásné výsledky. Uzavřel se turnaj ve stolním tenisu, kde žáci z druhého
stupně mezi sebou soutěžili o nejcennější medaili. Blíží se oslavy 90. výročí otevření naší
školy. Finišujeme a věříme, že se vše vydaří tak, jak zamýšlíme. Díky sponzorům mohla být
vyměněna květinová výsadba před školou i v areálu školního dvoru. Třídy jsme vyfotili
s novou paní fotografkou. Focení tříd je neklamný znak toho, že prázdniny se blíží.





datum akce organizoval Různé 
 

1. 6.  Den dětí – sportovní 
dopoledne 

1. stupeň vyučující 1. st., sladkosti hrazeny 
sponzorsky 

1. 6. Olympiáda s Vlaštovkou 2. stupeň vyučující 2. st. 
sladkosti hrazeny sponzorsky 

2. 6.,  
3. 6. 

Atletické přebory regionu 
Podluží 

Mgr. J. Paul Vybraní žáci školy 
20 medailí 

7. 6. Kyberšikana, nebezpečné 
chování na sociálních sítích – 
přednáška pro rodiče 

Mgr. M. Kristová 
por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, 
LL.M. Policie České republiky 

Pro rodiče 

3. 6. Závěrečné focení tříd Vedení školy 1. -  9. r. 

10. 6. Setkání s budoucími prvňáčky 
z MŠ, 
 Škola nanečisto 

Mgr. E. Marečková 
 

Děti z MŠ 

13. 6. Projekt Zdravé zoubky Mgr. E. Marečková 1. r.  

13. 6. Beseda s kronikářem obce 
Mgr. J. Čechem – historie 
školy 

Mgr. I. Sovová,  
Mgr. J. Čech 

1. - 9. r. 
Akce k 90 výročí školy 

13. 6. Pan Včelka, exkurze u včelaře p. J. Osičková ŠD 

16. 6. Táta Superman p. J. Osičková Akce pro rodiče a děti ŠD 

17. 6. Projekty k 90 výročí školy 1. st. – TU ve svých třídách 
2. st. – soutěž, Mgr. J. Ovečka 

1. - 9. r. 

18. 6. Velké oslavy 90 výročí školy Org. Mgr. I. Sovová, 
Mgr. J. Ovečka + prac.školy 

Veřejnost 

28. 6. Kuželky Prušánky Mgr. J. Paul + TU 2. st. 2. st. 

29.6. Slavnostní 
pasování  deváťáků 

Mgr. Miloslav Sova,   
Mgr. J. Ovečka 
Mgr. E. Marečková 
 

9. ročník + hosté 
Dárky pro absolventy – 
sponzorsky hrazeny 

29. 6. Absolvent ročníku 
2012-2021 

Vedení školy Šimon Konečný průměr1,04 

30.6. Slavnostní ukončení školního 
roku 

Vedení školy + pracovníci školy, hosté Celá škola 

1. 6. Příspěvek na zmrzlinu p. Šanderová 1. st. 

červen Turnaj ve stolním tenisu Mgr. I. Sovová, žákovský senát Ceny hrazeny sponzorsky, 
vítěz V. Toušek, 9. ročník 

červen Odměny pro žáky školy ke 
konci roku 

Vedení školy Hrazeno sponzorsky 



Červen byl jasným důkazem toho, že léto je zde. Vzrůstající teplota venku i ve třídách nás
trápila zejména v posledních dnech. Snad nejvýznamnější akcí letošního roku byla oslava
90. výročí otevření naší školy. Dlouho jsme chystali, plánovali. Pro děti jsme připravili
projekty, soutěže, vše se zaměřením na tuto významnou událost. I když vládlo opravdu
velké horko, přišlo za námi v sobotu 18. 6. 2022 ke škole mnoho lidí a mohli jsme společně
zavzpomínat na školní léta. Výstava starých fotografií, projekce na interaktivních panelech,
beseda s pamětníky na školním dvoře a živý obraz z historie naší školy (zatčení ředitele V.
Straky fašisty), to vše mohli zhlédnout všichni návštěvníci. Mé poděkování patří všem, kteří
se o toto krásné odpoledne zasloužili. V červnu proběhla školní olympiáda spolu s našimi
přáteli ze stacionáře Vlaštovka, Den dětí i se sladkou odměnou. Ze sportovních akcí je také
nutné zmínit Atletické přebory regionu Podluží, které se letos po odmlce konaly, a my jsme
si dovezli 20 medailí. Pro rodiče jsme přichystali zajímavou besedu na téma kyberšikany.
Také k nám zavítali budoucí prvňáčci z mateřské školy. Vyzkoušeli si, jak to bude vypadat po
letních prázdninách ve škole. Krásná akce byla také ta s názvem Táta Superman, která
proběhla ve školní družině a byla určena dětem a tatínkům ke Dni otců. Výrobky, které
vznikly, zdobí nyní školu. Koncem června se již uzavíraly známky, chystalo vysvědčení,
uklízelo. Rozloučili jsme se s našimi deváťáky na slavnostním Pasování 9. ročníku a ve
čtvrtek 30. 6. 2022 jsme rozdali vysvědčení a ukončili tak školní rok 2021/2022. Byl to rok
klidnější, co se týká covidové situace. Téměř všechny akce, které jsme si naplánovali, se
uskutečnily. Sice covid vystřídala špatná situace ve světě, ale snad se vše opět vrátí tam,
kam to patří, a budeme se těšit z krásných letních dní. Děkuji obecnímu zastupitelstvu v
čele s panem starostou, paní ředitelce a zaměstnancům MŠ, pracovníkům naší školy a vám
všem, přátelům školy, za vše, co pro školu a naše děti děláte.





Absolvent ročníku:  Šimon Konečný – průměr 1,04 za 9 let školní docházky



Kristýna Hájková  ČJ 
Miroslav Garšic Př , Vl
Daniel Němeček VL 

Adéla Poláčková Př
Vanesa Krátká VL 
Hana Zámečníková VL       

BLAHOPŘEJEME!







25. 6. 2022 – N. Tomšejová, 5. r., Matematický klokan 
2022 – 3. místo v okrese, 112 bodů ze 120

29., 30. 9. 2021, vybraní žáci 7., 9.r., Den přírodních věd 
ZOO Brno, 7. místo ze 42 družstev, 8 místo z 57 
družstev



Žáci měli za úkol vybrat tři akce za celý školní rok, které se jim nejvíce 
líbily. Hlasování bylo tajné a dopadlo takto: 

1. stupeň – 1. Škola v přírodě

2. Divadlo Radost – Ronja, dcera loupežníka

3. Den dětí – sportovní dopoledne v netradičních disciplínách  

2. stupeň – 1. Velký vícedenní výlet

2. Valentýnská ekopárty

3. Den učitelů – zkoušíme si vaši práci 



Na začátku září proběhly tajné a přímé volby, které se konají každé dva roky. Složení senátu se tedy téměř
změnilo, tedy na první schůzce jsme se domluvili na pravidlech naší práce, termínu schůzek, tj. první pátek v
měsíci a na akcích, které pro spolužáky uspořádáme. Protože minulé dva roky byly ovlivněny kovidem, rozhodli
jsme se jich uspořádat co nejvíce, abychom to spolužákům alespoň trochu vynahradili. Při jejich plánování
vycházíme z akcí Demokratická škola, které jsme členy, různě si je upravujeme a nezapomínáme na naše
tradiční, jako je Valentýnská party a Žáci učí žáky. Obě se letos umístily v anketě Nejoblíbenější akce roku mezi
prvními třemi.

Zorganizovali jsme : Suit up day (říjen) , Den šílených účesů (listopad) , Vánoční rozhlasové vysílání a
Hrajeme na přání (prosinec) Měsíc a půl bez mobilů (prosinec/ leden), Žáci učí žáky, letos s podnázvem Zkuste
si naši práci a Bláznivý týden (březen), Valentýnská ekoparty (duben), Třídní a školní kola pingpongového
turnaje (březen - červen), Příprava 90. let výročí školy (červen)

Naše zasedání letos vedli deváťáci. Kromě přípravy akcí jsme řešili připomínky z jednotlivých tříd, návrhy na
vylepšení vybavení školy. Předávali jsme informace a podněty od tříd (žáků) vedení školy, které se jimi zabývalo
na našem zasedání a na poradách vedení školy. Práci v uplynulém školním roce hodnotíme jako úspěšnou.
Kromě akcí se nám podařilo do práce našeho senátu hodně zapojit i zástupce z 1. stupně, což dříve býval
problém.



Ve školním roce 2021/2022 školní klub navštěvuje 60 dětí. 

Zájmové skupiny:  

Úterý 14.00 - 15.30 Matematika-test úkoly 9r. 2x za měsíc Mgr.Pekárková

14.00 - 15.30 Český jazyk-test úkoly 9r. 2x za měsíc Mgr.Bartošíková

15.00 - 16.00 Pohybové a sportovní hry 4x za měsíc Mgr. Paul

Čtvrtek 14.00 - 15.00 Deskové hry 4x za měsíc Mgr. Ovečka

14.00 - 15.00 Začínáme s azbukou 4x za měsíc Mgr. Šuralová

(5.-7.třída)

16.00 – 17.00 Pohybové a sportovní hry 4x za měsíc Mgr. Paul

Pátek 14.00 - 15.00 Novinář 2x za měsíc Mgr. Ovečka

Počet dětí:

Matematika-testové úkoly 9r. 10

Český jazyk-testové úkoly 9r. 11

Deskové hry 8

Pohybové a sportovní hry 38

Začínáme s azbukou 6

Novinář 6

Práce s dětmi:

Činnosti jednotlivých skupiny byly zahájeny v říjnu 2021, probíhaly dle rozpisu. Skupina Začínáme s azbukou byla ukončena v pololetí z důvodu ohlášení 
tří žáků. Matematika a Český jazyk byly ukončeny k poslednímu dubnu s ohledem na zaměření skupiny, zbývající skupiny zakončeny k 31.5.2022. Vedoucí 
zájmových skupin pravidelně zapisují do třídní knihy. 



Ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 navštěvuje školní družinu 25 dětí z toho 15 chlapců a 10 děvčat.

Složení a vybavení třídy:

1. třída - 10 dětí 2. třída - 10 dětí 3. třída – 5 dětí

Snížil se počet dětí díky stěhování tří druháků do jiného města a odhlášením jednoho chlapce z druhé třídy. Zlepšením
epidemiologické situace bylo v březnu zrušeno plošné nošení roušek ve společných prostorách školy.

Práce s dětmi:

V tomto roce byla školní družina v prvním pololetí s počtem 29 dětí. V letošním roce bylo možno díky nízkému počtu prvňáčků
přijmout i děti ze 3.třídy. Adaptace dětí proběhla bez komplikaci. S ohledem na epidemiologickou situaci (Covid-19) a smíšený
kolektiv několika tříd bylo nutné používat v prostorách družiny roušku. Na konci prvního pololetí naši družinu opustili dva druháci
z důvodu stěhování do jiného města. Členění družiny na tematické koutky se nám osvědčilo nejen v době covidové, využíváme je i
nadále. Vytváříme tematické týdenní nebo čtrnáctidenní bloky zaměřené dle aktuálního dění ve škole, přírodě nebo ve světě. Na
výběru témat se podílí samy děti, případně naše téma ovlivní aktuálně čtená kniha. Režim dne je zahájen klidovou činností -
poslechem čtené pohádky, na které se podílí také děti druhého a třetího ročníku. Následuje komunitní kruh k seznámení
s týdenním tématem, náplní konkrétního dne a sdílení zážitků. V letošním roce jsme se zaměřili více na kooperaci ve skupinách a
kamarádství.

Pokračujeme ve skupinových aktivitách. Daří se nám spolupráce dětí v jednotlivých skupinách, slovní zhodnocení své práce, čímž
prohlubujeme slovní zásobu, zdravé sebevědomí, kritické myšlení a umění na sobě pracovat. Témata volíme na základě domluvy
třídního kolektivu, zpravidla v týdenních nebo čtrnáctidenních blocích. Režim dne je zahájen klidovou činností - poslechem čtené
pohádky, na čemž se podílí starší děti. Prohlubujeme porozumění textu, plynulost čtení a krátkodobou paměť. Náplň řízené a
částečně řízené činnosti se skládá z výchov – výtvarné, pracovní, hudební a pohybové činnosti. Zapojili jsme se do výtvarných
soutěží, zrealizovali projektové dny (Pan Včelka, Recyklace, Pletenec a pletenice) a uspořádali akci s rodiči ke Dni otců.

Spolupráce s rodiči: Spolupráce s rodiči je bezproblémová.

Sebevzdělávání: V letošním roce probíhají školení formou webinářů - „Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve
školní družině“, on-line kurzy „Akademie malování a kreslení“, „Školní družina – tisíc věcí, co nás trápí – on-line kulatý stůl“.








