
 
ŠKOLNÍ ATLETICKÝ KLUB ŢIDLOCHOVICE (ŠAK ŢIDLOCHOVICE) 

V listopadu 2011 školní atletický klub (ŠAK Ţidlochovice) vstoupí jiţ do čtvrté sezóny od svého zaloţení. Během tří let 
prošlo ŠAK klubem mnoho nadějných dětí, ovšem atletika nedává bohuţel nic zadarmo, proto vţdy zůstávají dále pracovat jen Ti, 
kteří mají nějaký cíl. Důkazem toho je Jakub Jeřábek, který se za tuto dobu vypracoval mezi špičku České republiky. Spolu 
s Filipem Janem Houserem reprezentovali jihomoravský kraj na Letní olympiádě dětí a mládeţe v Olomouci v červnu 2011. 

Děti v ŠAK trénují během školního roku 3x týdně, minimálně 2x vyráţíme na soustředění např. Vysoké Tatry, Ústí nad 
Orlicí, Krkonoše. Naši atleti jiţ mají mnoho zkušeností s pořádáním a organizací závodů, neboť pořádáme pro děti z 1. stupně 
Šmoula Cup a Atletický mítink přípravek. 

V atletické sezóně, která ještě neskončila, jsme celkem 62x stanuli na stupních vítězů, z toho 14 krát jsme obsadili 1. 
místo, 21 krát 2. místo a 27 krát 3. místo. 

Ve školním roce 2011/2012 otevíráme opět atletickou přípravku pro děti 1. stupně ZŠ. Trénovat hravou formou 
bychom měli v pondělí a čtvrtek a to ve skupinách dětí 1. a 2. třídy a 3. - 5. třídy. Zda-li budeme mít i atletickou školku ještě 
nevíme, vše je v jednání. 
1. nábor proběhne 6. 8. (út) na hřišti ZŠ Ţidlochovice:  3.- 5. třídy od 16 do 17 hodin, 1.-2. třída od 17:30 do 18:30 hodin. 
2. nábor se uskuteční jako běţecký závod na nově zrekonstruované atletické dráze 15.9. od 17 hodin (prezentace od 16h). Kaţdá 
kategorie poběţí zvlášť a pro 1.-3. místo máme nachystané medaile. 
Aktuální informace ŠAK naleznete na www.coachandrunner.estranky.cz nebo www.sakzidlopripravky.estranky.cz, případně piště 
na lp.zszidlo@volny.cz.                                                                               Mgr. Lukáš Přichystal, učitel Tv a trenér ŠAK 
 

KURZY PRO VEŘEJNOST a pronájem prostor tělocvičny  
I v letošním roce nabízíme pořádání kurzů pro veřejnost v odpoledních hodinách, a to: 

- Výuku angličtiny pro začátečníky i pokročilé, která bude probíhat 1x týdně po celý školní rok. Zahájení kurzu od 14. září. 

- Výuku němčiny pro začátečníky i pokročilé, která bude probíhat 1x týdně po celý školní rok. Zahájení kurzu od 14. září. 

- Výuku základů práce na počítači, případě podle zájmu i kurz pro mírně pokročilé. Kurz bude rozdělen do 12-ti lekcí, které 
proběhnou od října do prosince.  

- V odpoledních a večerních hodinách nabízíme moţnost pronájmu tělocvičen ve školních budovách na Komenského a 
Tyršově ulici. 

Bliţší informace a přihlášky získáte v kanceláři ZŠ na Tyršově ul. u paní Mlčákové. 

 
KONTAKTY NA PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ŠKOLY 
 

TŘ. TITUL PŘÍJMENI JMÉNO TEL. ČÍSLA TŘ. TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO TEL. ČÍSLA 

8. D Mgr.  Bravencová Alexandra 547 425 434  Mgr. Lamlová Věra 547 425 430 

 Bc.  Broklová Martina 547 238 420 
školní 

psychol. Mgr.  Lukšová Renata 547 425 428 

 PaedDr. Březina Stanislav 547 425 424 speciální 
pedagog. Mgr. Minaříková Radka 547 425 428 

 Mgr. Budík Ladislav 547 425 427 asistent 
pedagoga   Moravcová Jana 547 425 432 

1. A Mgr. Dobrovolná Petra 547 238 486 asistent 
pedagoga  Ivanová Klára 547 425 432 

asistent 
pedagoga  Dobrovolná Markéta 547 238 420 asistent 

pedagoga Mgr. Musilová Iva 547 238 486 

9. A Mgr.  Dvorník  Petr 547 425 431 6. B Mgr. Nentvichová Ludmila 547 425 434 

2. B Mgr.  Hanáková Lenka 547 238 420  Mgr. Okáčová Ludmila 547 425 435 

 Mgr. Hanzlíková Milada 547 425 430 8. A Mgr. Poklonová Petra 547 425 436 
vychov. 

ŠD  Hřebačková Kateřina  6. A Mgr.  Prášilík Adam 547 425 434 

1. B Mgr. Chmelková Helena 547 238 486 9. B Mgr. Přichystal Lukáš 547 425 431 

7. A Mgr. Janča Jakub 547 425 435  Ing. Rotterová Milena 547 425 431 

7. B Mgr. Karpíšková Petra  547 425 436 6. D Mgr. Rubešová Renata 547 425 434 

 Mgr. Kosinová Helena 547 425 437 7. D Mgr. Ryšavá Michaela 547 425 436 

 Mgr. Kostka Jiří 547 425 433 3. tř. Mgr. Srncová Pavlína 547 238 420 

2. A Mgr. Kotalová Jaroslava 547 238 420 6. E Mgr. Stránská Vendula 547 425 435 
vychov. 

ŠD 
asistent  
pedagoga Koupilová Jana 547 238 486 8. B Mgr. Streichlová Blanka 547 425 436 

 Mgr. Koţdoňová Ivana 547 425 420 vychov. 
ŠD   Ševčíková Alexandra 723 119 911 

7. C Ing.  Králová Gabriela 547 425 437  Mgr. Toušková Zuzana 547 425 437 

 Ing. Králová Jana 547 425 422 4. tř. Mgr. Útlá Lenka 547 238 486 

 Bc. Kučerová Pavla 547 425 433 5. tř. Mgr.  Valášková Kateřina 547 238 420 

8. C Mgr. Kuglerová Ladislava 547 425 435 6. C Mgr. Vitulová Monika 547 425 436 

 Mgr.  Kujal  Marek 547 425 431      

 
 
Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv 
během školního roku.  
Více informací naleznete na webových stránkách školy: www.zszidlochovice.cz 

 
 

Š  K  O  L  N  Í     Z  P  R  A  V  O  D  A  J 
 

 

 

 

 

Z Á K L A D N Í  Š K O L A  Ţ I D L O C H O V I C E  
Číslo 6                                                          Datum vydání 1. září 2011 
 
 
Váţení rodiče, milí ţáci, kolegové! 

  
Dny prázdnin uběhly jako voda a opět začínáme 

nový školní rok plni nadějí a očekávání. Do lavic poprvé 
zasednou nedočkaví prvňáčci a do šestého ročníku 
přicházejí s očekáváním, a moţná trochu i s obavami, 
také noví ţáci z okolních obcí. Přejeme jim, aby v nových 
třídních kolektivech našli brzo spoustu kamarádů a na 
naší škole se jim líbilo. Ţáky devátého ročníku čeká 
zodpovědný výběr střední školy a náročná příprava na 
zdárné zvládnutí přijímacího řízení.  

V letošním školním roce se bude 533 ţáků 
vzdělávat ve 22 třídách, z toho jich je 7 na 1. stupni a 15 
na druhém stupni.  

O prázdninách jsme se konečně pustili do 
nezbytné rekonstrukce atletické dráhy. Stavební práce, 
které v srpnu prováděla firma Swietelsky, byly v hodnotě 
320 tisíc Kč.  Úprava dráhy, která jiţ byla téměř 
v havarijním stavu, se mohla uskutečnit jen díky velké 
podpoře a aktivitě sdruţení rodičů, které po tři roky 
střádalo finanční prostředky a dělalo sbírky. Díky Vám, 
rodičům, se k tomuto účelu shromáţdilo 230 tisíc Kč. 
Zbylých 90 tisíc Kč zaplatila škola ze svého rozpočtu 
z investičního fondu. Věřím, ţe se ţákům bude příjemně 
a hlavně bezpečně sportovat a také atleti ŠAKu budou 
dosahovat svých úspěchů i na domácí půdě.  

Přeji nám všem, aby začínající školní rok byl pro 
nás všechny úspěšný a plný pohody a radosti z práce. 

                        Ing. Jana Králová, ředitelka školy 

 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Školní poradenské pracoviště nabízí svoje 
sluţby ţákům, jejich rodičům i pedagogům jiţ 6. rokem 
v silném personálním obsazení tvořeném školním 
speciálním pedagogem, školní psychologem, výchovným 
poradcem, školním metodikem prevence a pěti asistenty 
pedagoga, kteří přímo ve výuce pod metodickým 
vedením školního speciálního pedagoga pomáhají ţákům 
s nejvýraznějšími specifickými vzdělávacími potřebami. Zajišťujeme podmínky úspěšné integrace ţáků, tvorbu individuálních 
vzdělávacích plánů, pomoc s domácí přípravou, logopedickou podporu, pomáháme dětem při začleňování do kolektivu, při řešení 
jejich osobních a vztahových problémů, poskytujeme kariérové poradenství a zajišťujeme programy zaměřené na prevenci 
rizikového chování. Podrobnou nabídku našich sluţeb včetně kontaktů na jednotlivé odborníky najdete na webových stránkách 
www.sppzidlochovice.cz.                   Mgr. Radka Minaříková, školní speciální pedagog 

 
ZŠ ŢIDLOCHOVICE PILOTNÍ ŠKOLOU MŠMT ČR 

Pro letošní školní rok byla naše škola oslovena ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy a přijala nabídku stát se 
jednou z 36 pilotních škol v České republice, kde bude ověřováno vyuţití individuálních výchovných plánů. Jedná se novou 
formu školní péče o ţáky, kteří svým chováním významně narušují školní výuku. Do tohoto projektu jsme vstoupili s cílem 
pomoci legalizovat nové, účinnější formy spolupráce s rodinami našich ţáků a školní péče o ţáky, u kterých se projevuje rizikové 
chování, a to se zaměřením na mezirezortní spolupráci s dalšími státními organizacemi a institucemi. Věříme, ţe se nám v souladu 
s ověřovanými postupy podaří řešit problémové chování ve škole ještě efektivněji a zajistit tím našim ţákům kvalitnější vzdělávací 
podmínky v běţném vyučování.                 Ing. Jana Králová, ředitelka školy 
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 
Prázdniny: 
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. 10. a na čtvrtek 27. 10. 2011.  
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. 12. 2011 a skončí v pondělí 2. 1. 2012. Vyučování začne v úterý 3. 1. 2012. 
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. 2. 2012.  
Jarní prázdniny v okrese Brno-venkov budou v týdnu 6. – 12. 2. 2012. 
Velikonoční prázdniny si ţáci uţijí ve čtvrtek 5. 4. 2010 a v pátek 6. 4. 2012.  
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. 6. do neděle 2. 9. 2012. 
Období školního vyučování ve školním roce 2012/13 začne v pondělí 3. 9. 2012. 
Klasifikační období: 
Klasifikace za první pololetí se uzavírá v pátek 20. 1. 2012. 
Vysvědčení za první pololetí bude vydáno v úterý 31. 1. 2012. 
Klasifikace za druhé pololetí se uzavírá v pondělí 18. 6. 2012.  
Vysvědčení za druhé pololetí bude vydáno v pátek 29. 6. 2012. 
Schůze zákonných zástupců: 
Informační schůzka pro rodiče ţáků 6. ročníku (adaptační program) se koná v úterý 6. 9. 2011 v 1700 h v budově na Tyršově ul. 
Plenární schůze Sdruţení rodičů ZŠ a třídní schůzky budou v pondělí 10. 10. 2011. 
Plenární schůze SR při ZŠ v 1600 h v tělocvičně. 
Třídní schůzky v 1645 h v prostorách ZŠ na Tyršově ul. 
Třídní schůzky - I. stupeň - v pondělí 5. 12. 2011 od 1600 h  do 1800 h na Komenského ul. a Coufal. nám. 
   - II. stupeň - v úterý 6. 12. 2011 od 1600 h do 1800 h na Tyršově ul. 
Třídní schůzky - I. stupeň - v pondělí 16. 4. 2012 od 1600 h  do 1800 h na Komenského ul. a Coufal. nám. 
  - II. stupeň - v úterý 17. 4. 2012 od 1600 h do 1800 h na Tyršově ul. 
Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv během školního 
roku.  
Další akce školy: 
Adaptační programy pro ţáky 6. ročníku se uskuteční ve třech termínech ve dnech 12. – 13. 9. a 14. – 15. 9. a 19. - 20. 9. 2011. 
Den otevřených dveří proběhne v úterý 15. 11. 2011. 
Burza středních škol pro rodiče a ţáky 9. roč. s informacemi k volbě povolání - v úterý 8. 11. 2011. 
Zápis dětí do 1. třídy se bude konat v období 15. 1. – 15. 2. 2012. 
Přijímací řízení na střední školy: 
Pro první kolo přijímacího řízení je jednotně stanoven termín přijímací zkoušky 22. 4. – 7. 5. 2012. 
Talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou se budou konat 2. – 15. 1. 2012. 
Talentové zkoušky v konzervatoři se konají 15. - 31. ledna 2012. 

 
ŠKOLNÍ DRUŢINA 
        Činnost školní druţiny v letošním školním roce bude opět pestrá, organizovaná formou zájmových krouţků. Děti budou 
rozděleny do tří skupin a pravidelně se budou v naplánovaných aktivitách střídat. Kaţdé dítě tak bude mít moţnost se zúčastnit 
kaţdé činnosti, kterou nabízíme. Na děti čeká program sportovní, rukodělný s novými výtvarnými technikami, je připraveno 
mnoho netradičních her.  Vedoucí školní druţiny je paní Alexandra Ševčíková, jako vychovatelky budou pracovat Kateřina 
Hřebačková a Jana Koupilová. Kapacita školní druţiny je 66 dětí. Pokud bude zájem o ŠD větší, budou přednostně přijímány děti 
z niţších tříd. Poplatek za školní druţinu činí 500,- Kč za pololetí. 
Přehled krouţků - pravidelné týdenní střídání: 
 

1. skupina (vych. Hřebačková) 2. skupina (vych. Ševčíková) 3. skupina (vych. Koupilová) 

míčové hry hudebně-pohybový krouţek výtvarný krouţek 

vaření dramatický krouţek keramika 

zumba bystroušek keramika 

sportovní krouţek rukodělný krouţek relaxační bubnování 

vycházka vycházka vycházka 

 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

Ve dnech 15.-19. 8. 2011 proběhl v areálu ZŠ na Tyršove ulici školní příměstský tábor „Čínská říše“. Tábora se 
zúčastnilo 28 dětí ve věku 6 – 11 let. Jako vedoucí pracovali Alexandra Ševčíková, Jana Koupilová, Jana Moravcová a Kateřina 
Hřebačková.  

Děti se na celý týden ocitly v Čínské říši. Seznámily se s její historií a kulturou. Ani příprava přesunu do této říše nebyla 
jednoduchá. Děti si musely vyrobit typický klobouk a šat, napsat si čínsky své jméno, vyrobit si tradiční symbol jing a jang, uvařit 
si sushi. Celý program byl koordinován s Městskou knihovnou Ţidlochovice, jejíţ pracovnice v rámci projektu „Prázdniny 
s knihou“ připravily pro děti mnoho aktivit a zajímavostí. Zde se děti dozvěděly o čínských vynálezech, uzlovaly, skládaly 
tangramy. 

Závěrem týdne se uskutečnila beseda s cestovatelkou Ing. Jiřinou Ulmovou, která zaujala svým vyprávěním o Číně, 
čajích a čajové keramice a čínských specialitách.  

Cílem celotýdenní hry bylo nasbírat co nejvíce peněz-draků, které si mohly děti koncem týdne směnit v čínské trţnici za 
nějaký dárek.                          Ševčíková Alexandra, vedoucí tábora 
 

 

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŢKŮ  
 
1. stupeň 

Název krouţku Komu určen Vedoucí 

Hravé učení 2. třída  Kotalová 

Hravé učení 3. třída Srncová 

Dyslektický  4. třída Dobrovolná 

Dyslektický  5. třída Valášková 

Pohybově-relaxační 1. – 2. třída Lukšová 

Angličtina 1. ročník Ševčíková 

Angličtina 2. ročník Ševčíková 

ŠAK, atletická přípravka 1. – 5. ročník Přichystal 

Taneční 1. – 5. ročník Dobrovolná 

Začínáme s němčinou 4. – 5. ročník Musilová 

Vlastivědný 2. – 5. ročník Musilová 

Pohybové hry 4. – 5. ročník Útlá 

 
2. stupeň 

Název krouţku Komu určen Vedoucí 

Matematický - doučování 6. ročník Stránská 

Matematický - doučování 7. ročník Janča 

Matematický - doučování 8. ročník Kuglerová 

Matematický - doučování 9. ročník Okáčová 

Matematický – příprava na přijímací zkoušky 9. ročník Lamlová 

Dyslektický 6. ročník Minaříková 

Komunikační výchova 7. ročník Nentvichová 

Anglický jazyk  9. ročník Vitulová, G. Králová 

Elektrotechnika 9. ročník Janča 

Vyuţití informačních technologií 8. ročník Janča 

Chovatelský 4. – 7. ročník Kostka 

Armsport 6. – 9. ročník Kleinová 

Míčové hry 6. – 7. ročník Budík 

Florbal chlapci 8. – 9. ročník Budík 

Florbal dívky 6. – 9. ročník Budík 

Chemický 8. ročník Kučerová 

Školní atletický klub 6. - 9. ročník Přichystal 

Dramatický 7. – 9. ročník Bravencová 

Pěvecký 6. – 9. ročník Ryšavá 

Zeměpisný 6. – 9. ročník Dvorník 

Německý jazyk – příprava na jazykovou školu 9. ročník Hanzlíková 

 
Cena: 200,- Kč na pololetí     
          500,- Kč na pololetí u přípravy na zkoušky 
Dyslektický a Komunikační výchova jsou hrazeny z projektu ŠPP. Doučování probíhá zdarma. 
Zájmové útvary zahájí činnost od 13. září 2010. 

 

SDRUŢENÍ RODIČŮ 
 Plenární schůze Sdruţení rodičů při ZŠ Ţidlochovice se bude konat v pondělí 10. 10. 2011 v 16 hodin v tělocvičně školy, 
následovat budou třídní schůzky. Prosíme všechny rodiče o účast na Plenární schůzi SR. Schůze se zúčastní i ředitelství školy a 
pedagogičtí pracovníci školy.      

Výbor SR pracuje v tomto sloţení: Eva Válková, Dana Světničková a Lenka Šotnarová       
                                                 Eva Válková, předsedkyně SR 

ŠKOLSKÁ RADA 
 Od 21. září 2005 pracuje na naší škole devítičlenná školská rada. Třetinu členů ŠR jmenuje zřizovatel, třetinu volí 
pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých ţáků. Nynější radě končí tříleté funkční období a je potřeba 
zvolit novou školskou radu.  
 Váţení rodiče, pokud máte zájem pracovat v nadcházejícím období ve školské radě, vyjádřete prosím svůj 
zájem prostřednictvím třídních učitelů nebo přímo u ředitelky školy na adrese jana.kralova@zszidlochovice.cz do  
30. září 2011.  
 ŠR se schází 2x aţ 3x do roka a schvaluje výroční zprávu, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. Dále 
se podílí na zpracování koncepčních záměrů školy, projednává návrh rozpočtu a inspekční zprávy ČŠI.  
 Všem členům, kteří se po tři roky podíleli na práci školské rady, děkuji.                   Gabriela Motlíčková, předsedkyně ŠR 
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