
ŠKOLNÍ ATLETICKÝ KLUB ŽIDLOCHOVICE (ŠAK ŽIDLOCHOVICE) 
V listopadu 2012 školní atletický klub (ŠAK Židlochovice) vstoupí již do páté sezóny od svého založení. Během čtyř let 

prošlo ŠAK klubem mnoho nadějných dětí, ovšem atletika nedává bohužel nic zadarmo, proto vždy zůstávají dále pracovat jen Ti, 
kteří mají nějaký cíl. Důkazem toho je Jakub Jeřábek, který se za tuto dobu vypracoval mezi špičku České republiky a nyní pilně 
trénuje, i když už je na střední škole. 

Děti v ŠAK trénují během školního roku 3x týdně, minimálně 2x vyrážíme na soustředění např. Vysoké Tatry, Ústí nad 
Orlicí, Krkonoše. Naši atleti již mají mnoho zkušeností s pořádáním a organizací závodů, neboť ve školním roce jsme pořádali 
3.ročník Šmoula Cupu pro děti 1.stupně ZŠ, 3.ročník atletického mítinku přípravek a 1.ročník běžeckých závodů přípravek v září. 

V atletické sezóně, která ještě neskončila, jsme celkem 69x stanuli na stupních vítězů. 
Ve školním roce 2012/2013 otevíráme opět atletickou přípravku pro děti 1. stupně ZŠ. Trénovat hravou formou 

bychom měli v pondělí a čtvrtek a to ve skupinách dětí 1. až 3. třídy a 4. - 5. třídy.  
1. nábor proběhne 13. 9. (čt) na hřišti ZŠ Židlochovice od 16:30 do 18. hodin. 
2. nábor se uskuteční v rámci 2. ročníku běžeckých závodů přípravek 18.9. (út) od 16 hodin, kdy začíná prezentace. Každá 
kategorie poběží 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 

 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Školní poradenské pracoviště nabízí svoje služby žákům, jejich rodičům i pedagogům již 7. rokem v  kompletním 
personálním obsazení tvořeném školním speciálním pedagogem, školní psychologem, výchovným poradcem, školním metodikem 
prevence a čtyřmi asistenty pedagoga, kteří přímo ve výuce pod metodickým vedením školního speciálního pedagoga pomáhají 
žákům s nejvýraznějšími speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťujeme podmínky úspěšné integrace žáků, tvorbu 
individuálních vzdělávacích plánů, pomoc s domácí přípravou, logopedickou péči, pomáháme dětem při začleňování do kolektivu, 
při řešení jejich osobních a vztahových problémů, poskytujeme kariérové poradenství a zajišťujeme programy zaměřené na 
prevenci rizikového chování. Díky projektové podpoře nově připravujeme ve spolupráci s vyučujícími sady výukových materiálů, 
kterými budou podpořeni žáci 2. stupně s SPU. Podrobnou nabídku našich služeb včetně kontaktů na jednotlivé odborníky 
najdete na webových stránkách www.sppzidlochovice.cz.  

I pro letošní školní rok připravujeme řadu aktivit a kroužků, kterými chceme našim žákům napomoci úspěšně překonat 
školní nároky a připravit pro ně ve škole bezpečné a důvěryhodné prostředí. Září zahajujeme již tradičně adaptačními programy 
pro naše nové šesťáky, s nimiž vyrážíme na dvoudenní pobyty na Vysočinu s cílem vzájemně se poznat, skamarádit a získat první 
společné zážitky s novými kamarády ze třídy.                                Mgr. Radka Minaříková, školní speciální pedagog 

 
KONTAKTY NA PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ŠKOLY 
 

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

9. A Mgr.  Bravencová Alexandra 547 425 434  Mgr.  Kujal  Marek 547 425 431 

 Bc.  Broklová Martina 547 425 433  Mgr. Lamlová Věra 547 425 430 

zást. řed. PaedDr. Březina Stanislav 547 425 424 
školní 

psychol. Mgr.  Lukšová Renata 547 425 428 

2. A Mgr. Dobrovolná Petra 547 238 486  Mgr. Mertlíková Jana 547 425 430 
asistent 

pedagoga  Dobrovolná Markéta 547 238 420 4. tř. Mgr. Měřínská Jana 547 238 486 

6. A Mgr.  Dvorník  Petr 547 425 431 speciální 
pedagog. Mgr. Minaříková Radka 547 425 428 

1. B Mgr. Fajglová Šárka 547 238 420 asistent 
pedagoga  Moravcová Jana 547 425 432 

3. B Mgr.  Hanáková Lenka 547 238 420 vychov. 
ŠD  Mrhačová Jaroslava 730 167 345 

 Mgr. Hanzlíková Milada 547 425 430 asistent 
pedagoga Mgr. Musilová Iva 547 238 420 

6. C Mgr. Hasoňová Kamila 547 425 433 7. B Mgr. Nentvichová Ludmila 547 425 434 

6. B Mgr.  Horáčková Zuzana 547 425 435 6. D Mgr. Poklonová Petra 547 425 436 

2. B Mgr. Chmelková Helena 547 238 486 7. A Mgr.  Prášilík Adam 547 425 434 
vychov. 

ŠD 
asistent  
pedagoga Ivanová Klára 730 167 344  Mgr. Přichystal Lukáš 547 425 431 

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

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

 Mgr. Kopeček David 547 425 427 8. D Mgr. Ryšavá Michaela 547 425 436 

 Mgr. Kosinová Helena 547 425 437 1. A Mgr. Srncová Pavlína 547 238 420 

3. A Mgr. Kotalová Jaroslava 547 238 420 7. E Mgr. Stránská Vendula 547 425 435 
vychov. 

ŠD  Koupilová Jana 730 167 343 9. B Mgr. Streichlová Blanka 547 425 436 

zást. řed. Mgr. Koždoňová Ivana 547 425 420 vychov. 
ŠD   Ševčíková Alexandra 723 119 911 

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

ředitelka Ing. Králová Jana 547 425 422 5. tř. Mgr. Útlá Lenka 547 238 486 

 Bc. Kučerová Pavla 547 425 433 7. C Mgr. Vitulová Monika 547 425 436 

9. C Mgr. Kuglerová Ladislava 547 425 435      

 
 
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 
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Z Á K L A D N Í  Š K O L A  Ž I D L O C H O V I C E  
Číslo 7                                                                    Datum vydání 1. září 2012 
 
 

PRÁZDNINY VE ŠKOLE 
Také během letošních prázdnin probíhal v naší 

škole čilý pracovní ruch. Správní zaměstnanci se osvěžili 
krátkou dovolenou a potom napjali všechny síly, aby byla 
škola vzorně připravená na nový školní rok. Protože se 
počet správních zaměstnanců snížil díky úsporným 
opatřením o dva, nemají to zbývající paní uklízečky a pan 
údržbář lehké. 

V posledních letech si naše děti i zaměstnanci 
zvykli, že 1. září na ně ve škole čeká nějaké větší překvapení.  
Letos to bude nová pracovna chemie. Historické vybavení 
stávající pracovny jsme vystěhovali, položili jsme novou 
zátěžovou podlahu a stupínek, vymalovali a instalovali nové 
moderní vybavení učebny. Investici do pracovny chemie 
v hodnotě 376 900,- Kč nám umožnil projekt EU, který jsme 
podali pod názvem „Zlepšení podmínek pro výuku 
přírodovědných předmětů na ZŠ Židlochovice“, a stali jsme 
se úspěšnými žadateli. 

Ze stejného projektu jsme se také rozhodli podpořit naše úspěšné přírodovědné kroužky a výuku přírodovědy na 1. 
stupni. Po prázdninách se ve vestibulu na Tyršově ulici objeví soustava akvárií a terárií (cca 40 000,- Kč) a na Komenského ulici 
děti nepoznají školní dvorek. Je opravená dlažba, upravený a osázený pozemek tak, aby tam mohla probíhat praktická výuka 
přírodovědy. Z částky 101 000,- na tuto akci bude ještě pořízen domek na nářadí, nářadí a kompostér. 

Na Tyršově ulici bojují náš pan údržbář Vavřinec 
Mrkvica a přizvaná firma s topnou soustavou. Byly 
vyměněny všechny velké ventily pro rozvod vody do 
jednotlivých pater školy a vyměněna část prasklého 
zkorodovaného potrubí. Po této akci (cca 65 000,- Kč) 
budeme snad mít klidnější topnou sezónu. 

V budově na Coufalíkově nám. jsme nechali 
opravit v šatnách opadající omítku a vymalovat.  

V budově na Tyršově ul. jsme pořídili další 4 
vestavěné skříně do tříd pro žáky 6. ročníků (cca 80 000,- 
Kč). Ve výměně stávajících a rozpadajících se 
padesátiletých vestavěných skříní bychom rádi nadále 
pokračovali, ale bude to záviset na získávání finančních 
prostředků. Zde máme velkou podporu ve Sdružení rodičů, 
které nám všemožně pomáhá. Pokud byste vy, rodiče, měli 
možnost přispět jakkoliv vysokým finančním sponzorským 
darem k tomuto účelu, budeme moc rádi a vaše děti se 
budou vzdělávat v pěkném a příjemném prostředí. 

Přeji všem našim novým i stávajícím žákům hodně úspěchů a pracovní pohody ve školním roce 2012-13. 
        Ing. Jana Králová, ředitelka školy 

 
… A TROCHA STATISTIKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/13 

V letošním školním roce se bude v naší škole vzdělávat 593 žáků, na 1. stupni 184 žáků v 8 třídách a na 2. stupni 409 
žáků v 16 třídách. Letos přivítáme 48 prvňáčků, do 2. ročníku bude chodit 40 žáků a do 3. ročníku 39 žáků. Čtvrtou třídu bude 
navštěvovat 27 žáků a pátou 30 žáků. Na druhý stupeň do šestého ročníku nastoupí 104 žáků ze Židlochovic a z 12 okolních obcí, 
do sedmého ročníku bude chodit 121 žáků a do osmého 100 žáků. V devátém ročníku bude dokončovat povinnou školní 
docházku a současně se připravovat na přijímací řízení na střední školy 84 žáků. 

Školní družinu bude navštěvovat přes 90 děti (přihlášky ještě nejsou uzavřeny) a budou pracovat ve čtyřech odděleních. 
Ve školním roce 2012/13 zaměstnává Základní škola Židlochovice 47 pedagogických pracovníků a 8 správních 

zaměstnanců.                 Ing. Jana Králová, ředitelka školy 

 

http://www.coachandrunner.estranky.cz/
http://www.sakzidlopripravky.estranky.cz/
mailto:lp.zszidlo@volny.cz
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http://www.zszidlochovice.cz/


 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 
Prázdniny: 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. 10. a na pátek 26. 10. 2012.  
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. 12. 2012 a skončí ve středu 2. 1. 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2013. 
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. 2. 2013.  
Jarní prázdniny v okrese Brno-venkov budou v týdnu 11. 2. – 17. 2. 2013. 
Velikonoční prázdniny si žáci užijí ve čtvrtek 28. 3. a v pátek 29. 3. 2013.  
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. 6. do neděle 1. 9. 2013. 
Období školního vyučování ve školním roce 2013/14 začne v pondělí 2. 9. 2013 
Klasifikační období: 
Klasifikace za první pololetí se uzavírá v pátek 25. 1. 2013.  
Vysvědčení za první pololetí bude vydáno ve čtvrtek 31. 1. 2013. 
Klasifikace za druhé pololetí se uzavírá v pátek 14. 6. 2013.  
Vysvědčení za druhé pololetí bude vydáno v pátek 28. 6. 2013. 
Schůze zákonných zástupců: 
Informační schůzka pro rodiče žáků 6. ročníku (adaptační program) se koná v úterý 11. 9. 2012 v 1700 h v budově na Tyršově ul. 
Plenární schůze Sdružení rodičů ZŠ a třídní schůzky budou v pondělí 8. 10. 2012. 
Plenární schůze SR při ZŠ v 1600 h v tělocvičně. 
Třídní schůzky budou navazovat v 1645 h v prostorách ZŠ na Tyršově ul. 
Třídní schůzky - I. stupeň - v pondělí 10. 12. 2012 od 1600 h  do 1800 h na Kom. ul. a Coufal. nám. 
   - II. stupeň - v úterý 11. 12. 2012 od 1600 h do 1800 h na Tyršově ul. 
Třídní schůzky - I. stupeň - v pondělí 15. 4. 2013 od 1600 h  do 1800 h na Komenského ul. a Coufal. nám. 
  - II. stupeň - v úterý 16. 4. 2013 od1600 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 žáky 6. ročníku se uskuteční ve dnech 17. – 18. 9. a 19. – 20. 9. 2012. 
Den otevřených dveří proběhne v úterý 13. 11. 2012. 
Burza středních škol pro rodiče a žáky 9. roč. s informacemi k volbě povolání - v úterý 6. 11. 2012. 
Zápis dětí do 1. třídy se bude konat v období 15. 1. – 15. 2. 2013. 
Přijímací řízení na střední školy: 
Pro první kolo přijímacího řízení je jednotně stanoven termín přijímací zkoušky 22. 4. – 30. 4. 2013. 
Talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou se budou konat 2. – 15. 1. 2013. 
Talentové zkoušky v konzervatoři se konají 15. - 31. ledna 2013. 

 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 
       Činnost školní družiny v letošním školním roce bude opět pestrá, organizovaná formou zájmových kroužků. Děti budou 
rozděleny do čtyř skupin a pravidelně se budou v naplánovaných aktivitách střídat. Každé dítě tak bude mít možnost se zúčastnit 
každé činnosti, kterou nabízíme. Na děti čeká program sportovní, rukodělný s novými výtvarnými technikami, je připraveno 
mnoho netradičních her. Vedoucí školní družiny je paní Alexandra Ševčíková, jako vychovatelky budou pracovat Jana Koupilová, 
Jaroslava Mrhačová a Klára Ivanová. Vzhledem k zvyšujícímu se počtu žáků na 1. stupni jsme požádali o navýšení kapacity školní 
družiny z 66 dětí na 100 dětí. Pokud bude zájem o ŠD ještě větší, budou přednostně přijímány děti z nižších tříd. Poplatek za 
školní družinu činí 500,- Kč za pololetí. 
 
Přehled kroužků - pravidelné týdenní střídání: 
 

1. skupina (vych. Ivanová) 2. skupina (vych. Ševčíková) 3. skupina (vych. Koupilová) 4. skupina (vych. Mrhačová) 

Míčové hry Pátráme s Vrťapkou Hliněné objevy 1/2 Šikovné ručičky 

Dopraváček Zumba Hliněné objevy 2/2 Všímálek 

Ekologicko-turistický Celodružinová hra Bubnování Malý kuchtík 1/2 

Zdravotníček Dramatický kroužek Paletka Malý kuchtík 2/2 

Sportík Moudré sovy Rosnička Zálesníček 

 
 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

V letošním roce jsme se ocitli ve starém Řecku, v době Trójské války a společně s Odysseem jsme prožívali všechna jeho 
bloudění po širém moři. Museli jsme zdolávat boje s nadpřirozenými bytostmi – vyzrát nad jednookým obrem Kyklopem, upéct 
čarovné cukroví na záchranu od čarodějnice Kirké.  

Další putování byla cesta do podsvětí, kde jsme si vyrobili vory, které jsme spustili na řece Svratce z mostu a sledovali 
jejich plavbu. Museli jsme se naučit morseovu abecedou, abychom vyluštili tajný vzkaz a spoustu dalších úkolů a soutěží, které 
prověřilo naši sílu.  

Poslední den jsme dopluli do rodné Ithaky a za zlaťáky, které jsme po cestách nasbírali, jsme si mohli koupit nějaké 
poklady. Celý týden děti zdokumentovaly v lodním deníku.         Alexandra Ševčíková, vedoucí vychovatelka 

 
 

 
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ  
1. stupeň 

Název kroužku Komu určen Vedoucí 

Hravé učení 2. ročník  Dobrovolná, Chmelková 

Hravé učení 3. ročník Kotalová, Hanáková 

Dyslektický  4. třída Srncová 

Dyslektický  5. třída Útlá 

Informatika 3. ročník Chmelková, Fajglová 

Pohybově relaxační ??? 1. ročník Lukšová 

Angličtina 1. ročník Ševčíková 

Angličtina 2. ročník Ševčíková 

Vybíjená 4. – 5. třída Měřínská 

ŠAK, atletická přípravka 1. – 5. ročník Přichystal 

Taneční 1. – 5. ročník Dobrovolná 

Přírodovědný * 1. – 5. ročník  

Stavba a programování robotů 3. – 5. ročník Hrbáček 

 
2. stupeň 

Název kroužku Komu určen Vedoucí 

Matematický - doučování 6. ročník Horáčková 

Matematický - doučování 7. ročník Lamlová, Stránská 

Matematický - doučování 8. ročník Janča 

Matematický - doučování 9. ročník Kuglerová 

Matematický – příprava na přijímací zkoušky 9. ročník Kuglerová 

Český jazyk - doučování 9. ročník Karpíšková 

Český jazyk – příprava na přijímací zkoušky 9. ročník Karpíšková 

Efektivní práce s textem * 6. – 7. ročník Ryšavá 

Efektivní práce s textem * 8. – 9. ročník Bravencová 

Dramatický 6. – 9. ročník Bravencová 

Pěvecký 6. – 9. ročník Ryšavá 

Chovatelský * 4. – 7. ročník Kostka 

Armsport 7. – 9. ročník Kleinová 

Chemický * 8. ročník Kučerová 

Fotografický 6. – 9. ročník Dvorník 

Zeměpisný 6. – 9. ročník Dvorník 

Udělej si hru ve flashi 8. – 9. ročník Hrbáček 

Stavba a programování robotů 6. – 9. ročník Hrbáček 

Elektronika hrou 6. – 9. ročník Hrbáček 

Míčové hry dívky a chlapci 6. – 7. ročník Budík 

Florbal chlapci 6. – 7. ročník Dvorník 

Florbal chlapci 8. – 9. ročník Kopeček 

Florbal dívky – 1. pol., basketbal dívky – 2. pol. 6. – 7. ročník Přichystal 

Školní atletický klub dívky a chlapci 6. – 9. ročník Přichystal 

Kondiční dívky a chlapci 6. – 9. ročník Přichystal, Kopeček 

 
Cena: 200,- Kč na pololetí     
          500,- Kč na pololetí u přípravy na zkoušky 
Doučování probíhá zdarma. Zájmové útvary označené * jsou bez poplatku. Hradíme je z projektů. 
Zájmové útvary zahájí činnost od 17. září 2012. 

 

SDRUŽENÍ RODIČŮ 
 Plenární schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice se bude konat v pondělí 8. 10. 2012 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 složení: 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 žáků. V současném tříletém funkčním období pracuje školská 
rada v tomto složení: Vlastimil Helma, Mgr. Tomáš Šenkyřík, Bc. Lenka Brázdová, Milena Moudrá, Lenka Betášová, Gabriela 
Motlíčková, PeadDr. Stanislav Březina, Mgr. Helena Chmelková, Mgr. Jakub Janča. 
 ŠR se schází 2x až 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.  
           Gabriela Motlíčková, předsedkyně ŠR 


