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Vážení rodiče, milí žáci! 

Je 1. září a já Vás všechny tímto vítám v novém školním roce. O tom, jaké změny se na nás chystají, co nového připravujeme 
pro žáky, jaké nabídneme kroužky, kdo se bude o žáky a provoz školy starat a kolik nás vlastně bude – to vše najdete v tomto zpravodaji. 

Přeji nám všem, aby začínající školní rok byl úspěšný. Žákům přeji radost ze školní práce a pěkné studijní výsledky, rodičům 
radost z úspěchů dětí a nám pedagogům hodně optimismu, trpělivosti a tolerance při práci s dětmi.           Ing. Jana Králová, ředitelka školy 

PŘÍSTAVBA NOVÉHO PAVILONU 
 V srpnu 2016 byla zahájena dlouho očekávaná výstavba nového 
pavilonu v těsné blízkosti školy na Tyršově ul. Stavbou bude dotčeno 
nejen bezprostřední okolí školy, ale některými stavebními činnostmi 
bude ovlivněn i provoz školy. 
 Žádám žáky, aby dbali všech pokynů a poučení o bezpečnosti a 
prosím rodiče, aby se svými dětmi na toto téma také promluvili. Žáci 
budou o všech rizicích, omezeních a změnách řádně poučeni ve 
škole. Je nutné, aby dbali pokynů pracovníků školy. Děkujeme 
                   
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ČÍSLECH 
 Po několika letech přeplněných mateřských škol se začínají plnit i školy základní. 
Ta naše není výjimkou. O neustále se zvyšujícím počtu žáků v posledních letech 
svědčí následující čísla. Ve školním roce 2009/10 chodilo do naší školy 475 žáků 
a letos je to již 720 žáků. Budeme mít 10 tříd na 1. stupni a 19 tříd na 2. stupni. 
Průměrná naplněnost je 24,8 žáků na třídu. Na kmenové učebny jsme museli 
přeměnit už většinu odborných pracoven. Věříme, že přístavba nového pavilonu 
bude probíhat bez problémů a od září 2017 pomůže zvládnout vysoké počty žáků. 
 Do prvního ročníku letos nastupuje 48 dětí, v šestém ročníku přivítáme 151 žáků. 
4 žáci naší školy se budou dlouhodobě vzdělávat v zahraničí. Stále naše škola 
vykonává činnost ve třech budovách – na Komenského ul., na Coufalíkově nám. 
a na Tyršově ul.  
Škola má v současné chvíli 77 zaměstnanců, 67 pedagogů a 10 pracovníků se 
stará o  provoz školy a údržbu budov.                   Ing. Jana Králová, ředitelka školy 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2016  „Piráti v Židlochovicích“ 
 V letošním školním roce se uskutečnil již sedmý 
ročník školního příměstského tábora, který byl organizován 
v období hlavních letních prázdnin. Tábora se zúčastnilo 
celkem 45 žáků 1. stupně a 5 pedagogických pracovníků.  
 Areál základní školy Židlochovice se od 15. do 19. 
srpna 2016 proměnil v nekonečné moře, kde pirátské posádky 
se svými koráby pluly a hledaly poklad, který mnoho pirátů 
před nimi již hledalo, ale bez úspěchu.  
 Hned první den se děti proměnily v piráty, kteří byli 
rozděleni do pirátských posádek. Každá posádka si musela 
sehnat svůj stěžeň a vyrobit vlajku. Tím jsme mohli tábor 
zahájit a vyplout na dobrodružnou výpravu za pokladem. 
Celou cestu si každá loď psala svůj pirátský deník, do kterého 
malí piráti pravidelně zaznamenávali vše, co se jim na výpravě 
přihodilo. Celotýdenní plavba se odehrála na širém moři, kde 
na malé námořníky čekalo mnoho nástrah, které všichni 
úspěšně zvládli. Každý den byly posádky za své výkony 
patřičně odměněny, a to opravdovými zlaťáky. Naši piráti se opravdu moc snažili splnit všechny úkoly a nakonec našli i cestu 
k opravdovému pokladu. Ukořistěný poklad si mohli odnést domů a tábor opouštěli radostně s úsměvem na tváři.  
 Závěrem děkujeme rodičům, kteří pomáhali při stavění a bourání stanů a také děkujeme za podporu a pozitivní odezvu na naši 
práci s dětmi.                      Jana Koupilová, vedoucí vychovatelka školní družiny 



ŠKOLNÍ ROK 2016/17      Nastupují výrazné změny školského zákona 
 Léto se pomalu loučí a školní budovy začnou opět ožívat. Každý rok se vrací žáci i pedagogové v září odpočatí a plní elánu a 
očekávání. Letos to bude podobné, jen o něco dobrodružnější. Od 1. 9. 2016 vstupují v platnost nemalé změny školského zákona, ať už 
jsou to inkluze, nebo-li společné vzdělávání, jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory středních škol z českého jazyka a matematiky 
či změna termínu zápisu do 1. třídy. 
 Téma společné vzdělávání není snad nikomu neznámé, neboť posledního půl roku se prolínalo všemi médii. Je to vlastně 
nastavení stejných pravidel pro práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami na celém území naší republiky. Konkrétní podpůrná 
opatření budou navrhovat pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra a budou nastavena individuálně pro 
každého žáka. Do práce těchto zařízení přinese novela školského zákona tedy také zásadní změny. Přípravné období skončilo a nyní jen 
praxe ukáže silná a slabá místa novely zákona a jejího uplatňování v praxi. 
 Naše škola díky včasnému zřízení školního poradenského pracoviště má již víc než desetiletou zkušenost s inkluzí a může se 
opřít o zkušené odborníky. Před dvěma lety jsme např. pro MŠMT na naší škole pilotně ověřovali individuální výchovné plány, vedli jsme 
společný projekt 15 okolních škol zaměřený na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, apod. 
 Výrazná změna se dotkne také přijímání žáků k základnímu vzdělávání. Termín zápisu do 1. třídy se posouvá až na duben, kdy 
rodiče předloží buď žádost o přijetí do školy nebo žádost o odklad. Zápis do mateřské školy bude navazovat v květnu a ředitelé MŠ již 
budou znát přesné počty dětí s odkladem. Poslední rok v MŠ bude od 1. 9. 2017 povinný. 
 Žáky devátého ročníku, kteří se rozhodnou pro studium maturitního oboru na střední škole, čekají povinné jednotné přijímací 
zkoušky z českého jazyka a z matematiky. Vyučující jsou připraveni deváťákům poskytnout maximální pomoc a podporu, ale nezbytná 
bude i celoroční píle a zodpovědný přístup hlavně od žáků.              Ing. Jana Králová, ředitelka školy 
 
 
CO PŘIPRAVUJEME PRO NAŠE ŽÁKY? 
 V novém školním roce bychom chtěli velmi intenzivně posílit oblast polytechnického vzdělávání. Některá řemesla už žáci ani 
neznají. A jako celospolečenský problém se začíná jevit nedostatek technických pracovníků ve všech odvětvích. MŠMT připravuje výrazné 
posílení předmětu Člověk a svět práce, kam jsou zařazeny např. školní dílny, pěstitelství, práce v domácnosti. Na rozdíl od mnoha jiných 
základních škol máme tu výhodu, že máme vybavenou školní dílnu a tento předmět jsme nikdy nepřestali vyučovat i přes sníženou 
hodinovou dotaci ve prospěch informatiky a anglického jazyka.  
 Nově zařazujeme od 7. ročníku volitelný předmět technická výchova. A také na 1. stupni bude v pracovních činnostech více 
prostoru pro rozvoj technických dovedností žáků.  
 V červenci jsme navázali spolupráci s VUT Brno v projektu Technická škola. Jsme jednou ze dvou základních škol, kde se zatím 
tato spolupráce rozvíjí. Cílem je podpořit nadané žáky a umožnit jim rozvoj jejich technických předpokladů již na základní škole. 
Domlouváme konkrétní spolupráci s Fakultou chemickou, s Fakultou elektrotechniky a s Fakultou informatiky.         
                                                                                                                            Ing. Jana Králová, ředitelka školy 
 
PROJEKTOVÁ ČINNOST ŠKOLY     Společné vzdělávání v ZŠ Židlochovice 
 V létě jsme také stihli podat žádost o dotaci v projektu 
vypsaném MŠMT, o kterém se mluví jako o šablonách. Máme 
v úmyslu se zaměřit především na zkvalitnění vyučovacího 
procesu a zavádět nové metody ve výuce. Rádi bychom 
vyzkoušeli v některých předmětech vyučovací metodu CLIL, 
což je integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka a také 
tandemovou výuku. Od té si slibujeme hlavně komplexní metodickou podporu začínajícím učitelům  a současně výměnu zkušeností, 
nápadů a příkladů dobré praxe. 
 Pro žáky budeme čerpat šablony na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, na rozvoj logického myšlení, ale také na 
doučování a na podporu, jak žáků, tak učitelů, při společném vzdělávání.                 Ing. Jana Králová, ředitelka školy 
 
 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Školní poradenské pracoviště 
Jméno Pozice 
Mgr. Radka Minaříková Školní speciální pedagog, vedoucí ŠPP 
Mgr. et Mgr. Marie Burešová Školní psycholog 
Mgr. Ivana Koždoňová Výchovný poradce 
Mgr. Alexandra Bravencová Výchovný – kariérový poradce 
Ing. Milena Rotterová Školní metodik prevence 
Mgr. Eva Studená Školní metodik prevence 

Kontakt: 547 425 428; e-mail: jméno.příjmení@zszidlochovice.cz 

 
 Školní poradenské pracoviště nabízí svoje služby žáků, rodičům a pedagogům 11. rokem. Zajišťujeme podmínky úspěšné žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami, 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 služeb včetně kontaktů na jednotlivé odborníky najdete na webových stránkách školy.  
Mgr. Radka Minaříková, vedoucí školního poradenského pracoviště 

 



ŠKOLNÍ DRUŽINA 2016 – 2017      Motto: „Každý den s úsměvem“ 
  V letošním školním roce jsme připravili projektové vzdělávání na téma Rok v přírodě. Cílem programu školní družiny je vytvořit 
pro děti co nejbarevnější skladbu vzájemně se ovlivňujících a propojujících oblastí, s přihlédnutím na rozvoj osobnosti každého dítěte 
přiměřeně k jeho věku a schopnostem. V průběhu celého odpoledne se v družině prolínají spontánní a řízené aktivity ve formě kroužků, 
které dětem nabízejí řadu nezapomenutelných zážitků. Děti budou poznávat a pojmenovávat různé druhy ovoce a zeleniny, nejznámější 
rostliny ze svého okolí, hledat živočichy a popisovat jejich život v jednotlivých obdobích. Úkolem tvoření je projevovat vlastní zkušenosti 
a naučit se je uplatňovat ve svém životě. Základním prostředkem práce v školní družině je hra založená na zážitku a prožitku dítěte, která 
obohatí sebepoznání, rozšíří vědomosti a dovednosti a navodí kladné emoce. 
 Školní družina pracuje při Základní škole Židlochovice. Kapacita školní družiny je 150 dětí, rozdělena do šesti oddělení. V 
letošním školním roce máme ranní družinu v budově školy na Tyršově a Komenského ulici.  Odpolední družina funguje v budově školy 
na Komenského ulici a na Coufalikově náměstí. Na všechny děti se moc těší vychovatelky školní družiny. 
                     Jana Koupilová, vedoucí vychovatelka školní družiny 
         
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/17 
Prázdniny: 
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.  
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017. 
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017. 
Jarní prázdniny v okrese Brno-venkov budou v týdnu 13. 3. - 19. 3. 2017 
Velikonoční prázdniny si žáci užijí ve čtvrtek 13. dubna 2017. 
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017. 
Období školního vyučování ve školním roce 2017/18 začne v pondělí 4. září 2017. 
Klasifikační období: 
Klasifikace za první pololetí se uzavírá v pátek 20. 1. 2017. Vysvědčení za první pololetí bude vydáno v úterý 31. 1. 2017. 
Klasifikace za druhé pololetí se uzavírá v pondělí 19. 6. 2017. Vysvědčení za druhé pololetí bude vydáno v pátek 30. 6. 2017. 
Schůze zákonných zástupců: 
Informační schůzka pro rodiče žáků 6. ročníku (adaptační program) se koná v úterý 6. 9. 2016 v 1700 h v budově na Tyršově ul. 
V pondělí 10 10. 2017 - plenární schůze Sdružení rodičů ZŠ v 16 h v tělocvičně a v 16 h budou navazovat třídní schůzky. 
Třídní schůzky - v úterý 13. 12. 2016 od 1600 h do 1800 h  
Třídní schůzky - v pondělí 24. 4. 2017 od 1600 h do 1800 h  
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 12. - 13. 9., 14. - 15. 9., a 19. - 20. 9.  
Burza středních škol pro rodiče a žáky 9. roč. s informacemi k volbě povolání - v úterý 8. 11. 2016. 
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku LVK 1: 15. - 20.1. 2017 a LVK 2: 29. 1. - 3. 2. 2017. 
Den otevřených dveří proběhne v úterý 11. 4. 2017.  
Zápis dětí do 1. třídy se bude konat v úterý 18. 4. 2017. 
Plavání žáků 2. ročníku – od 12. 9. do 20. 11. 2016. 
Přijímací řízení na střední školy: 
Pro první kolo přijímacího řízení - na maturitní obory v období 12. - 28. 4. 2017 a na ostatní obory 22. - 30. 4. 2017. 
Talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou se budou konat 2. – 15. 1. 2017. 
Talentové zkoušky v konzervatoři se konají 15. - 31. ledna a na sportovní školy 2. – 12. 2. 2017. 
 

 
KONTAKTY NA PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ŠKOLY 

Telefonní ústředna 547 42* *** 
5420 Zástupkyně (Koždoňová) 5430 Kabinet 1. tř.  (Mrázková, Dobrovolná, Zpěváková, Ježková) 

5421 Vrátnice (Slanařová) 5431 Přírodopis (Hasoňová, Rotterová, Koschová, Mertlíková, 
Kadlcová, Hanáková) 

5422 Ředitelna (Králová) 5432 Kabinet IT (Mach, Maněk) 
5423 Kancelář (Kotrcová) 5433 Chemie (Kučerová, Zachová, Jarošová) 

5424 Zástupce (Janča) 5434 Český jazyk (Rubešová, Prášilík, Studená, Bravencová, 
Havlíčková, Sklenářová) 

5425 Úklid 5435 Fyzika (Kuglerová, Benešovská, Strouhalová, Ryšánková, 
Kohlerová) 

5426 Údržba (Mrkvica) 5436 Výtvarná výchova (Streichlová, Karpíšková, Kupková, 
Jaroňová, Vitulová, Jančová) 

5427 TV (Přichystal, Kopeček) 5437 Angličtina (G. Králová, Toušková, Řičicová) 

5428 ŠPP (Minaříková, Burešová) 8486 Coufalíkovo náměstí (Pudelková, Brenkusová, Fajglová, 
Zatočilová, Bučková) 

5429 Ekonomický úsek (Březina) 8420 Komenského 182(Srncová, Dobrovoloná M., Pexová, Tichá, 
Chmelková, Kratochvílová, Černá, Simandlová, Sedláčková) 

 
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. 
 
 



ŠKOLNÍ ATLETICKÝ KLUB ZŠ ŽIDLOCHOVICE 
Nábor pro školní rok 2016/2017  proběhne ve středu 14. 9. 2017 ve sportovním areálu ZŠ na Tyršově 611 (v případě 

nepříznivého počasí v tělocvičně). Pro děti 1. – 2. třídy je nábor od 16:30 a pro děti 3. – 5. třídy od 17:45. Děti navštěvující tréninky ŠAK 
se náboru neúčastní, v případě pokračování v trénincích zasílají pouze přihlášku. Během náboru si děti vyzkouší běh na 60 m, skok daleký 
z místa (starší z rozběhu) a běh na 200 a 300 m. Sledujte  naše webové stránky www.sakzidlopripravky.estranky.cz nebo 
www.coachandrunner.estranky.cz                                                                                                                Mgr. Lukáš Přichystal, trenér ŠAK 
 
 
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ  
1. stupeň 

Název kroužku Komu je určen Vedoucí 
Hravé učení (od pololetí) 1.A Dobrovolná 
Hravé učení (od pololetí) 1.B Mrázková 
Pohybově-relaxační kroužek 1. roč. Burešová 
Hravé učení 2. roč. Srncová 
Hravé učení 3. roč. Mašková 
Klub zábavné logiky * 2. – 3. roč. Pudelková 
Programování robotů ** 3. roč. Hrbáček 
Programování robotů - pokročilí** 4. – 8. roč. Hrbáček 
Český jazyk – doučování * 4. roč. Tichá 
Český jazyk – doučování * 5. roč. Fajglová 
Matematický – doučování * 4. roč. Pexová 
Matematický – doučování * 5. roč. Brenkusová 
Čtenářský klub * 4. – 5. roč. Černá 
Příprava na vyučování * 4. – 5. roč. Minaříková 
Programování SCRATCH 4. – 5. roč. Mach 
Taneční ** 1. – 5. roč. Dobrovolná Hana 
Myslivecký ** 3. – 9. roč. Svoboda 
Atletika ŠAK ** 1. – 5. roč. Přichystal 

 
2. stupeň 

Název kroužku Komu je určen Vedoucí 

Volejbal 6. – 7. roč. D+Ch Kadlcová 
8. – 9. roč. D+Ch Kadlcová 

Košíková 8. – 9. roč. D+Ch Přichytsal 

Florbal 6. – 7. roč. Ch Maněk 
8. – 9. roč. Ch Kopeček 

Matematický – doučování * 6.roč. Strouhalová 
Matematický – doučování * 7.roč. Jaroňová 
Matematický – doučování * 8.roč. Benešovská 
Příprava na přijímací zkoušky M 9.roč. Kadlcová 
Český jazyk – doučování * 6.roč. Kupková 
Český jazyk – doučování * 7.roč. Rubešová 
Český jazyk – doučování * 8.roč. Bravencová 
Příprava na přijímací zkoušky Čj 9.roč. Bravencová 
Příprava na přijímací zkoušky Čj 9.roč. Karpíšková 
Německý jazyk – doučování * 8.roč. Jarošová 
Anglický jazyk – doučování * 6.roč. Řičicová 
Anglický jazyk – doučování * 7.roč. Vitulová 
Anglický jazyk – doučování * 8.roč.  
Příprava na vyučování * 6. roč. Minaříková 
Výtvarný kroužek 6. – 9. roč. Jaroňová 
Pěvecký kroužek 6. – 9. roč. Ryšánková 
Hravá fyzika 6. – 7. roč. Benešovská 
Chemický koružek 8. roč.  Kučerová 
Přírodovědná praktika 6. – 7. roč. učitelé přírodopisu 
Programování SCRATCH 6. – 7. roč. Mach 
Programování ARDUINO 8. – 9. roč. Janča 
Myslivecký ** 3. – 9. roč. Svoboda 
Atletika ŠAK ** 6. - 9. roč. Přichystal 

 
Cena kroužků: 350,- Kč na pololetí, 700,- Kč u přípravy na zkoušky (celé období září až duben). Kroužky označené * budou hrazeny 
z projektu a pro žáky tedy zdarma. Zájmové útvary označené ** vedou externisté, cena je určena dohodou. Zájmové útvary zahájí 
činnost od 19. září 2015. 


