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Část I.
Základní charakteristika školy
1. Název školy:

Adresa:
Zřizovatel školy:
Ředitel školy:
Škola sdružuje:
telefon, fax:
e-mail:
webové stránky:

Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Tyršova 611, 667 01 Židlochovice
Město Židlochovice
Ing. Jana Králová
Základní školu, školní družinu
Do školského rejstříku škola zařazena s účinností od 1.4.2006
tel.: 547 425 421, fax: 547 425 438
zs.zidlo@volny.cz, jana.kralova@volny.cz
www.zszidlochovice.cz

2. Údaje o počtu tříd a žáků (podle zahajovacího výkazu)
Školní rok
2007/2008
1.stupeň
2.stupeň
Celkem

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

6
17
23

5
4
9

130
429
559

Průměrný počet
žáků na třídu
21,66
25,23
24,30

3. Celkový počet žáků v 1.ročníku: 21
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 15,79
Celková kapacita školy podle zřizovací listiny: 845

4. Školská rada (zákon 561/2004 Sb., § 167)
Školská rada se sešla během školního roku 2007/2008 celkem čtyřikrát. 31. srpna 2007 byl zvolen na
uvolněné místo Mgr. Jakub Janča jako zástupce pedagogických pracovníků. Na jednotlivých schůzích se
zabývala kromě pravidelných bodů jednání projednáním, hodnocením a schválením výroční zprávy za
uplynulý školní rok, vypracovanou autoevaluací školy za období 2005 – 2007, schválením výroční zprávy o
hospodaření za rok 2007, diskutovala předloženou koncepcí rozvoje školy v souvislosti s případným
nárůstem obyvatel spádové oblasti, první zkušenosti se zavedením ŠVP, seznámila se s akcemi, které škola
připravovala, zvolila předsedu ŠR za člena konkurzní komise na obsazení místa ředitele školy a další.
Ředitelka školy byla na většinu jednání přizvána.

5. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného vzdělávacího
programu
ŠVP-Škola pro všechny
Základní škola

Číslo jednací

V ročníku

560/2007
16 847/96-2

1., 6.
2. – 5., 7. – 9.
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Učební plán pro školní rok 2007/08 – 1.stupeň
Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudeb.vých.
Výtv.vých.
Praktické čin.
Tělesná vých.
Celkem

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Ml Sl Čt Ps Ml Sl Čt Ps Ml Sl Čt Ps Ml Sl Čt Ps Ml Sl Čt Ps
- 9
5**
4 1* 5**
2 1* 5**
3 *
5**
2 *
3
3
4
4
5 ***
5 ***
5***
5***
2
2
3
1,5****
2
1,5****
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
21
22
24
25
26 +

Vysvětlivky:
*

Ve 2. a 3. ročníku je hodina psaní rozdělena na půlhodiny a doplněna o čtení.
Ve 4. a 5.ročníku je psaní začleněno do hodin slohu a čtení
** Ve 2. a 3.ročníku vyučující rozhodne o časovém zařazení výuky slohu.
Sloh je zpravidla zařazen po probrání celku mluvnického učiva.
Ve 4. a 5. ročníku je sloh zařazen pravidelně do týdenního rozvrhu.
*** Geometrie je ve 2. a 3.ročníku zařazena po probrání celku v pracovním sešitě a v učebnici.
Geometrie ve 4. a 5. ročníku je zařazena po probrání celku v učebnici, v průměru vychází
hodina za týden.
****1.pololetí – 1 hodina vlastivědy a 2 hodiny přírodovědy
2. pololetí – 2 hodiny vlastivědy a 1 hodina přírodovědy
+
V 5. ročníku je podle vzdělávacího programu „Základní škola“ zařazeno odpolední
vyučování.

V 1. ročníku byla zahájena výuka podle ŠVP ZV „Škola pro všechny“

Učební plán pro školní rok 2007/08 – 2.stupeň
Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Dějepis
Občanská výchova
Zeměpis
Matematika
Přírodopis
Fyzika
Chemie

Ročník
6. (ŠVP)
5
3
2
1
2
5
1
2
-

7.
4
4
2
1
1
5
1
2
-

8.
5
3
1
1
2
5
2
2
2
2

9.
5
3
2
1
2
5
2
1
2
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Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
Pracovní činnosti
Výchova ke zdraví
Rodinná výchova
Volitelný předmět 1 
Volitelný předmět 2 »
Celkem

1
2
2
2
1
29

1
2
2

1
1
2

1
1
2

1

1

1

1
2
1
30

1
2
31

1
2
31

Vysvětlivky:

 Praktické činnosti:
Člověk a svět práce

6.ročník: Práce s technickými materiály
Pěstitelství
7.ročník: Práce s počítačem
Příprava pokrmů
8.ročník: Elektrotechnika kolem nás
Provoz a údržba domácnosti
9.ročník: Svět práce, volba povolání

 Volitelné předměty: 1
7.ročník: Německý jazyk
Domácnost
Ekologie
Sportovní výchova chlapců
Informatika

9.ročník: Německý jazyk
Matematicko fyzikální praktika
Domácnost
Základy pěstitelství
Sportovní výchova chlapců
Informatika
Ekologie
Matematicko fyzikální praktika

8.ročník: Německý jazyk
Matematicko fyzikální praktika
Domácnost
Základy pěstitelství
Sportovní výchova chlapců
Informatika
Společensko vědní
» Volitelný předmět: 2

7.ročník

Země EU

Tento předmět je zařazen jako 2.volitelný předmět v 7.ročníku s jednohodinovou týdenní dotací
(disponibilní hodina na základě metodického pokynu MŠMT, čj. 21264/2004-22).
V 6. ročníku byla zahájena výuka podle ŠVP ZV „Škola pro všechny“.

6. Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
2

počet dětí v ŠD
35

Zpráva o činnosti školní družiny :

počet vychovatelů ŠD
fyz. 2 / přepoč. 1,5

Počet žáků na začátku školního roku: 33
na konci školního roku:
35
Od začátku školního roku bylo v provozu jedno oddělení, po přihlášení několika dalších dětí bylo od 14.1.2008 otevřeno
druhé oddělení.
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1.oddělení (žáci 1.tř.) navštěvovalo 16 dětí.

Pravidelná činnost ŠD byla dělena do následujících okruhů:
Člověk a jeho zdraví – bezpečnost, dopravní výchova, sportovní aktivity, základy první pomoci,
rekreační vycházky,
Lidé kolem nás – besedy na aktuální témata a jejich případné výtvarné zpracování (šikana, kontakt
s cizími lidmi, vandalismus, slušné chování, historické události, roční období),
Místo, kde žijeme – čtení a besedy o historii města a okolí, poznávací vycházky, výstavky snímků
z historie obce a návštěva s besedou na stanici Městské policie,
Umění a kultura – výtvarné práce a rukodělná tvořivost, četba knih a krátké besedy, sledování
videofilmů, poslech hudby, zpěv a další.
2.oddělení – otevřeno 14.1.2008, navštěvováno 19 dětmi. Do tohoto oddělení byli zařazeni všichni žáci 2., 3. a 4.třídy.
Člověk a zdraví – náplní byl v zimních měsících pravidelný středeční pobyt v tělocvičně, dopravní
problematika, vycházky a hry v přírodě, od jara pak sportovní aktivity na hřišti,
Místo, kde žijeme – především forma vycházek městem, na Výhon a do zámeckého parku,
Rozmanitost přírody – sledování přírody v ročních obdobích při procházkách městem a jeho nejbližším
okolím, do parku, poznávání stromů a rostlin,
Umění a kultura – v této oblasti byla činnost oddělení zaměřena na pravidelné návštěvy výstav pořádaných v MěKK,
městské knihovny, na práci s dětskou knihou a na výtvarné práce aktuálního charakteru.
Jana Moravcová, vedoucí školní družiny

Část II.
Údaje o pracovnících školy
1. Odborná a pedagogická způsobilost dle zákona 563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků*
Z toho odborně a pedagogicky způsobilých
* Včetně dvou vychovatelek ŠD

2. Nepedagogičtí pracovníci - počet

38
34

100%
85 %

11 / 12 (12 - v topné sezóně, 11,25 - mimo topnou sezónu)

3. Věkové složení pedagogických pracovníků
Učitelé
Věk
do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená
Další rodičovská dovolená

Muži
3
0
4
0
0
7
0
0

4

Ženy
8
9
11
1
2
31
3
0
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4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu
Drátěný šperk, Lipka
Výrobky z kůže, Lipka
Ekologická konference, Brno
Co v učebnicích dějepisu nebylo (celoroční semináře)
II.ročník kurzu MEJA pro učitele 1.st.
II.ročník kurzu JAME
Worshop dobrých námětů a příkladů k výuce informatiky
Výchova k občanství (Člověk a společnost)
Seminář-konzultace projektu EUDAP
Metodika florbalu
Pracovní setkání VIP kariéra
EUDAP-seminář
Regionální dějiny-Období studené války
Didaktické hry v hodinách Čj na 1.st.
Jak nově učit Čj podle vlastního ŠVP na 1.stupni ZŠ
Výuka chemie v zákl. vzdělávání dnes a zítra
Co jsme zvládli a co zvrtali v ŠVP
BOZP a PO pro vedoucí pracovníky
Problém zvaný ADHD
Chemická legislativa ve školní praxi
Efektivní metody výuky v Čj i dalších předmětech na 1.st. ZŠ
Jak motivovat v hodinách chemie
Výchova ke čtenářství-práce s různými texty
Formy pomoci hyperaktivním a neklidným dětem
Školení V 50/1978 Sb.
Komunikace mezi učiteli a rodiči
Prvouka jinak
Projekty-seminář k operačnímu programu
Odměňování pracovníků ve školství
Vzd. seminář pro ped. pracovníky ZŠ a nižších ročníků G
Seminář k regionálnímu operačnímu programu
Orientační logopedické vyšetření, Praha
Náplň práce ŠSpP, kritické situace v práci ŠSpP, Praha
Reedukace a depistáž dyskalkulie, Brno
Diagnostické nástroje pro práci ŠSpP, Brno
Zvyšování kompetencí pomoci VTI, Brno
Psychomotorické hry, relaxační cvičení pro ZŠ, Brno
Speciální potřeby žáků v kontextu RVP, Brno
Prvouka jinak
Seminář Škola jinak, ale jak?
Seminář International School of Languages (ISL)
Školení Koordinátor ŠVP, Hodonín (2.ročník)
Terénní seminář Bavorský a Slavkovský les
Seminář Svět energie, Brno
Řešení výchovných problémů ve škole
Profoení orientace (diagnostika), IPPP
Celkem

Počet
zúčastněných
pracovníků
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
3
4
1
1
5
1
1
1
1
1
1
4
3
3
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
69
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5. Personální změny
Nastoupili:
pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Radka Ondrůjová, školní speciální pedagog, učitelka 2.stupně (Vv, VZ, Rv), k 27.8.2007
Mgr. Dagmar Jenišová, učitelka 2.stupně (D, F), k 27.8.2007
Mgr. Jana Zámečníková, učitelka 2.stupně (Čj, D), k 27.8.2007
Magdalena Zlámalová, učitelka 2.stupně (Aj), k 27.8.2007
Bc. Lukáš Přichystal, učitel 2.stupně (Tv)
Kahajová Marie, učitelka 1.stupně, částečný úvazek, k 27.8.2007
vychovatelka ŠD, částečný úvazek, k 14.1.2008

správní zaměstnanci:

Koupilová Jana, uklizečka, k 2.1.2008
Michalčíková Ilona, uklizečka, k 1.6.2008

Odešli:
pedagogičtí pracovníci:

Zlámalová Magdalena, k 25.1.2008 (výpověď dohodou)
Mgr. Šteyerová Barbora, k 31.3.2008 (dvouměsíční výpověď na vlastní žádost)
Mgr. Holubová Marcela, k 23.4.2008 (výpověď dohodou, ze zdravotních důvodů)

správní zaměstnanci:

Slanařová Hana, uklizečka, k 30.11.2007 (výpověď dohodou na vlastní žádost, změna zaměstnání)
Dvořáková Soňa, uklizečka, k 31.12.2007 (výpověď dohodou na vlastní žádost)

6. Personální zabezpečení
Ve školním roce 2007/2008 jsme museli řešit dlouhodobé zástupy za nemocné vyučující, které trvaly po celý
školní rok. Zástup za vyučující tělesné výchovy a zeměpisu byl celkem bezproblémově zabezpečen po celý
školní rok. Větší problém vznikl při zastupování vyučující anglického jazyka a hudební výchovy. Vzhledem
k tomu, že se nepodařilo zajistit pedagoga s odpovídající aprobací, byli jsme nuceni zastupování řešit několika
lidmi během školního roku.
25.1.2008 byl dohodou rozvázán pracovní poměr s vyučující Aj. Volné místo bylo obsazeno na zbytek
školního roku.
K 31.březnu 2008 skončil pracovní poměr vyučující s aprobací český jazyk-hudební výchova (výpověď na
vlastní žádost-pracovní příležitost v místě bydliště). Toto místo se podařilo částečně obsadit na zbytek
školního roku důchodkyní.
Ostatní zástupy byly krátkodobější (nemoc, lázně). Vzhledem k nárůstu dětí ve školní družině nastoupila na
částečný úvazek vychovatelka (důchodkyně) ŠD.

Přehled zastupování ve školním roce 2007/08:
Jméno zastupujícího
Mgr. Kubeš Jiří
Mgr. Kotrcová Vlasta
Mgr. Šťávová Věra
Mgr. Vlasta Kotrcová
Gazdíková Barbora
PhDr. Durnová Marie
Bc. Vitová Dana
PhDr. Valová Marie
PaedDr. Netoušková E.

Pedagogičtí pracovníci
Jméno zastupovaného
Důvod zastupování
Mgr. Holubová Marcela
Mgr. Koždoňová Ivana
Mgr. Koždoňová Ivana
Mgr. Guldová Bohuslava
Mgr. Streichlová Blanka
Mgr. Streichlová Blanka
Zlámalová Magdalena
Mgr. Šteyerová Barbora
Mgr. Hanzlíková Milada
6

nemoc
lázně
lázně
nemoc
nemoc
nemoc
dočasně volné místo
dočasně volné místo
lázně

Doba zastupování
5.9.2007-27.6.2008
18.9.-16.10.2007
18.9.-12.10.2007
17.10.-30.10.2007
11.9.2007-27.6.2008
1.10.2007-31.3.2008
4.2.-27.6.2008
1.4.-27.6.2008
3.4.-30.4.2008
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Správní zaměstnanci
Jméno zastupovaného
Důvod zastupování

Jméno zastupujícího
Slanařová Libuše
Smutná Eva
Fialová Oldřiška
Fialová Oldřiška
Čechovská Dana
Berková Zdeňka

Slanařová Hana
Dvořáková Soňa

dočasně volné místo
dočasně volné místo
dočasně volné místo
nemoc
nemoc
nemoc

Langová Olga
Mácová Marie
Mlčáková Martina

Doba
zastupování
3.12.-21.12.2007
5.12.-18.12.2007
3.1.-31.5.2008
1.6.-13.6.2008
15.1.-28.1.2008
7.4.-7.5.2008

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

Počet žáků
21
23
31
28
29
132
105
101
113
110
429
561

Prospělo
s vyznamenáním
21
22
26
21
17
107
17
22
21
16
76
183

Prospělo
1
5
7
12
25
88
73
84
94
339
364

Neprospělo
6
8
14
14

Opakují
5
7
12
14

*Stav žáků na konci školního roku

2.Snížený stupeň z chování
Stupeň chování
2
3

1.pololetí
2.pololetí
celkem
1.pololetí
2.pololetí
celkem

Počet
5
6
11
1
2
3

Výchovná opatření během školního roku 2007/08:
Napomenutí
1.pol.
8
1.stupeň
2.pol
14
celkem
22

Důtka TU
1
2
3
7

% z počtu všech žáků školy
0,89
1,07
1,97
0,18
0,36
0,54

Důtka ředit.
1
0
1

pochvala
119
191
310
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1.pol.
2.pol
celkem
škola celkem

2.stupeň

89
58
147
169

38
30
68
71

14
16
30
31

212
250
462
772

3. Přehled absence
Zameškané hodiny
omluvené
neomluvené
5 826
0
6 264
0
12 090
0
22 207
32
30 669
61
52 876
93
64 966
93

1.pol.
2.pol.
celkem
1.pol.
2.pol.
celkem
škola celkem

1.stupeň

2.stupeň

průměr na žáka
omluvené neomluvené
44,82
0
48,18
0
93,00
0
51,64
0,07
71,32
0,14
122,96
0,22
116,01
0,22

Celkově je počet hodin neomluvené absence v letošním školním roce nižší než v loňském roce.

4.Údaje o přijímacím řízení na školu v 1.kole šk. roku 2007/2008
Školní rok 2007/08
Počty žáků přihlášených*
přijatých**

4 leté studium
9
8,18%
8
7,27%

Gymnázia
6 leté studium
2
1,98%
2
1,98%

8 leté studium
13
44,83%
7
24,14%

63
57

SOŠ
57,24%
51,82%

38
35

SOU
34,55%
31,82%

* % z počtu žáků příslušného ročníku
** % z počtu žáků příslušného ročníku

5. Počet absolventů ZŠ ve šk. roce 2007/2008
Ročník
9.ročník
nižší ročník
Celkem

Počet žáků
110
4
114

% z celkového počtu všech žáků
19,61
0,71
20,32

Podrobné vyhodnocení přijímacího řízení žáků 9.ročníku na střední školy ve šk. roce 2007/08
Přijato na
chlapci
dívky
I. kolo
celkem
%

G
3
5
8
7,27%

SOŠ a SOU s mat.
25
33
58
52,73%

SOU bez mat.
24
11
35
31,82%

Celkem
52
49
101
91,82%

II. kolo

chlapci
dívky
celkem
%

0
1
1
0,91

2
3
5
4,55%

1
2
3
2,73%

3
6
9
8,18%

Celkově

chlapci
dívky
celkem
%

3
6
9
8,18%

27
36
63
57,27%
65,45%

25
13
38
34,55%

55
55
110
100%
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Část IV.
Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí

Ve dnech 4.-5.10.2007 proběhla státní kontrola ČŠI. Jejím předmětem bylo:
1. Kontrola vybraných údajů zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení uvedených v ustanoveních §
144 odst. 1 písm. d) a e) školského zákona.
2. Kontrola vedení dokumentace škol a školských zařízení podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. b) až k) a
podle ustanovení odst. 2 až 4 školského zákona.
3. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu dle ustanovení § 30 odst. 1 až 3 školského zákona.
4. Kontrola dodržování uplatňování práv žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků,
poskytování informací podle § 21 odst. 1 písm. b), d), e), f) a odst. 2 školského zákona.
V žádném z bodů nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.

Část V.
Údaje o dalších kontrolách

Během školního roku 2007/08 proběhly na škole kontroly v následujících oblastech činnosti školy:
~
~
~
~

Veřejnosprávní kontrola (řídící kontrola prováděná na škole, účetnictví školy, finanční hospodaření
školy) – Ing. Doležal, Ing. JaroslavHlaváč, p. Jan Šotnar (15.10.2007) – bez závad
Kontrola VZP – Monika Machulová (15.11.2007) – bez závad
Kontrola prodeje dotovaného mléka – pí Oldřiška Zajíčková, Finanční ředitelství Brno (15.1., 17.1.2008)
– bez závad
Kontrola školy v přírodě – KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (29.5.2008) – bez závad

Část VI.
Rozhodnutí ředitele
Rozhodnutí ředitele ve šk. roce 2007/08
O odkladu povinné školní docházky
O dodatečném odložení povinné školní docházky
Další dle § 165, odst.2, zákona č.561/2004 Sb. v platném znění
Další dle § 18 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění - IVP
Další dle § 50 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění – uvolnění z Tv
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/2009: 28
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Počet
5
0
130
19
7

Počet odvolání
0
0
0
0
0
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Část VII.
Poradenské služby v ZŠ – Školní poradenské pracoviště
1. Údaje o pracovnících ŠPP (zaměstnancích školy)
a) počty
výchovný poradce
školní metodik prevence
dyslektický asistent

fyzický počet
1

kvalifikace, specializace
zást.ředitelky, jednoroční
kurz KPÚ
učitelka
učitelka + DVPP

1
1

úvazek
kvalifikace, specializace
školní psycholog
0,5
školní psycholog
školní speciální pedagog
0,5
spec.pedagogika + Rv
(netřídní)*
*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

dosažené vzdělání
PdF UJEP, PaedDr.
VŠ zemědělská, DPS
PdF MU, Brno
dosažené vzdělání
PdF MU, Brno
PdF MU, Brno

b) věková struktura
do 35let
35 – 50 let
50 let–důch. věk/z toho důchodci
výchovný poradce
1/0
školní metodik prevence
1
dyslektický asistent
1
školní psycholog
1*
školní speciální pedagog
1
* do 31.3.2008
c) další vzdělávání poradenských pracovníků
výchovný poradce: Osvědčení pro výuku Volba povolání, Sociálně-právní institut, Most
školní metodik prevence:
Kouření a já, Ústav preventivního lékařství, Brno
Metodika osobního rozvoje, PPP Brno
Pedagogové proti drogám, Partners
Prevence a řešení šikany, PC Brno
školní psycholog: --školní speciální pedagog:
Kurz pro začínající školní speciální pedagogy (další viz v přehledu činnosti školního speciálního pedagoga)

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk)
 uveďte: program (grant): Projekt VIP kariéra
 organizaci, která grant poskytuje: IPPP Praha (EU + MŠMT)
 výši fin.částky: 0,5 úvazku ŠP + 0,5 úvazku ŠSP

3. Individuální integrace
Typ postižení
SPU
SPU
SPU

Ročník
2
3
6
10

Počet žáků
1
1
6
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SPU
SPU
SPU

7
8
9

celkem

3
4
4
19

4. Zpráva o činnosti školního poradenského pracoviště ve školním roce 2007/08
Činnost školního poradenského pracoviště ve školním roce 2007/08 zajišťoval výchovný poradce, školní metodik prevence,
dyslektický asistent, školní speciální pedagog a do března 2008 školní psycholog. Činnost školního poradenského pracoviště a
jeho další záměry byly pravidelně projednávány a vyhodnocovány na poradách tohoto zařízení. Z každé porady byl vyhotoven
zápis pro další mapování naší činnosti.
Naším cílem bylo stejně jako v minulých letech vytvořit širokou základnu preventivní činnosti, abychom zajistili podmínky pro
péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Z celkového počtu 559 žáků, byly u 116 zjištěny speciální vzdělávací
potřeby. Z toho se nejčastěji jednalo o specifické poruchy učení (94), dále o žáky s narušenou komunikační schopností (12), žáky
se zdravotním postižením (3) a žáky s poruchami chování (7).
V průběhu školního roku 2007/08 bylo individuálně integrováno 19 žáků s diagnózou specifické poruchy učení. Se všemi
těmito žáky bylo pravidelně pracováno ve školním poradenském pracovišti. Integrovaní žáci se vzdělávali podle individuálních
vzdělávacích plánů, které jim byly vypracovány ve spolupráci jednotlivých vyučujících a školního poradenského pracoviště. Dále
byly podle IVP vzděláváni 2 žáci se zdravotním postižením a 1 žák pro nízké rozumové nadání. Skupinová speciálně
pedagogická intervence byla poskytována každý týden 14ti žákům 1. stupně s diagnostikovanými specifickými poruchami učení
nebo s jejich projevy.
Tým ŠPP se podílel na projednávání přestupků a problémů žáků v rámci výchovné komise. Výchovná komise si klade za cíl
pomoci žákům a jejich rodičům při řešení vzniklých problémů. Výchovných komisí se zúčastňuje vedení školy, výchovný poradce,
školní speciální pedagog, školní psycholog (do 31.3.), příslušný třídní učitel, případně další vyučující, dále žák, jehož problém je
projednáván, a jeho zákonní zástupci. V tomto školním roce bylo takto projednáno celkem 20 případů závažného porušení
školního řádu. Jednalo se o 11 případů nevhodného chování, 2 případy šikany, 3 případy záškoláctví, 3 případy neprospěchu a
1 případ krádeže. Z každého jednání VK je pořízen stručný zápis s návrhem opatření, který rodiče podepisují.
Cílovou skupinu, které jsme se primárně věnovali v rámci preventivní činnosti, tvořili převážně žáci 1. a 6. ročníků. Pro žáky
6. ročníků a jejich třídní učitele jsme ve druhé polovině září znovu zorganizovali adaptační program, tentokrát v Prudké u
Tišnova. Pro žáky 1. ročníku, u nichž byly při provedené depistáži zjištěny parciální nedostatky v připravenosti pro školní
docházku, jsme připravili 12 lekcí pod vedením školního speciálního pedagoga a dyslektického asistenta. Lekce probíhaly jednou
týdně od října do prosince, účastnilo se 10 žáků 1. třídy.
V oblasti spolupráce s dalšími institucemi se nám v průběhu školního roku podařilo navázat dobrou spolupráci s pracovištěm
PPP Brno – venkov, pracoviště Židlochovice, což se pozitivně projevilo v péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
Dále jsme se při řešení závažných výchovných problémů obraceli na kurátorku sociálního odboru MÚ Židlochovice, Bc. Sylvu
Pelechovou.
Při přípravě zápisu do 1. ročníku zahájilo ŠPP spolupráci s mateřskou školou. Školní speciální pedagog navštěvoval edukativně
stimulační skupinky, které vedla proškolená učitelka mateřské školy. Dále ŠPP oslovilo PPP a vedoucí 1. stupně základní
školy k uspořádání informativní schůzky pro rodiče, kde byly vysvětleny podmínky zápisu do 1. ročníku, byly zodpovězeny
dotazy rodičů ke školní zralosti a rodiče s dětmi zde byli k zápisu oficiálně pozváni.
Pracovníci ŠPP v průběhu školního roku absolvovali další vzdělávání pro zvýšení odborných kompetencí ve svém oboru.
Mgr. Radka Ondrůjová, školní spec. pedagog

5. Hodnocení Minimálního preventivního programu za rok 2007/08
Hlavním úkolem MPP pro letošní školní rok bylo působení zaměřené na zdravý životní styl žáků na prvním i
druhém stupni. Za cíl jsme si vytkli Poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty.
K dosažení cíle jsme si stanovili následující dílčí úkoly:
- napomáhat dětem, aby žily zdravě, vštěpovat jim zásady správné výživu a osobní hygieny, základy sexuální
výchovy
- napomáhat dětem, aby si uvědomovaly vlastní zodpovědnost za své tělesné i duševní zdraví a osobní
bezpečnost
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- vést k získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, jak
může zdraví poškozovat rizikové chování
- poskytovat informace o škodlivosti jednotlivých sociálně patologických jevů pro zdraví člověka a pro
společnost, zaměřit se zejména na náš region
Na výchově ke zdravému životnímu stylu se podíleli všichni pedagogové školy, zejména však výchovných
předmětů a třídní učitelé. K rozšíření teoretických znalostí slouží i prožitkové metody, jež jsou u dětí velmi
oblíbené a vedou k lepšímu pochopení dalších souvislostí.
Ke splnění cíle MPP jsme využívali i činnosti Školního poradenského pracoviště a spolupráce s odborníky.
Velmi důležitá byla i spolupráce školy s rodiči žáků i s dalšími odborníky.

Aktivity pro žáky:
-

-

škola v přírodě- pro žáky 1. až 5. třídy
beseda s MuDr. Valachovou (výživa, hygiena - dospívání) pro 5. třídu.
kapka prevence ( beseda + předání pracovních listů), Mgr. Lustigová - policie ČR Brno venkov, pro 2.
třídu
beseda s hasiči pro 2. a 6.C třídu
dopravní výchova pro 4. a 5. třídu (Městská policie Brno)
výuka v rámci osnov (1. a 2. stupeň) Rv, Ov, výchovné předměty, třídnické hodiny
v rámci osnov Ov a Rv objasnění pojmu „zdravý životní styl“ a „sociálně patologické jevy“ včetně
poznatků školního metodika prevence o regionálně rozšířených negativních jevech
dvoudenní adaptační program pro žáky šestých tříd (Prudká u Tišnova)
projekt EUDAP pro žáky 6.C ( pilotní projekt)
akce s PPP Brno venkov (Mgr. Cupalová)
- „ Protidrogová prevence na I.stupni ZŠ“ pro žáky 5. třídy“
- „ Poruchy příjmu potravy“ pro dívky 7. tříd
- „ Klima tříd pro 7. ročník“
akce s policií ČR Brno - venkov, oddělení prevence pro 2. stupeň (Mgr. Lustigová)
- beseda na téma Dopravní výchova pro žáky 6. tříd
- beseda na téma Trestná činnost páchaná na dětech pro žáky 7. a 8. tříd
„ Čas proměn“- beseda o hygieně v době dospívání pro žákyně 6. tříd ( Procter a Gamble, lektor M.
Šindelářová)
žákovská rada
důvěryhodné poradenství (schránka důvěry,elektronická schránka důvěry, konzultační hodiny pracovníků
ŠPP)
školní zpravodaj
výchovné akce, koncerty
výtvarné, literární, sportovní soutěže
„Top Talent“ - představení žáků v různých zájmových činnostech formou talk show
nástěnka školního zpravodaje
pohovory s problémovými žáky
výchovná komise
školní poradenské pracoviště
anonymní dotazníky pro žáky 6. a 7. . tříd
v rámci Rv, program Always (materiály pro žáky 6. tříd a pro dívky 8. a 9. tříd)

Aktivity pro rodiče:
-

informace pro rodiče na prvních třídních schůzkách (objasnění pojmů „minimální preventivní program“,
„sociálně patologické jevy“ a „šikanování“, nutnost spolupráce se školou)
plné znění MPP měli rodiče k dispozici v několika výtiscích ve vestibulu školy v době třídních schůzek
informace o způsobech realizace MPP- třídní schůzky
individuální pohovory školního metodika prevence s rodiči žáků
výchovná komise
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individuální konzultační hodiny pro rodiče v ŠPP se školním speciálním pedagogem
spolupráce se sdružením Židlochovice
školní zpravodaj
„Top Talent“ - představení pro rodiče
články do místních zpravodajů
informace na webových stránkách školy

-

Spolupráce s odborníky:
s PPP
se školním speciálním pedagogem
s dětskými lékaři
s Městskou policií, Policií ČR- oddělení prevence, Sdružením Židlochovice
s odborníky na řešení sociálně patologických jevů
s Městským úřadem - soc. odborem

-

Využití volného času pro žáky:
možnost využití areálu školního hřiště
nabídka zájmových kroužků
horolezecká stěna, průlezky
využití prostorů tělocvičen v době volné hodiny mezi dopoledním a odpoledním vyučováním (pro žáky 8.
a 9. tříd)

-

Závěr

Díky ŠPP jsme mohli zkvalitnit přípravu i průběh adaptačního programu pro žáky 6. tříd, spolupráce jednotlivých členů ŠPP
byla velkým přínosem při výběru forem prevence i při spolupráci s ostatními vyučujícími.
Na základě kladného ohlasu žáků na talk show TOP TALENT bychom chtěli v této započaté tradici pokračovat každý
druhý rok.
Pilotní projekt EUDAP žáci 6. C shledali zábavným a poučným, dle názoru vyučujících by jeho realizace do škol byla
přínosem i do vyšších ročníků 2. stupně.
V případě výskytu sociálně patologických jevů jsme při řešení postupovali podle platné legislativy.
Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence

6. Zpráva o činnosti výchovné komise ve školním roce 2007/08
Výchovná komise pracovala na naší škole šestým rokem. Složení výchovné komise bylo: ředitelka školy, výchovný poradce, školní
speciální pedagog, školní psycholog (do 30.4.), příslušný třídní učitel, případně další vyučující. VK projednávala přestupky a
problémy žáků za přítomnosti rodičů a samotných žáků. Tento systém se v uplynulých letech velmi osvědčil, protože umožňuje
objektivní projednání problémů bez možnosti zkreslování informací. Cílem činnosti výchovné komise není pouze projednání
přestupků žáků a udělení výchovných opatření, ale především pomoc žákům a jejich rodičům při řešení vzniklých problémů.
V tomto školním roce projednávala VK celkem 20 případů závažného porušení školního řádu. Jednalo se o 11 případů
nevhodného chování, 2 případy šikany , 3 případy záškoláctví, 3 případy prospěchu a 1 případ krádeže. Z každého jednání
VK je pořízen stručný zápis s návrhem opatření, který rodiče podepisují.
VK spolupracuje s pracovnicí MÚ Židlochovice, sociální odbor, paní Bc. Pelechovou, zejména v oblasti záškoláctví.
V této oblasti hraje velmi kladnou roli Školní poradenské pracoviště, které je zaměřeno na prevenci a odstraňování poruch učení
a chování.
PaedDr. Stanislav Březina, výchovný poradce
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Část VIII.
Další údaje o škole
1. Školní výchovně-vzdělávací a poznávací zájezdy a další akce pro žáky
14. – 15.9.2007 Adaptační program 6., Rekreační středisko Prudká
21. – 22.9.2007 Adaptační program 6., Rekreační středisko Prudká
12.1. – 19.1.2008 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.ročníku, Čenkovice, Orlické hory
5.5. – 9.5.2008
Škola v přírodě, žáci 4. a 5.tř., Březová
26.5. – 31.5. 2008 Škola v přírodě, žáci 2.tř., Dolní Moravice
2.6. – 6.6.2008
Škola v přírodě, žáci 1.tř., 3.A, B, Cikháj
28.3. – 13.6.2008 Výuka plavání žáků 2. a 3.třídy v plaveckém bazénu Hustopeče

Školní vlastivědné a poznávací zájezdy pro žáky:
třída
6.A
6.C
6.D
7.A
7.C
8.A
8.D
9.A
9.D

termín
22.5.
10.6.
19.6.
5.6.
2.6.
2.6. – 3.6.
19.6.
19.6. – 20.6.
12.6.

trasa
Velké Losiny
Boskovice – westernové městečko
Brno
Lanové centrum Brno
Letovice
Sázava - kánoe
Brno
Lanové centrum Březová, Vysočina
Gbely

2. Mimoškolní a volnočasové aktivity školy
Zájmové útvary měly různé zaměření – od doplňování a upevňování znalostí v jednotlivých předmětech po
rozvíjení dalších znalostí a dovedností, přípravu na přijímací zkoušky, mnoho zájmových útvarů bylo
zaměřeno na sportování dětí a přípravu na soutěže, jiné se zabývaly ekologií, vytvářením výtvarných a
pěveckých dovedností atd.
Název kroužku
Tělovýchovný (1.tř.)
Tělovýchovný (3.A, B)
Informatika (3.A, B)
Informatika (4.-5.tř.)
Anglický jazyk (2.tř.)
Příprava ke studiu (5.tř.)
Sborový zpěv (1.-5.roč.)
Logopedický (1.-5.roč.)
Celkem 1.stupeň

Počet kroužků
1.stupeň
1
1
1
1
2
1
1
1

Počet žáků
14
17
24
13+13
18
15
39
153

2.stupeň
Český jazyk (9.roč.)
Matematický (6.roč.)
Matematický (9.roč.)
Doučování v matematice (8.roč.)
Fyzikální (7.roč.)
Anglický jazyk (9.roč.)

1
1
2
1
1
2
14

30
15
30
10
15+13
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Informatika (6.-9.roč.)
Chovatelský (6.-9.roč.)
Výtvarný (6.-9.roč.)
Atletika (6.-9.roč.)
Míčové hry (chlapci 6.-7.roč.)
Florbal (chlapci 8.-9.roč.)
Florbal (dívky (6.-9.roč.)
Volejbal (7.-9.roč.)
Chemický (8.roč.)
Sborový zpěv (6.-9.roč.)
Německý jazyk
Celkem 2.stupeň

2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Škola celkem

49
14
12
20
18
15
14
28
19
10
7
319
533

3. Účasti školy v soutěžích a olympiádách
Ve školním roce 2007/08 se žáci školy zúčastnili celé řady soutěží. Většina soutěží se koná na základě
celoročního plánu Metodického sdružení, Úsekového metodického sdružení a předmětových komisí, AŠSK
ap. Operativně ale zapojujeme žáky do vědomostních, sportovních soutěží a turnajů, které jsou vyhlášeny
během školního roku a jsme k jejich účasti vyzváni.

Přehled soutěží na 1.stupni:

Přespolní běh „Želešická růže“, turnaj v minifotbale, turnaj ve vybíjené, recitační soutěž ÚMS pro žáky 4.5.ročníku, školní a městské kolo matematické miniolympiády MATESO (pořadatel ZŠ Kuldova, Brno),
školní kolo matematické soutěže Klokan (kategorie Cvrček-žáci 2.-3.ročníku, kategorie Klokánek-žáci 4.5.ročníku), recitační soutěž ÚMS pro žáky 1.-3.ročníku, recitační soutěž ÚMS pro žáky 4.-5.ročníku, okrskové
kolo 10.ročníku soutěže Mc Donald´s Cup, Hrušovanský pohár ve vybíjené, okrskové kolo vybíjené žáků 4.5.ročníku, závody v plavání žáků 2.-3.tříd, lehkoatletický trojboj žáků 1.-3.ročníku a 4. a 5.ročníku.

Přehled soutěží na 2.stupni:
Český jazyk: školní kolo olympiády v českém jazyku., literární soutěž Tvořivé psaní
Dějepis: školní kolo dějepisné olympiády.
Matematika: přípravná kola a školní kolo matematické Pythagoriády pro žáky 6.ročníku, přípravná kola a

školní kolo matematické Pythagoriády pro 7.ročník, školní kolo matematické Pythagoriády pro žáky
8.ročníku, okresní kolo Pythagoriády pro 6. a 7.ročník, Mezinárodní matematická soutěž Klokan, kategorie
Benjamín a Kadet.
Přírodopis: vědomostní test pro žáky 8.ročníku
Fyzika: školní a okresní kolo fyzikální soutěže v 7.ročníku, školní a okresní kolo fyzikální olympiády
v 9.ročníku
Chemie: školní a okresní kolo chemické olympiády
Výtvarná výchova: Školní soutěže ve výzdobě školy – o nejhezčího draka, vánoční výzdoba
Tělesná výchova: Zátopkova štafeta na 10 km, okrskové kolo fotbalu, přespolní běh Želešická růže,
okrskové kolo florbalu chlapců, okresní finále florbalu dívek, školní kolo v silovém čtyřboji, krajské finále
v silovém čtyřboji, školní, okrskové a okresní kolo ve šplhu na tyči, soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka,
přípravný turnaj ve florbalu mladších žákyň, volejbalový turnaj o Zlatého Bumbáce, okrskové a okresní kolo
basketbalu chlapců, okrskové kolo v halovém fotbalu, okrskové kolo gymnastického trojboje žáků 7.tříd,
okresní finále gymn. trojboje, okrskové kolo ve volejbalu dívek, okresní finále smíšených družstev ve
volejbalu, okrskové a okresní kolo v minifotbalu, okresní kolo v atletickém čtyřboji, okresní finále volejbalu
chlapců, okrskové a okresní kolo atletické soutěže Pohár rozhlasu, florbalový turnaj Těšanský Mixér,
nohejbalový turnaj trojic chlapců, turnaj „O pohár starosty Vranovic“ ve fotbalu a volejbalu.

Další soutěže: Školní a okresní šachový turnaj žáků základních škol, florbalový turnaj chlapců a dívek ZŠ a
G Židlochovice, Běh zdraví s VZP, atletický čtyřboj „O pohár starostky obce“, Přísnotice
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4. Spolupráce školy s dalšími subjekty
o Městský úřad Židlochovice – Spolupráce byla v letošním školním roce velmi dobrá. Tradičně proběhlo
přivítání žáků 1.ročníku a rozloučení s nejlepšími vycházejícími žáky 9.ročníku v obřadní síni MěÚ
Židlochovice za účasti rodičů a dalších blízkých příbuzných žáků. Celkově lze spolupráci se zřizovatelem
hodnotit kladně.
o Úzce jsme spolupracovali se sociálním odborem MěÚ Židlochovice. Třídní učitelé poskytovali
potřebné informace pro řešení různých situací. Se sociálním odborem jsme spolupracovali rovněž při
řešení situací, kdy selhala snaha dosáhnout řešení výchovných problémů ve spolupráci školy a rodiny.
Pracovnici sociálního odboru jsme přizvali také na jednání výchovné komise.
o Při ZŠ i v tomto školním roce pracovalo Sdružení rodičů. Zástupci jednotlivých tříd se scházeli na
jednání výboru vždy po ukončení třídních schůzek a na toto jednání bylo přizváno vedení školy. Zástupci
tříd zde prezentovali dotazy a náměty rodičů. Řada dotazů byla zodpovězena přímo na jednání, odpovědi
na další dotazy byly zpracovány písemně, rozeslány elektronickou poštou a umístěny na školních
webových stránkách. Sdružení rodičů uspořádalo během roku několik akcí pro žáky, finančně přispělo na
vybavení školy pro zájmovou činnost dětí (stolní fotbal, vybavení školního dvora na Coufalíkově nám.), na
konci školního roku pořídilo odměny pro žáky s výborným prospěchem a vyznamenáním. Spolupráci lze
hodnotit kladně.
o Jednou z akcí bylo např. Mikulášské dopoledne (3.12.2007). Jednalo se o soutěžní dopoledne
v netradičním trojboji. Děti skládaly na čas pyramidu z kelímků, házely do koše na přesnost a skládaly metr
z obdélníků. Potom měly možnost vyzkoušet si další disciplíny – piškvorky, skládat šaška nebo zahrát si
hru Cink. Při této akci, které se aktivně zúčastnili především žáci 1.stupně, aktivně při organizaci pomáhali
žáci 2.stupně.
o Sdružení Židlochovice – Žáci školy navštěvovali kroužky keramiky v keramické dílně, která je
vybudována v jedné ze školních budov (Coufalíkovo náměstí). Keramická dílna byla využívána také při
práci žáků výtvarného kroužku žáků 6.-9.ročníku. Žáci školy se zúčastňovali akcí pořádaných Sdružením
Židlochovice.
o Na začátku školního roku již tradičně navštěvují žáci 6.ročníku Městskou knihovnu v Židlochovicích.
Její pracovnice seznamuje děti, z nichž většina přichází do Židlochovic z okolních obcí, s prací knihovny,
možností půjčování knih, motivuje děti k individuální četbě. Služeb Městské knihovny využívaly rovněž
děti školní družiny. Zde si půjčují knihy jednak k domácí četbě, ale využívají literatury také ke společné
četbě při pobytu ve ŠD.
o Městský kulturní klub v Židlochovicích – návštěvy různých výstav
o Úsekové metodické sdružení také v letošním školním roce pokračovalo ve své práci. Na práci se nejvíce
podíleli pedagogičtí pracovníci ZŠ Blučina, Hrušovany, Přísnotice, Unkovice, Žabčice a samozřejmě
Židlochovice. Začátkem školního roku se již pravidelně sešli učitelé českého a cizího jazyka a matematiky
v 6.ročníku s vyučujícími 5.tříd okolních škol, aby zhodnotili přechod dětí z 5. do 6.ročníku a vyměnili si
zkušenosti z výuky. V průběhu školního roku se sešli žáci z naší školy a okolních škol a poměřili
v Židlochovicích svoje síly ve dvou recitačních soutěžích, v lehkoatletickém trojboji a sešli se na přehlídce
písní Předvánoční zpívání. Tyto akce zorganizovaly naše vyučující. Kolegové z Hrušovan a Žabčic naopak
pozvali naše žáky na soutěže ve vybíjené a minifotbalu.
o Mateřská škola Židlochovice – spolupráce probíhala zejména při přípravě předškoláků pro vstup do
1.ročníku ZŠ. Ti navštívili budovu školy, aby se seznámili se školním prostředím, do kterého přijdou po
prázdninách. Přípravě i samotnému zápisu byla věnována velká pozornost, do přípravy se zapojily všechny
vyučující 1.stupně a speciální pedagožka. S rodiči budoucích prvňáků se sešla vyučující a předala jim
důležité informace pro úspěšný vstup do školy. V příštím školním roce bude jedna 1.třída.
o Naši žáci v rámci pracovních činností pomáhali v září s nátěrem plotu, v listopadu jsme zorganizovali
„keramické hrátky“ – pomoc dětí ZŠ malým školákům vyrobit drobné keramické vánoční dárky. Tak jako
v loňském školním roce, i letos žáci 9.ročníku pomáhali při organizaci Dne dětí v mateřské škole.
o Keramické hrátky v MŠ Židlochovice - Ve dnech 19. a 21. 11. 2007 navštívili žáci 8.C a 6.D třídy společně
s paní učitelkou Rotterovou v rámci předmětu pracovní činnosti mateřskou školu v Židlochovicích. Paní ředitelka nás
srdečně přivítala a provedla osmáky i šesťáky vždy po dvou odděleních školky. Poté se naši školáci rozdělili do malých
skupin a zvolili si, ve kterém oddělení budou dětem pomáhat s jejich úkolem – vyrobit sobě i některému členu rodiny výrobek
16

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIDLOCHOVICE
O K R E S

B R N O - V E N K O V , P Ř Í S P Ě V K O V Á

O R G A N I Z A C E

___________________________________________________________________________

o
o
o
o

o
o
o

o
o

z keramické hlíny. Pod vedením paní učitelky ze školky se postupně seznámili s mladšími dětmi a začali společně
pracovat na vánočních výrobcích. Během dvou vyučovacích hodin vznikla řada pěkných vánočních stromečků, komet,
hvězdiček, zvonečků a baněk, které po vypálení v keramické peci budou malým dětem i našim školákům připomínat
příjemně strávené chvíle. Mnozí školáci zavzpomínali na svoje roky prožité ve školce a cestou zpět k nám do školy si
sdělovali svoje vzpomínky i čerstvé poznatky či zážitky. Návštěvu školky považuji pro žáky naší školy za poučnou,
zajímavou a zcela jistě bychom ji při podobné příležitosti rádi zopakovali. Chtěla bych poděkovat vedení obou škol za
umožnění celé akce.
Ing. Milena Rotterová
Mateřská a základní škola Ořechov, odloučené pracoviště Židlochovice – žákům jsme umožnili
výuku tělesné výchovy v tělocvičně na ZŠ Tyršova.
Gymnázium Židlochovice – studentům umožňujeme využívat sportoviště v areálu školy,
spolupracujeme s vedením gymnázia při přijímacím řízení žáků 5.ročníku do primy.
Ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů (AŠSK), jejímž členem je i naše škola, se podílíme
na organizaci zejména okrskových kol sportovních soutěží (šplh, sportovní gymnastika, lehká atletika, atd.)
ve sportovním areálu naší školy. Učitel Tv naší školy pracuje ve funkci předsedy OR AŠSK.
Policie ČR – na základě Metodického pokynu MŠMT ČR, čj. 14 144/98-22 „Spolupráce škol a
předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na
dětech a mládeži páchané“ jsme spolupracovali při řešení přestupků žáků ZŠ, umožnili jsme vyslechnout
žáky školy ve školní budově. U žáků mladších 15ti let byl přítomen pedagogický pracovník. Ve spolupráci
s oddělením prevence Policie ČR jsme uspořádali v rámci Minimálního preventivního programu řadu akcí
(viz Hodnocení MPP).
Diakonie Broumov – chlapci 9.ročníku organizačně pomáhali při humanitární akci.
Pedagogicko psychologická poradna Brno – pro žáky školy jsme uspořádali řadu besed (viz hodnocení
MPP)
Pedagogicko psychologická poradna Brno, odloučené pracoviště Židlochovice – pracovnice
poradny nám velmi ochotně vycházely vstříc při vyšetření a následném přešetření žáků s vývojovými
poruchami učení a jejich nápravě. Spolupracovali jsme rovněž při řešení kázeňských a vzdělávacích
problémů žáků, udělování odkladů povinné školní docházky. S psycholožkou PPP velmi úzce
spolupracoval výchovný poradce i školní speciální pedagožka.
Spolupráce s dětskými lékaři – u problémových žáků nám pomáhali při zjišťování neomluvené absence.
Myslivecké sdružení Židlochovice – propagovalo mezi žáky ochranu životního prostředí a péči o zvěř, dále
umožňovalo využití myslivecké chaty pro akce třídních kolektivů, ve spolupráci s Junákem, Občanským
sdružením Židlochovice a základní školou jsme uspořádali zdařilý Den dětí.

o Lesní závod Židlochovice – tradičně škole věnoval tři vánoční stromky a kmeny na výrobu laviček na
dvůr na ZŠ na Coufalíkově nám.
o Sokol Žabčice – pořádá pro žáky řadu soutěží, kulturních a sportovních akcí, s nimiž žáky na žádost
pracovníků této organizace seznamujeme a doporučujeme účast na nich.
o Přijali jsme výzvu některých humanitárních organizací a podpořili jsme zapojení žáků do jimi
vyhlášených akcí:
 CPK Chrpa – veřejná sbírka na výcvik koní pro hiporehabilitaci. Žáci akci podpořili
nákupem drobných předmětů.
 V lednu 2008 se děti z 1.stupně tradičně zapojili do Tříkrálové sbírky. Akci se žáky zorganizovala
učitelka 1.stupně. Dětem se podařilo vybrat opět vyšší finanční částku než v loňském roce. Peníze
byly odevzdány na charitativní činnost.
 Žákům školy byla nabídnuta účast na dobročinné akci Fondu Sidus, jejímž hlavním cílem je získávat
finanční prostředky ke zlepšení života dětí s onkologickými onemocněními a dětí
v předtransplantační a potransplantační léčbě.
o Židlochovický dětský sbor Skřivánek při ZŠ Židlochovice – sbor navštěvují žáci 1. a 2.stupně naší
školy a zúčastní se řady akcí. Hodnocení práce sboru ve školním roce 2007/08 podala sbormistryně
Zdeňka Vrbová, učitelka ZŠ Židlochovice:

Přípravný sbor

navštěvovalo ve školením roce 2007/08 47 dětí ve věku 7-11 let.
V průběhu podzimních měsíců se sbor připravoval na adventní koncert, který se konal 22.12.2007 v židlochovickém
kostele. V průběhu měsíce ledna - dubna byla pozornost zaměřena na přípravu repertoáru pro Velikonoční festival
pěveckých sborů (19.4.2008) a Koncert pro maminku, který se konal 24.5.2008 - obě akce byly uskutečněny v kostele. Ve
dnech 18.5. – 19.5. se konalo víkendové pěvecké soustředění. V neděli 25.5. vystoupil sbor v Moravské Třebové na
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sborovém festivalu MORAVSKOTŘEBOVSKÉ ARKÁDY 2008. Byla to velmi pěkná charitativní akce. Výtěžek z
účastnických poplatků a z prodeje vstupenek byl věnován na konto "Pomozte dětem". V průběhu dvou dnů se na pódiu a v
kostele vystřídalo 36 sborů různých věkových kategorií.
Ke svátku dětí byl uspořádán výlet do termálních koupelí v Dunajské Stredě.

Koncertní sbor

Toto oddělení navštěvovalo 38 zpěváků ve věku 12 - 19 let. Stěžejními akcemi tohoto období byly přípravy na adventní a
vánoční koncerty ( sbor koncertoval v Moutnicích, Nosislavi, Vojkovicích, Hrušovanech a v Židlochovicích ( konal se
22.12.). Jako host vystoupil rakouský barytonista Martino Hammerle Bortolotti, se kterým se dále rozvíjí spolupráce. V
sobotu 15.prosince "Skřivánek" uskutečnil besedu s veřejností na téma "Skřivánci napříč Kalifornií“ .
V období ledna - dubna byla realizována příprava repertoáru na Velikonoční festival pěveckých sborů ( vystoupilo 5 sborů),
jako host se zúčastnil Chrámový smíšený sbor z družebního města Gbely, Slovensko. Ve dnech 25.- 27.4. se sbor zúčastnil
IV. ročníku sborového festivalu "SEMILSKÝ DŽBÁNEK 2008" v Semilech. S Jizerkou udržují "Skřivánci"
přátelství již více než 10 let. V květnu se podílel svým vystoupením na KONCERTĚ PRO MAMINKU. V současné
době pracuje na repertoáru pro další koncertní činnost.
Sbory úzce spolupracují s výborem rodičů a s ředitelstvím školy.
Zdeňka Vrbová, sbormistryně
o Žáci školy navštěvovali v rámci spolupráce s Armwrestling clubem Židlochovice zájmový kroužek a
vedli si velmi úspěšně.
V posledním měsíci se konala Mistrovství ČR v armwrestlingu – juniorské a seniorské, na kterých se žáci Vaší školy
umístili na výborných místech. Nutno připomenout, že už samotná nominace na MR byla úspěchem. V nejobsazenější
juniorské kategorii – do 65kg se stal Druhým Vicemistrem ČR, tj. skončil třetí, Filip Chalupa na pravou ruku.
Armwrestling club Židlochovice dokázal jako tým obhájit i titul „Nejlepšího juniorského klubu České republiky v
armwrestlingu“. Mistrovství České republiky byla pro všechny závodníky posledními domácími soutěžemi ročníku
2006/2007. Reprezentaci, která se skládá i ze tří Židlochovických závodníků, čeká ještě Mistrovství Evropy ve Švédském
Lycksele a Mistrovství světa v Bulharsku .
Šárka Kleinová, vedoucí klubu

5. Účasti žáků a pedagogů školy na životě ve městě
o Zástupkyně ředitelky Ing. Jana Králová je členkou školské komise, zaměstnanci školy se zapojili do práce
kulturní komise při MěÚ Židlochovice a Mgr. Jiří Kostka pracoval v redakční radě židlochovického
Zpravodaje.
o Zajímavosti z dění školy a důležité informace jsme posílali ke zveřejnění v infokanálu.
o Po celý rok jsme se starali o vývěsku školy umístěnou ve výloze obchodu na nám. Míru. Na ní jsme
informovali veřejnost o dění ve škole, zejména na 1.stupni, zveřejňovali jsme zprávy a fotografie z akcí,
které děti se svými učitelkami uskutečnily.
o 1.září 2007 byli žáci 1.třídy se svými rodiči a třídní učitelkou přijati v obřadní síni Židlochovice u
příležitosti slavnostního zahájení školního roku. Obdrželi pamětní listy a drobné upomínkové předměty.
o 26.6.2008 bylo 20 nejlepších vycházejících žáků školy svými třídními učiteli představeno starostovi města
Židlochovice a z jeho rukou obdrželo pamětní listy a drobné upomínkové předměty.
o Se žáky školy jsme navštěvovali výstavy pořádané v MKK Židlochovice.
o 20.4.2008 se 54 žáků 1. – 8.ročníku zúčastnilo v devíti kategoriích Běhu zdraví v Židlochovicích a
pedagogické pracovnice z 1. stupně se podílely také na organizaci celé akce .
o Zaměstnanci školy spolu se žáky udržují sportovní areál a okolí školy. V pracovních činnostech a
třídnických hodinách udržují svěřené úseky. Sportovní areál slouží v mimoškolní době rovněž pro využití
veřejnosti.
o Škola vydala během školního roku dva školní zpravodaje, v nichž jsme kromě zpráv o škole informovali o
soutěžích, úspěších žáků a zveřejňovali literární a výtvarné práce dětí.
o V květnu se představily děti 1. stupně na vystoupení pro maminky. Tentokrát akce probíhala ve spolupráci
s ostatními židlochovickými školami.
o V květnu 2008 jsme ve všech školních budovách uspořádali Den otevřených dveří. Během dne navštívilo
všechny tři budovy asi 80 rodičů a hostů, kteří měli možnost nahlédnout i do výuky.
o 28.5.2008 se konala talk show Top Talent. V ní se představilo 30 žáků školy, kteří mají zajímavé koníčky,
jsou úspěšní sportovci, dosahují významných úspěchů v soutěžích a olympiádách ap. Při odpoledním
představení pro rodiče a veřejnost bylo hlediště téměř prázdné. Dopoledne se žáci představili svým
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spolužákům. Pozitivní na této akci bylo, že děvčata a chlapci seznámili ostatní s tím, jak užitečně lze trávit
volný čas.

6. Spolupráce školy s Pedagogickým centrem, vysokými školami
Ve školním roce 2007/08 se řada vyučujících zúčastnila vzdělávacích akcí pořádaných Pedagogickým centrem
Brno v rámci Dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků. Akce byly ze strany účastníků vesměs
hodnoceny příznivě.
Na škole jsme umožnili vykonat pedagogickou praxi studentům středních a vysokých škol. Jednalo se o 2
hospitace a 8 mikrovýstupů v tělesné výchově studenta Fakulty sportovních studií MU v Brně, čtrnáctidenní
praxi studentky 1.ročníku SOŠ Morava.

7. Zapojení školy do projektů
o Pokračovali jsme v projektu Školní poradenské pracoviště, kdy pracoval na 0,5 úvazku školní speciální
pedagog a na 0,5 úvazku školní psycholog.
o Duhová dílna – pokračování v činnosti dětí v rámci keramického kroužku.
o Na základě zpracovaného projektu „Využití interaktivní tabule při výuce anglického jazyka“ bylo pomůcky
využíváno ve výuce na 1.stupni (Coufalíkovo nám.). Další interaktivní tabuli jsme pořídili z prostředků
ONIV pro žáky 1.stupně v budově na Komenského 182.
o Dne 16.6. byly podány tři „měkké projekty“:
1. Zavedení specializovaného systému pro přípravu žáků na výuku prostřednictvím ICT v M,F a
MFP, e-learning.
2. Zpracování výukových materiálů k předmětu Aj na 1. stupni ZŠ pro využití na interaktivní
tabuli a v počítačové učebně.
3. ŠVP – Komplexní zajištění podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami jako cesta k inkluzivní škole.
Rozhodnutí o obdržení dotace - leden 2009.
o Připravili jsme projekt „Rozvoj ICT v ZŠ Židlochovice“ , jehož smyslem je vybavit školu kvalitní
výpočetní technikou za účelem realizace moderních metod výuky, zavedení e-learningu, lepší komunikační
propojení všech tří školních budov.

8. Mezinárodní spolupráce
Škola navázala spoluprácí se ZŠ a MŠ ve slovenském družebním městě Gbely a došlo k dohodě o společné
poznávací soutěži pro žáky obou zemí ve školním roce 2008/09. V červnu vybraní žáci devátého ročníku
navštívili ZŠ Gbely a v doprovodu gbelských dětí si prohlédli město a přírodní rezervaci Adamovská jezera.

Část IX.
Zhodnocení a závěr
1. Vyhodnocení plnění ŠVP za školní rok 2007/2008
Podle ŠVP „Škola pro všechny“ se na naší škole začalo vyučovat v 1. a 6. ročníku . Na základě poznatků
z jednotlivých předmětů vypracovaných předmětovými komisemi lze konstatovat, že náš školní
vzdělávací program z větší části splňuje očekávání. Na základě vyhodnocení a zkušeností budou
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v některých předmětech provedeny drobné úpravy. ŠVP považujeme za „živý“ dokument, který bude na
základě zkušeností průběžně doplňován a upřesňován. Práce se žáky v šestém ročníku byla ovlivněna
pracovními návyky, které si s sebou děti přinesly z dřívějška. Efektivita práce se plně projeví, až do 6.
ročníku dorazí děti, které se vzdělávají podle ŠVP již na prvním stupni ZŠ.

Hodnocení 1.třídy

Ve šk.roce 2OO7/2008 se poprvé učilo v 1.třídě podle ŠVP Škola pro všechny.Cílem výuky bylo u žáků vytvořit pozitivní
vztah k učení, vytvářet a rozvíjet klíčové kompetence, naučit je vzájemně si pomáhat, hodnotit i sebehodnotit práci, dokázat se
správně vyjadřovat, umět vyjádřit své pocity. Do výuky byla začleněna skupinová práce, práce ve dvojicích, projektové vyučování.
Žáci 1.třídy letos poprvé pracovali s učebnicí ČJ nakladatelství Nová škola. S touto učebnicí jsem měla možnost pracovat již
v dřívějších letech. Myslím, že učebnice odpovídá nové koncepci. Nejsou zde sice pracovní listy, obsah je méně náročný, ale
skladba učiva je pestřejší. Kniha nabízí více možností k vytváření vlastních námětů ve výuce. Ve 2.třídě budeme na tuto učebnici
navazovat. Učebnice M a PRV zůstaly stejné.
V 1.třídě jsme si také zavedli portfolia. Ukládáme do nich zatím pouze zdařilé Vv práce a drobné úkoly z ČJ, např.práce na
téma Čím chci být, přepisy textu a jejich ilustrace. Většinu úkolů totiž žáci 1.třídy píší do sešitu z důvodu lepší zpětné vazby
s rodiči.
Práce v této 1.třídě byla náročná. Třída je živá, vyskytly se zde vážnější kázeňské problémy.
V hodinách byla nutná stálá motivace a povzbuzování k činnosti. Myslím si však, že děti udělaly velký kus práce a většina
z nich zvládla 1.třídu na výbornou.
Mgr. Jaroslava Kotalová, učitelka 1. třídy

Hodnocení 6. ročníku
Český jazyk a literatura

V tomto školním roce v šestých třídách vyučovaly Mgr. Jana Zámečníková a Mgr. Renata Rubešová. Podle jejich vyjádření by
měl ŠVP zůstat zatím beze změn v takovém rozsahu, v jakém byl napsán.
Podařilo se splnit očekávané výstupy i probrat některá z průřezových témat. Na základě jejich připomínek jsme udělali pouze
několik změn v časovém plánu mluvnice, neboť šesté třídy byly velmi rozdílné, a proto učivu o větných členech bylo nutné
v některých třídách věnovat více času.
Máme rozdílné názory na používané učebnice mluvnice. Nejpropracovanější řadu učebnic pro český jazyk vydává nakladatelství
Fraus, podle které se začnou žáci učit od 7. ročníku. V 6. ročníku používáme učebnice a pracovní sešity z nakladatelství
Tobiáš. Nevýhodou je, že žáci by podle Mgr. Jany Zámečníkové měli mít vlastní i učebnici, nejen pracovní sešit, aby mohli
vypracovávat doplňovací cvičení písemně. K této učebnici je nutné používat pracovní sešity, protože v učebnici není kapitola o
větných členech příliš rozsáhlá. Mgr. Renata Rubešová používá alternativní učebnice bez pracovních sešitů z nakladatelství Práce
a otestuje tuto učenici i 7. ročníku.
Někteří vyučující by chtěli absolvovat další školení, které se týká rozvíjení kritického myšlení žáků, školení o alternativních
metodách výuky v literatuře a interaktivní tabuli. Líbí se nám styl výuky na 1. stupni naší školy.
Za komisi českého jazyka
Petra Karpíšková

Cizí jazyk

Vyučovací předmět anglický jazyk
Ve školním roce 2008 – 2009 nastoupilo do 6. ročníku hodně dětí se slabšími studijními předpoklady a slabšími pracovními
návyky. Pokud se týká AJ, bylo zřejmé, že mnozí žáci nebyli na 1. stupni vedeni k používání cizího jazyka jako
dorozumívacího prostředku. Školní rok byl bohužel pro výuku anglického jazyka na naší škole velmi nepříznivý i
z personálních důvodů. V některých skupinách se během roku postupně vystřídali tři vyučující, v mnoha hodinách musely být
spojovány dvě skupiny žáků, hodně hodin se suplovalo. Očekávané výstupy učebních osnov se proto v tomto roce dostavily u
menšího počtu žáků.
Poslechem a nápodobou žáci pracovali na zlepšení výslovnosti.Během roku si rozšířili slovní zásobu ke čtyřem tématickým
okruhům. Pracovali se slovníčkem, učili se rozumět znakům pro fonetickou transkripci. Stálým procvičováním byli vedeni
k osvojení pravidel pro stavbu anglické věty a k pochopení nutnosti gramatické správnosti sdělení pro přesné dorozumění. Cvičili
se v dovednosti číst s porozuměním text odpovídající jazykové úrovně. Zlepšovali se i v dovednosti vyjadřovat se písemně. Získali
informace o anglicky mluvících zemích.
Bylo věnováno mnoho úsilí tomu, aby se zlepšily receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti žáků, čímž jsme začali
pokládat základy pro rozvoj komunikativních kompetencí. Při práci byly voleny postupy, které rozvíjely také klíčové kompetence
k učení, práci a řešení problémů, žáci byli vedeni k samostatnosti i ke spolupráci, byly budovány dobré vztahy ve skupině,
oceňováním aktivity a pokroku ve zvládání jazyka byla posilována sebedůvěra žáků.
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Učení se cizímu jazyku je velmi dlouhodobá záležitost. Cyklickým opakováním a budeme v dalších letech docvičovat obtížnější
věci, navazovat na zvládnuté prvky a rozšiřovat okruh situací, v nichž by se žáci byli schopni cizím jazykem dorozumět.
Za komisi anglického jazyka
Mgr. Helena Kosinová
Vyučovací předmět německý jazyk
Ve školním roce 2007/08 jsme pracovali podle ŠVP pouze ve třídě 6.A. Skupina byla velmi malá – 3 žáci.Dvěma žákům
byly diagnostikovány SPU. Jeden žák je integrován.. Vzhledem k malému počtu žáků jsme měli dostatek času na individuální
přístup a procvičování učiva.
Z očekávaných výstupů se nepodařilo zvládnout v mnoha případech správnou výslovnost a orientaci v textu, pravděpodobně
z důvodu SPU. Program se osvědčil, žáci pracují se zájmem,
jsou aktivní, na vyučování se připravují pravidelně. Mají založena portfolia, do kterých ukládají písemné práce a projekty
k různým konverzačním tématům( Ich, meine Familie, das Essen). Všichni byli hodnoceni známkou „dobrý“.
Za komisi německého jazyka
Mgr. Milada Hanzlíková

Matematika

- podle sdělení vyučujících na předmětových komisích ( I. Koždoňová, J. Králová a B. Guldová) byl vzdělávací plán splněn a na
učivo bylo dostatek času
- jsou nutné drobné změny v časovém plánu ( nekoresponduje v dílčích kapitolách se vzdělávacím plánem ve F, navrhnou
vyučující M-F, provede Koždoňová)
- zvolená náročnost učiva je přiměřena rozumovým schopnostem dětí
- učebnice ( Odvárko – Kadleček, Prometheus) mají rezervy, ale zatím je vidíme jako nejlepší řešení. Chybějící příkladový
materiál lze doplnit pomocí pracovního sešitu a dalších sbírek. Ve srovnání s dříve používanými učebnicemi ( Jana Müllerová +
kol., Kvarta) jsou mnohem lépe a logičtěji uspořádány a hlavně jsme v učebnicích zatím nenašli chyby. Vyučujícím doporučujeme
pracovní sešit podle RVP Slavomír Kočí I. a II. díl a pracovní sešit k učebnicím Odvárko – Kadleček
- myslíme, že v 6. ročníku se nám dařilo rozvíjet hlavně kompetence pracovní a komunikativní
a) žáci se naučili pracovat ve skupinách a ve dvojicích
b) učí se věcně argumentovat a provádět sebekontrolu ( zbývá ještě hodně práce!)
c) učí se brát ohled na ostatní
d) učí se pracovat efektivně a důsledně
e) učí se organizovat si práci
f) učí se vytvářet pravidla spolupráce v týmu
g) učí se oceňovat znalosti a zkušenosti druhých lidí
h) učí se povzbuzovat slabší a přimět je k aktivnímu přístupu v práci ve skupině
- bylo by vhodné, aby alespoň jedna hodina týdně mohla pravidelně probíhat v MMU nebo v učebně VT
- hodnocení žáků podle ŠVP – nový způsob se osvědčil, vyučujícím a pravděpodobně žákům i rodičům vyhovuje . Někteří
vyučující dokonce tabulku se známkami a způsob výpočtu výsledné známky zaslali rodičům, jiní s tím seznámili žáky podrobně
v hodině. Rodiče mají zřejmě respekt ke známce, která je stanovena podle vzorce ( nahrazuje to jejich oblíbený „průměr“), za celý
školní rok nebyly ke klasifikaci v 6. ročníku v matematice žádné výhrady.Stále je ale nutné přihlížet ke všem stránkám žákovy
osobnosti a dodržovat individuální přístup k hodnocení žáka, protože ani do nejlepšího vzorce se nevejde vše
- k diskusi stále zůstává otázka domácí úkoly ano – ne
- na závěr – vyučující se shodují, že přes všechnu snahu matematiku co nejvíce oživit a zatraktivnit, za nejúčinnější metodu stále
považujeme poctivou práci s tabulí a křídou (při momentální absenci výpočetní techniky pro všechny) a matematický „dril“
v dobrém smyslu slova
Za komisi matematiky
Mgr. Ivana Koždoňová

Dějepis

Práce podle ŠVP se osvědčila, obě vyučující v 6. ročníku (Jenišová, Rubešová) jsou s výsledky spokojeny.
Žáci se naučili : pracovat s mapou a atlasem
samostatně i ve skupinkách pracovat s knihou a pracovním sešitem
vyhledávat a prezentovat zajímavosti z historie v knihách a časopisech
Učebnice:
SPN V. Válková byla při tvorbě ŠVP vybrána jako nejvhodnější, ovšem
v novém vydání nejsou charakterizovány vývojové typy člověka, nutno
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probrat bez knihy.
Mezi žáky 6. ročníku je ohlas na dějepis tradičně velmi dobrý.

Občanská výchova

Za komisi dějepisu
Mgr. Renata Rubešová

Žáci zvládli všechny očekávané výstupy:
- posoudili na příkladech přínos spolupráce lidí ve škole a v rodině
- posoudili přínos spolupráce lidí v obci
- mají přehled o významných památkách, rodácích a zvycích v regionu
- naučili se vyjmenovat symboly našeho státu
- uvědomili si nepřijatelnost vandalského chování
- sledovali kulturní akce ve škole a v obcích
- vyjadřovali se k mediálním informacím
- rozlišili formy vlastnictví
- zaujali aktivní postoj proti lidské nesnášenlivosti
- objasnili potřebu tolerance ve společnosti
Uplatnili jsme průřezová témata :
- výchova demokratického občana
- multikulturní výchova
- mediální výchova
Rozvržení do jednotlivých úseků nám vyhovuje. Používali jsme učebnice nakladatelství-SNP, Olomouc a objednali jsme si
nakladatelství Valentu. Uplatňovali jsme hry, práci s informacemi, rozhovor, výklad, zápis, referáty, filmy, besedy.
Za komisi občanské výchovy
Mgr. Ludmila Nentvichová

Fyzika

Vzdělávací plán byl splněn. Jsou nutné drobné změny v časovém plánu. Náročnost učiva je přiměřená rozumovým schopnostem
dětí.
Učebnice (Jáchim, Tesař) mají rezervy, ale pro porozumění učiva dětem stačí. Chybí příklady na procvičování, ty však lze
doplnit pomocí sbírek.
Žáci se naučili:
pracovat ve skupinách a ve dvojicích
pracovat s fyzikálními pomůckami
orientovat se při řešení fyzikálních úloh
vyhledávat potřebné údaje v tabulkách
organizovat svou práci
Nový způsob výuky podle ŠVP se osvědčil, žáci získali očekávané klíčové kompetence, stále je však nutné přihlížet
k individuálním stránkám dítěte.
Za komisi fyziky
Mgr. Dagmar Jenišová

Přírodopis

Protože je dotace pouze 1 hodina,je nutné některé kapitoly zestručnit
a některá témata převést do jiných ročníků:
- bakterie a hlísty pouze orientačně,blíže až v 8. ročníku v
rámci učiva o chorobách
- sinice pouze zmínkou
- členovce zestručnit a zaměřit se pouze na pavoukovce, korýše a hmyz

Zeměpis

Za komisi přírodopisu
Mgr. Jitka Kopečková, Ing. Milena Rotterová

Očekávané výstupy zvládla většina žáků, až na pár výjimek, velmi dobře.
Nová učebnice nakladatelství SPN „Planeta Země“ je na velmi dobré úrovni, až na tři kapitoly: str. 53 – 54, 90 a 95 – 96,
kde je třeba přizpůsobit učivo rozumovým schopnostem dětí 6. ročníku. Časový plán dílčích tématických celků je vyhovující, ale
větší pozornost je třeba věnovat tématickému celku: Terénní geografická výuka.
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Průřezová témata EV, EGS, MdV byla splněna. Využili jsme všechny metody práce, které jsou uvedeny v obecné části ŠVP vyučovací předmět zeměpis - jen bychom měli klást větší pozornost metodám, jako je beseda a exkurze, kde máme značné
rezervy. Celkově můžeme říci, že se výuka podle ŠVP osvědčila. Přesto je třeba přihlížet k individuálním schopnostem dětí.
Za komisi zeměpisu
Mgr. Ladislav Budík

Výtvarná výchova

Neosvědčila se mi přílišná konkretizace. Chtěla bych ŠVP trochu poupravit a začlenit do něj kromě hodin navázaných na
dějepis i časovou rezervu na procvičení jednotlivých výtvarných technik. Na druhé straně musím říci, že vazba výtvarné výchovy na
dějepis určite pomohla v hodinách neaprobovaným kolegům, kteří tak mohli vycházet z konkrétního námětu a dejinné atmosféry.
Plán je dobře časově sestaven, je v něm dost času na zapojení do soutěží. Nadále se mi osvědčilo pracovat s šestými ročníkem v
dvouhodinovkách.
Za komisi výtvarné výchovy
Mgr. Petra Poklonová

Tělesná výchova

Ve školním roce 2007/2008 se prvním rokem učilo podle ŠVP. Významnější důraz je zde kladen na samostatnost a tvořivost
a také kladný vztah k tělesné výchově, který je velmi malý.
Do ŠVP bychom chtěli také zahrnout trošku teorie a to především z oblasti základních pravidel, názvosloví a startovních
povelů. ŠVP pro 6.ročník bude vzhledem k tomuto našemu rozhodnutí upraven.
Za komisi tělesné výchovy
Mgr.Lukáš Přichystal

Výchova ke zdraví

Učivo i očekávané výstupy lze v průběhu šk.roku splnit, ponecháváme beze změny.

Ing. Milena Rotorová

Člověk a svět práce

Pěstitelské práce a chovatelství: Rotterová, Kopečková, Kostka
- velkým přínosem pro žáky je fakt, že je tento předmět vyučován v obou pololetích školního roku, což umožňuje představit
žákům celý vegetační cyklus pěstitelství a chovatelství
- za naprostý nedostatek považujeme to, že nemáme pozemek pro pěstování rostlin
- požadavek: v průběhu podzimu 2008 připravit pozemek tak, abychom s žáky zahájili jarní práce v roce 2009 (přípravou
půdy, setí, sázení).
Práce s technickými materiály: Březina, Šiška
- výuka probíhala podle plánu ŠVP a nebyla shledána žádná potřeba úprav
- výuce velmi prospělo zvýšení časové dotace na předmět z 1/2 roku na celý rok
- rizika: spojování tříd, nedostatek materiálu pro školní výrobky
Ing. Rotterová, Mgr. Kopečková, Ing. Šiška

2. Hodnocení práce metodického sdružení ve školním roce 2007/08
Metodické sdružení se ve školním roce 2007/2008 sešlo na třech pravidelných a dvou mimořádných schůzkách. Schůzka
v srpnu byla zaměřena na přípravu školního roku a plánu práce. Pravidelné schůzky v lednu a červnu se týkaly jednak
hodnocení práce za 1. a 2. pololetí, jednak přípravy akcí na další období. Červnová schůzka se týkala také přípravy školního
roku 2008/09.
V průběhu školního roku se uskutečnily 2 projektové dny: Halloween a Mikulášské dopoledne. Halloween byl představen jako
svátek, který se slaví především v anglicky mluvících zemích, byl srovnán s naším svátkem Památka zesnulých. Žáci plnili
v průběhu dne různé úkoly. Výstupem projektového dne u 5. ročníku byla dlouhodobá motivační hra, kde podle předem
stanovených kritérií postupovali žáci hradem a na závěr byli ohodnoceni drobnými dary, které věnovali rodiče páťáků.
Mikulášské dopoledne – šlo vlastně o výuku, kde jsme použili pracovní listy s touto tematikou. Vše bylo doplněno Mikulášskou
nadílkou, kterou pro nás připravili žáci 9. ročníku.
Žáci 1. stupně se zapojili do programu ke Dni matek, který společně připravili žáci Židlochovických škol.
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Pro všechny třídy 1. stupně byly uspořádány školy v přírodě. 4. a 5. třída byla v Březové u Třebíče, 2. třída v Dolní Moravici
v Jeseníkách, 1. a 3.A,B byly na Cikháji na Českomoravské vrchovině.
4. a 5. třída absolvovala na podzim exkurzi do Prahy.
V prosinci a lednu se zúčastnili žáci 2. ročníku besed s hasiči v rámci projektu, který seznamoval žáky se správnými modely
chování při požáru. V červnu navštívili požární zbrojnici v Židlochovicích všichni žáci 1.stupně.
Žáci 2. ročníku byli podpořeni rovněž projektem Kapka prevence se zaměřením na dopravu a bezpečnost v dopravě a projektem
Českých drah o bezpečném chování v dopravě městskou hromadnou dopravou a vlakem.
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili výcviku na dopravním hřišti, které na naše školní hřiště přivezli příslušníci Městské policie
v Brně.
Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastnili výuky plavání v Hustopečích. Výuku pořádáme v Hustopečích na základě přání rodičů.
Žáci všech ročníků se zapojili do projektu Zdravé zuby.
Všichni žáci 1. stupně měli možnost odebírat školní dotované mléko a mléčné výrobky, na obou školách probíhal prodej
doplňků ke svačinám.
Žáci se zapojili do soutěží a přehlídky písní pořádaných ÚMS, zapojili se i do sportovních akcí pořádaných okolními
malotřídními školami – vybíjená, Mc Donald´s cup.
V tomto školním roce jsme navštívili výchovný koncert, několik filmových a divadelních představení.
3 učitelky 1. stupně se zúčastňovaly výuky anglického jazyka (ve 2. pololetí jen 2). Všechny pedagožky se zúčastňovaly na
metodických seminářích v Brně.
V dubnu jsme začali připravovat projekt do Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost (financovaný z fondů EU)
zaměřený na podporu výuky anglického jazyka na 1. stupni s využitím ICT technologií, který byl v červnu podán.
Mgr. Helena Chmelková, předsedkyně MS

3. Hodnocení práce ÚMS ve školním roce 2007/08

Práce úsekového metodického sdružení probíhala podle předem dohodnutého plánu. V říjnu jsme se sešli na společné schůzce
vyučujících, kde jsme zhodnotili zkušenosti z přechodu žáků do 6. ročníku. K práci 1. stupně nebyly vážnější připomínky,
sjednotili jsme si např. jen požadavky na zápis slovních úloh v matematice, upozornili jsme vyučující 2.stupně, že např. v českém
jazyce nemohou stavět na učivu, které je uvedeno v osnovách 1.stupně jako rozšiřující. Toto učivo je vyvozováno podle podmínek
jednotlivých tříd – záleží na počtu žáků ve třídách a především na úrovni žáků.
Dále jsme se sešli na přehlídce písní Předvánoční zpívání, dvou recitačních soutěžích a dvou lehkoatletických trojbojích.
Pedagogové z Hrušovan a Žabčic organizovali soutěže ve vybíjené a minikopané.
Pravidelně se akcí zúčastňovali žáci a jejich vyučující z Blučiny, Hrušovan, Přísnotic, Unkovic, Žabčic a Židlochovic. Je škoda,
že si za námi nenašli cestu se svými žáky také vyučující z Medlova, Vojkovic a Nosislavi, kteří byli na akce ÚMS pravidelně
zváni.
Mgr. Helena Chmelková, předsedkyně MS

4. Hodnocení adaptačního programu ve školním roce 2007/2008
V září tohoto školního roku jsme pro žáky šestého ročníku naší základní školy uskutečnili dvoudenní adaptační program.
Pěkné počasí a ještě hezčí prostředí rekreačního střediska v Prudké u Tišnova umožnilo po dva víkendy prožít nově vzniklým
třídním kolektivům a jejich třídním učitelům příjemné chvíle. Organizaci celého programu zajišťovali pracovníci školního
poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog a školní psycholog.
Cílem celého programu je usnadnit žákům přechod do nového prostředí, vytvořit a upevnit vzájemné vztahy jak mezi žáky
samotnými, tak i mezi žáky a třídními učiteli. Za velmi důležité považujeme i osobní seznámení se a kontakt s pracovníky
ŠPP. Formou seznamovacích, prožitkových, tvořivých relaxačních, pohybových i psychosociálních her se žáci učili
komunikovat, posilovat vlastní sebedůvěru i naslouchat druhým.
V termínu l4. a l5. září pobývalo v Prudké celkem 4l žáků 6.A a 6.B třídy, v termínu 2l. a 22. září 2007 celkem 47 žáků
6.C a 6.D třídy. Cesta vlakem s jedním přestupem proběhla hladce a ku spokojenosti dětí i nás dospělých. Ubytováni jsme byli
v pěkných zděných a vytápěných chatkách, někteří ve zděné jednopatrové budově. Stravování pětkrát denně jsme měli zajištěno
v příjemné jídelně. Pracovní i odpočinkové aktivity děti absolvovaly v přírodním prostředí travnaté louky, hřiště nebo v prostorné,
čisté a zároveň útulné společenské místnosti, kterou jsme měli k užívání pouze pro naše aktivity vždy po oba dva dny.
Domů si jednotlivci i třídní kolektivy odváželi nejen vlastní prožitky a vzpomínky, ale i rozpracované materiály
(kronika třídy, erb, pravidla pro třídu), na jejichž dokončení budou pracovat v rámci třídnických hodin i výchovných předmětů.
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Po dokončení se materiály mohou stát součástí výzdoby třídy a společně s pořízenou fotodokumentací tak tvořit vzpomínku na
společně strávené chvíle.
V závěru druhého dne pobytu žáci vyhodnocovali průběh celého programu . Hodnocení bylo velmi kladné ( nejčastěji používané
termíny byly „kamarádství, super, zábava“ ) a společně s příznivým hodnocením všech zúčastněných vyučujících je nepochybně
důkazem úspěšného průběhu pobytového adaptačního programu. Všem žákům šestých tříd přejeme, aby ve svém třídním
kolektivu zažívali po celé čtyři školní roky co nejpříjemnější chvíle.
Za ŠPP Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence

5. Spolupráce se ZO ČMOS PŠ
V prosinci byla vyhodnocena kolektivní smlouva za rok 2007 a uzavřena kolektivní smlouva pro kalendářní
rok 2008, stanoveny zásady čerpání FKSP. Na podzim roku 2007 byl zvolen nový předseda ZO Mgr. Jakub
Janča, u ředitelky školy vznášel připomínky zaměstnanců k činnosti školy, byl informován o mzdových
podmínkách, seznamován s kritérii pro stanovení nenárokových složek platu, přizván k projednání
záležitostí, které se týkaly zaměstnanců školy atd. Členka ZO byla přítomna kontrole BOZP, která se konala
v červnu 2008. Předsedovi bylo umožněno svolávat schůze odborové organizace.

6. Materiálně technická oblast
Během školního roku pracovali údržbáři školy kromě běžné údržby také na odstraňování závad, které vyplynuly
z prověrky BOZP. Na školní zahradě se podíleli na odklizení suti a vybudování záhonů pro výuku pěstitelství.
Ve školní budově na Coufalíkově nám. se za pomoci zřizovatele konečně podařilo zavést vodu do tříd a tím
výrazně zvýšit komfort žáků. Ve školní družině byla položena nová podlaha z PVC. V budově na Tyršově bylo
vymalováno 3. patro.
7. Přehled akcí během školního roku 2007/2008:

Září 2007

3.9.
4.9.
5.9.
10.9.
14.-15.9.
17.9.
20.9.
24.9.
21.-22.9.
25.9.
26.9.

Říjen 2007

4.10.
5.10.
9.10.
12.10.
15.10.
17.10.
19.10.
19.10.
20.10.
23.-25.10.
29.10.

Přijetí žáků 1.třídy na MěÚ Židlochovice
Třídní schůzka rodičů žáků 1.třídy
ŠD-schůzka rodičů s vychovatelkou ŠD a zástupkyní ředitelky
1.kolo sběru šípků
Adaptační program pro žáky 6.A, 6.B, Baldovec
2.kolo sběru šípků
Tv-okrskové kolo fotbalu, chlapci 8.-9.ročníku, Židlochovice
Sběr šípků
Adaptační program pro žáky 6.C, 6.D, Baldovec
D-Návštěva archivu v Rajhradě, žáci 6.D
Tv-Zátopkovy štafety, chlapci a dívky 7.-9.ročníku, Židlochovice
Klima třídy, přednáška s besedou, žáci 7.A a 7.B (2 x 2 hodiny)
Čj-exkurze do městské knihovny, žáci 6.A, 6.B
Výchovný koncert, hudební skupina Réva, žáci 1.-9.ročníku, Židlochovice
Čj-exkurze do městské knihovny, žáci 6.C, 6.D
Plenární schůze SR, třídní schůzky, schůze výboru SR
Sázení stromu s kulturním programem, účast žáků 1.stupně
Tv-Okresní finále přespolního běhu „Želešická růže“, žáci 5.-9.ročníku
1.st.-Návštěva Městské knihovny
Tv-Krajské finále přespolního běhu, starší žáci
Exkurze do Prahy, „Po stopách Karla IV.“, žáci 4.-5.ročníku
F-exkurze, Dukovany, žáci 9.B, C
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Listopad 2007
2.11.
2.11.
5.11.
7.1.1
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
13.11.
16.11.
16.11.
19.11.
21.11.
21.11.
21.11.
22.11.
27.11.

Prosinec 2007
3.12.
3.12.
3.12.
3.12.
5.12.
5.12.
5.12.
5.12.
6.12.
7.12.
10.12.
11.12.
12.12.
12.12.
12.12.
13.12.
13.12.
13.12.
17.12.
18.12.
19.12.
19.12.
20.12.
20.12.
20.12.
21.12.
21.12.
23.12.

Leden 2008

3.12.
5.1.
8.12.
12.1.-19.1.

F-exkurze, Dukovany, žáci 9.A, D
D-Návštěva Anthroposu, Brno, žáci 6.A, D
Projektový den „Halloween“, žáci 1.-5.ročníku
D-Návštěva Anthroposu, Brno, žáci 6.B, C
Rv-Klima třídy, zážitkový program, žáci 7.C, D, Mgr, Cupalová (PPP)
Spolupráce s MŠ Židlochovice, pomoc při akci „Strašidel se nebojíme“
Tv-okrskové kolo ve florbalu chlapců, Pohořelice
Exkurze do Hortisu Židlochovice, ČaSP, 6.B-dívky
Návštěva Městské knihovny Židlochovice, žáci 4.-5.tř.
Exkurze – KIKA, žáci Vp Domácnost, 9.ročník
Exkurze do Hortisu Židlochovice, ČaSP, 6.B-chlapci
Návštěva Městské knihovny Židlochovice, žáci 3.A, B
Spolupráce s MŠ Židlochovice, práce v keramické dílně, žáci 8.B
Trestná činnost páchaná na dětech, přednáška+beseda, žáci 7.A,8.A,B, Policie ČR
Spolupráce s MŠ Židlochovice, práce v keramické dílně, žáci 6.C
Školní kolo šachového turnaje
Trestná činnost páchaná na dětech, přednáška+beseda, žáci 8.C,D,E, Policie ČR
1.st.-Návštěva divadelního představení „Jak na obra“, Hustopeče
D-dějepisná olympiáda žáků 8.-9.ročníku
Třídní schůzky na 2.stupni, burza SŠ pro vycházející žáky a jejich rodiče
Tv-školní kolo ve šplhu (soutěž třídních družstev)
Okresní kolo šachové soutěže, Tetčice
Projektový den na 1.stupni – Mikulášské dopoledne
Mikuláš na 2.stupni
M-školní kolo matematické Pythagoriády, žáci 7.ročníku
Návštěva výstavy v Rajhradě, žáci Vp Domácnost, 7.roč.
ÚMS-předvánoční zpívání, žáci 1.-5.ročníku ÚMS
Tv-okrskové kolo ve šplhu, žáci 6.-9.ročníku
M-školní kolo matematické Pythagoriády, žáci 8.ročníku
Výchovný koncert „Cesta, aneb písně, které změnily svět“, Trevellers, žáci 6.-9.ročníku
Č-školní kolo olympiády Čj, žáci 9.ročníku
Tv-okresní finále soutěže ve šplhu, Šlapanice
Tv-krajské kolo silového čtyřboje ZŠ, Brno, žáci 8.-9.ročníku
Rv-přednáška a beseda „Anorexie a bulimie“, dívky 7.ročníku
1.st.-divadelní představení „Z pohádky do pohádky“, Žatčany, žáci 1.-5.ročníku
M- školní kolo matematické Pythagoriády, žáci 6.ročníku
„Výuka dětí v oblasti požární ochrany“, 1.část, žáci 6.B, HZS JmK, Židlochovice
D-exkurze, Rajhrad-Středověk a současnost, Knihovna písemnictví na Moravě, žáci 9.D
D-návštěva MZM Brno, výstava Velká Morava, žáci 7.C, D
Tv-Vánoční laťka, Tišnov, žáci 8.-9.ročníku
D- exkurze, Rajhrad, Knihovna Památníku písemnictví na Moravě, žáci 6.A
Př-kurz „První pomoc“, žáci 8.D,E,Vp Pě, Ekologie
„Výuka dětí v oblasti požární ochrany“, 1.část, žáci 2.tř.,HZS JmK, Židlochovice
Vánoční dopoledne, sportovní turnaj smíšených družstev 9.roč.
1.st.-Projektový den „Vánoce“
1.st.-Návštěva divadelního představení „Z pohádky do pohádky“, Žatčany
Schůzka rodičů předškoláků s učitelkami 1.st., MŠ Židlochovice
Tříkrálová sbírka, žáci 1.st., Židlochovice
Divadelní představení „Sněhová královna“, Mahenovo divadlo Brno, žáci 6.B,C
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.ročníku, Čenkovice
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23.1.
23.1.
24.1.
25.1.
28.1.
31.1.
31.1.

Únor 2008
4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
13.2.
14.2.
15.2.
16.2.

Březen 2008
3.3.
4.3.
7.3.
12.3.
13.3.
13.3.
13.3.
14.3.
25.3.
26.3.
26.3.
27.3.
27.3.
27.3.
28.3.
28.3.

Duben 2008
1.4.
2.4.
2.4.
4.4.
8.4.
9.4.
9.-11.4.
10.4.
10.4.
14.4.
15.4.
15.4.
17.4.
17.4.
17.4.
22.4.

„Výuka dětí v oblasti požární ochrany“, 2.část, žáci 2.tř.,HZS JmK, Židlochovice
Návštěva předškoláků na ZŠ Židlochovice
Zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2008/2009
Divadelní představení „Sněhová královna“, Mahenovo divadlo Brno, žáci 6.A,D
Okresní kolo chemické olympiády, SPŠ chemická, Brno
Divadelní představení žáků Gymnázia Židlochovice, účast žáků 1.-6.ročníku
Ukončení 1.pololetí, rozdání vysvědčení
M-školní kolo matematické Pythagoriády, žáci 6.roč.
M-školní kolo matematické Pythagoriády, žáci 7.roč.
Tipy na rodinný výlet-návštěva Brna, žáci Vp Domácnost, 7.roč.
„Výuka dětí v oblasti požární ochrany“, 2.část, žáci 6.B, HZS JmK, Židlochovice
1.st.-„O pohár hrušovanské školy“, turnaj ve vybíjené, žáci 5.tř.
1.st.-ÚMS, recitační soutěž, žáci 4.-5.ročníku
Návštěva výstavy „Mandaly a šperky“, MKK Židlochovice, žáci 6.A, B, D
Návštěva výstavy „Mandaly a šperky“, MKK Židlochovice, žáci 6.C

Výchovný pořad Rudolf II. a Shakespeare, Brno, žáci 8.A, B, C, D, E
Tv-okrskové kolo basketbalu chlapců 8.-9.roč., Židlochovice
1.st.-návštěva knihovny, Židlochovice, žáci 1. a 2.třídy
1.st.-exkurze do Anthroposu a tramvajové vozovny, Brno, žáci 1.tř., 3.A, B
Exkurze do SOU Rajhrad, Velikonoční výstava, Vp Pě 9.roč.
Tv-okrskové kolo v sálovém fotbalu, chlapci 8.-9.roč., Pohořelice
1.st.-školní kolo matematické miniolympiády MATESO, 23 žáků 5.ročníku
1.st.-návštěva knihovny, Židlochovice, žáci 3.A, B
1.st.-návštěva knihovny, Židlochovice, žáci 4. a 5.tř.
M-okresní kolo Pythagoriády, Šlapanice, 2 žáci 6. a 7.roč.
1.st.-městské kolo matematické miniolympiády MATESO, Brno, 5 žáků 5.roč.
Tv-okrskové kolo sportovní gymnastiky, Židlochovice, žáci 7.roč.
1.st.-ÚMS, recitační soutěž 1.-3.roč.
M-matem. soutěž KLOKAN
1.st.-zahájení kurzu plavání, Hustopeče, žáci 2.-3.roč.
Tv-OF basketbalu, Ivančice, chlapci 8.-9.roč.
Tv-OF gymnastického trojboje, Šlapanice
F-okresní kolo FO, kategorie E, F, Rosice
Exkurze-Zahradnictví Modřice, žáci z Vp Pě 9.roč. a Vp Domácnost 7.roč.
1.st.-Exkurze do Městského zemského muzea, „Slované, Stromy jako domy“, žáci 4.-5.roč.
Tv-Nestle Basket Cup, Kuřim, chlapci 6.-7.roč
Tv-okrskové kolo ve volejbalu dívek, Pohořelice, dívky 8.-9.roč.
NAFEST, divadelní zážitkový kurz, žáci 8.A, D, E
1.st.-Okrskové kolo fotbalu Mc Donald´s Cup, Hrušovany, chlapci 5.ročníku
1.st.-Beseda v městské knihovně, „H.CH. Andersen a jiní autoři“, žáci 4.třídy
Exkurze do Školního statku v Žabčicích, žáci VpPě 6. a 8.roč.
Ov-výchovný pořad Etika do škol, žáci 8.D,E
Beseda Dopravní výchova, PČR, pí Lustigová, žáci 6.A, C
Ov-výchovný pořad Etika do škol, žáci 7.C, D
1.st.-Návštěva divadla Polárka, „Mauglí“, žáci 1.tř., 3.A,B
Tv-Mokerská laťka, děvčata a chlapci 8.-9.roč., Mokrá
Tv-OF volejbalu mix žáků ZŠ, žáci 6.-7.roč., Pohořelice
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24.4.
25.4.
28.4.
29.4.
30.4.
30.4.

Květen 2008

2.5.
5.5.
5.-9.5.
6.5.
7.5.
7.5.
9.5.
10.5.
12.5.
13.5.
13.5.
13.5.
14.5.
14.5.
15.5.
17.-18.5.
20.5.
21.5.
21.5.
21.5.
22.5.
26.5.
26.5.-31.5.
27.5.
28.5.
29.5.
29.5.
29.5.
30.5.
31.5.

Červen 2008
červen
2.6.
2.-6.6.
3.6.
3.6.
4.6.
4.6.
6.6.
12.6.
16.6.
17.6.
18.6.
18.6.
18.6.
18.6.

Tv-okrskové kolo minifotbalu, žáci 8.-9.roč., Vranovice
1.st. – BESIP, žáci 4. a 5.tř., školní hřiště Židlochovice, MP Brno
Třídní schůzky na 2.stupni
1.st.-Výchovný koncert ZUŠ, žáci 1.-3.ročníku, MKK Židlochovice
Tv-OF minifotbalu, žáci 8.-9.roč., Vranovice
Dopravní výchova pro žáky 6.B,D
Ředitelské volno
Exkurze, Brno-Vaňkovka, žáci Vp Domácnost, 8.roč.
1.st.-Škola v přírodě, Březová u Třebíče, žáci 4.-5.roč.
Exkurze, Hortis Židlochovice, žáci 6.A
Vystoupení ke Dni matek, žáci 1.st., Masarykův kulturní dům, Židlochovice
Tv-atletický čtyřboj žáků 8.-9.roč., Tišnov
Ředitelské volno
Tv-atletický čtyřboj „O pohár starostky obce“, žákyně 6.roč., Přísnotice
Beseda pro žákyně 6.roč. „Čas proměn“
Tv-volejbal, Zastávka
D-výchovný a naukový program, žáci 8.B, E, Slavkov
1.st.-výchovný pořad „Kapka naděje“, žáci 2.tř., PČR, pí Lustigová
Den otevřených dveří, všechny školní budovy
1.st.-exkurze do Kamenictví Židlochovice, žáci 4.tř.
D-výchovný a naukový program, žáci 8.C, D, Slavkov
Soustředění přípravného sboru Skřivánek, žáci 1.st.
Exkurze, Brno-Vaňkovka, žáci Vp Domácnost, 9.roč.
F-Okresní kolo fyzikální soutěže-Archimediáda, 7.roč., Rosice
Tv.okrskové kolo Poháru rozhlasu, mladší žáci a žákyně, Židlochovice
1.st.-Exkurze do Vozovny DPMB, Anthropos, 4.tř.
Tv-okrskové kolo Poháru rozhlasu, starší žáci a žákyně, Židlochovice
1.st.-Návštěva filmového představení „Nejkrásnější pohádka“, Hustopeče, žáci 1.-5.roč.
1.st.-Škola v přírodě, Dolní Moravice, žáci 2.tř.
Tv-OF Poháru rozhlasu, Brno
Talk show TOP TALENT, Židlochovice
Fotografování třídních kolektivů na 2.stupni
Testování v rámci projektu EUDAP, žáci 6.C
1.st.-exkurze, živočišná výroba, chov koní, Boudky
Exkurze do OU Cvrčovice, žáci 8.C, 8.D
Povídání s Myslivci – spolupráce s Mysl. sdružením, Junákem, Sdružením Židlochovice
1.st.-Projekt „Zdravé zuby“, žáci 2.tř.
1.st.-exkurze, ŠZP Žabčice, žáci 5.tř.
1.st.-Škola v přírodě, Cikháj, žáci 1.tř., 3.A,B
Den dětí v Mateřské škole Židlochovice, účast žáků Vp Domácnost, 7.roč.
Č-literární soutěž „Tvořivé psaní“, žáci 8.-9.roč.
1.st.-exkurze, živočišná výroba – Žabčice, žáci 2. a 4.tř.
Projektový Den dětí, žáci 2.stupně
1.st.-beseda s MUDr. Valachovou „Dospívání a hygiena“, žáci 5.tř.
Fotografování třídních kolektivů 1.stupně
1.st.-Návštěva HZS Židlochovice, 1.-5.roč.
Tv-florbal mix, žáci 6.-9.roč., Těšany
ÚMS-Lehkoatletický trojboj, 1.-3.třída, školní hřiště Židlochovice
1.st.-návštěva rajhradského kláštera, 4.tř.
Tv-nohejbalový turnaj trojic, mladší a starší žáci, Modřice
Informační schůzka s rodiči budoucích prvňáků
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18.6.
19.6.
19.6.
19.6.
20.6.
20.6.
21.6.
25.6.
26.6.
26.6.
27.6.

Cvičný požární poplach na 2.stupni, Tyršova 611
Cvičný požární poplach na 1.stupni (Komenského, Coufalíkovo nám.)
Tv-turnaj „O pohár starosty Vranovic“, fotbal (chlapci), volejbal (dívky), Vranovice
ÚMS-Lehkoatletický trojboj, 4.-5.ročník, školní hřiště Židlochovice
1.st.-Exkurze, Papírna Moudrý, žáci 4.tř.
1.st.-Noc absolventů, žáci 5.tř.
Divadelní představení studentů gymnázia pro žáky 7.-9.ročníku ZŠ
1.st.-Exkurze-Výroba kytar, Velké Němčice, žáci 4.tř.
1.st.-Návštěva koupaliště ve Vojkovicích
Rozloučení s vyznamenanými žáky 9.ročníku na radnici
Slavnostní ukončení školního roku 2007/2008, rozdání vysvědčení

V Židlochovicích 30. září 2008
Ing. Jana Králová
ředitelka školy
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