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1. Základní charakteristika školy
1.1. Identifikační údaje
Název školy:
Adresa:
Zřizovatel školy:
Ředitelka školy:
Škola sdružuje:

telefon:
telefon ŠJ:
e-mail:
webové stránky:
datová schránka:

Základní škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace
Vinařská 29, 691 72 Klobouky u Brna
Město Klobouky u Brna
Mgr. Jana Petrášová, zástupkyně pověřená vedením školy
Ing. Jana Králová, ředitelka od 1. 12. 2019
Základní školu IZO: 102 255 351
Datum zápisu školy do školského rejstříku 1. 1. 2005
Školní družinu IZO: 118 400 207
Datum zápisu školy do školského rejstříku 1. 1. 2005
Školní klub IZO: 171 102 401
Datum zápisu školy do školského rejstříku 1. 7. 2006
Školní jídelnu IZO: 118 400 215
Datum zápisu školy do školského rejstříku 1. 1. 2005
519 419 181, 519 419 182
519 419 183
info@zsklobouky.cz, jana.kralova@zsklobouky.cz
www.zsklobouky.cz
gj4zn56

1.2. Kapacita školy a školských zařízení
Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna

550 žáků
150 účastníků
450 účastníků
550 strávníků

1.3. Údaje o počtu tříd a žáků
(stav k 31. 3. 2020 dle výkazu M3a)
Školní rok
Počet tříd
2019-20
1. stupeň
12
2. stupeň
8
Celkem
20

Počet ročníků

Počet žáků

5
4
9

228
146
374

Průměrný počet
žáků na třídu
19
18,25
18,7

Celkový počet žáků v 1. ročníku:
52
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích 28,36): 13,18
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Počet žáků podle obcí:
Obec
Bohumilice
Boleradice
Borkovany
Brumovice
Dambořice
Dubňany
Kašnice

Počet žáků
2
1
20
6
1
1
9

Obec
Klobouky u Brna
Krumvíř
Morkůvky
Moutnice
Těšany
Velké Hostěrádky

Počet žáků
201
45
29
5
16
38

1.4. Školská rada
(zákon 561/2004 Sb., § 167)
Složení školské rady:
za zákonné zástupce žáků: Ing. Zdeněk Bobek, Zuzana Bořilová, David Krajčír
za pedagogy: Mgr. Petr Hrádek – předseda ŠR, Mgr. Leona Petrášová, Mgr. Ivana Kozmanová
za zřizovatele: Pavel Volek – starosta města, Mgr. Petra Hroudná, Ing. Michal Marcolla
Ve školním roce 2019/2020 proběhla dvě jednání školské rady.
První se uskutečnilo dne 10. 10. 2019. Na tomto zasedání byli účastníci seznámeni s výroční zprávou za
uplynulý školní rok. Tuto zprávu rada schválila.
Květnové jednání proběhlo korespondenčně z důvodu karanténních opatření vyhlášených vládou. Rada se
seznámila s návrhem nového znění školního řádu doplněného o pravidla hodnocení žáků a po krátké diskusi
tento 10. 5. 2020 schválila.
Všem členům školské rady patří poděkovaní za pravidelnou účast a náměty k jednání.
Mgr. Petr Hrádek, předseda školské rady

1.5. Zápise dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
Zápis dětí do 1. třídy na školní rok 2020/2021 probíhal elektronickou formou v dubnu 2020.
Rodiče podali:
• žádost o přijetí
28 dětí
• žádost o odklad
17 dětí
• přijati na jinou školu
1 dítě s bydlištěm v Kloboukách u Brna

1.6. Vzdělávací program
Název vzdělávacího programu
ŠVP ZV Klíč – verze 5
ŠVP Všeználek pro školní družinu
ŠVP Větrník pro školní klub

Ročník
všechny ročníky
všechna oddělení
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Učební plán 1. - 5. ročníku
Vzdělávací
oblast
Jazyk a
jazyková
komunikace
Matematika a
její aplikace
Informační a
komunikační
technologie

Název
předmětu
Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk

Počet hodin v ročníků
2.
3.
4.

1.

5.

MČD

DČD

Celkem

7

42

7+2

7+3

7+1

7+1

7

35

-

-

3

3

3

9

Matematika

4

4+1

4+1

4+1

4+1

20

Informatika

-

-

-

-

1

1

Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda

2
-

2
-

2+1
-

1+0,5
1+0,5

2
2

12

2

15

Hudební
výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná
výchova

12

1

13

1

1

1+1

2

2

Člověk a zdraví

Tělesná
výchova

2

2

2

2

2

10

10

Člověk a svět
práce

Pracovní
činnosti

1

1

1

1

1

5

5

20

22

25

25

26

104

2

4

4

3

1

Člověk a jeho
svět

Umění a
kultura

Celková povinná časová dotace
Z toho disponibilní časová
dotace

9
4

24
1

14

118

14

Učební plán 6. - 9. ročníku

Vzdělávací
oblast
Jazyk a
jazyková
komunikace
Matematika a
její aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a
společnost
Člověk a
příroda
Umění a
kultura

Název
předmětu

Počet hodiny

MČD

DČD

Celkem

3+1
3

15
12

4

19
12

2

2

6

4+1

4+1

3+1

15

4

19

0+1

1

-

-

1

1

2

2

2

2

2

0

1

1

1

2
2
2

2
2
2

1+1
2
1+1
1+1

1+1
1+1
1
1+1

21

1

1

1

1

4

6.

7.

8.

9.

Český jazyk
Cizí jazyk (Aj)
Další cizí jazyk
(Nj nebo Rj)

4+1
3

4+1
3

4+1
3

-

2

Matematika

4+1

Informatika
Dějepis
Občanská
výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební
výchova

5

6

11

11

6

27
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Výtvarná
výchova
Tělesná
výchova
Výchova ke
zdraví
Technické
činnosti

Člověk a zdraví

Člověk a svět
práce

2

2

1

1

3

2

2

2

1

-

-

-

0+1

0,5

1

0,5

-

-

začleně
na do
OV

-

0,5
dívky

Volba povolání

Příprava
pokrmů
Volitelné předměty
Celková povinná časová dotace
Z toho disponibilní časová
dotace

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019-20
6
10

0

10

-

3

1

4

0
104

2
18

2
122

30

31

31

0,5
dívky
0+2
30

4

2

5

7

-

6

18

Nabídka volitelných předmětů
Název předmětu

9. ročník

Cvičení z českého jazyka
Cvičení z matematiky
Environmentální výchova

1
1
2

Poznámky k učebnímu plánu:
1. MČD – minimální časová dotace
2. DČD – disponibilní časová dotace
3. Vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“, předmět „Praktické činnosti“ se člení na Technické
práce, Přípravu pokrmů a Šití. Toto členění je rozděleno do jednotlivých ročníků takto:
Technické práce
Příprava pokrmů
Šití

6. ročník
hoši + dívky
-

7. ročník
hoši
dívky
-

8. ročník
hoši + dívky
-

9. ročník
hoši
dívky

4. Volba povolání je začleněna do předmětu Občanská výchova v 8. ročníku
5. Z nabídky volitelných předmětů si každý žák 9. ročníku vybírá buď Cvičení z českého jazyka +
Cvičení z matematiky nebo Environmentální výchovu.
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1.7. Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
počet oddělení
celkem
4 + 1ranní
Z činnosti ŠD: viz přílohová část výroční zprávy

počet účastníků

počet vychovatelů

118

fyz. 4 /přepoč. 2,82

Celodružinové akce 2019/2020
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor

„Dýňování“ - akce s rodiči (vyřezávání dýní, opékání špekáčků)
Hrátky s „Podzimníčkem“
Listohraní (list v různých podobách)
„Čertovská diskotéka ŠK“
Vánoční besídka pro seniory z DPS Klobouky u Brna
Hlavolamy
Zimní trojboj, „Masopustní rej“

Další aktivity a činnosti družin:
V každém oddělení probíhaly aktivity a činnosti dle celoročních plánů, vytvořených vychovatelkami.
Veškerá činnost vycházela z těchto základních témat vycházejících ze ŠVP ŠD a byla motivována také
ročními obdobími:
Místo, kde žiji:
• zapojení se do oslav - 30 let od sametové revoluce
• povídání si o významných osobnostech regionu
• významné stavby a památky v Kloboukách
• adventní čas v Kloboukách
• pověsti Kloboucka
Lidé kolem nás:
• kulturní program a návštěva seniorů v DPS Klobouky
• moje rodina – povídání, kresba, tvoření dárků
• družinová superstar – přehlídka talentů
Lidé a čas:
• soutěže: Pexesový král, Hádankářská soutěž
• masopustní rej – výroba masek, písně a tanečky
• pranostiky a obyčeje lidí – doplňovačky a příběhy seniorů
Rozmanitost přírody:
• sběr ovoce ze školní zahrady - pečení „štrůdlů“
• výrobky z přírodnin
• brouci v okolí školy – pozorování, kresba, tvoření
• Sněhánky – zapojení se do projektu 3. A
Člověk a jeho zdraví:
• pohybové a míčové hry
• zdravý životní styl - příprava ovocných a zeleninových svačinek
• vysévání bylin
• výroba müsli – pochoutka do jogurtu

Mgr. Šárka Foretníková, vedoucí vychovatelka školní družiny
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1.8. Školní klub, který je součástí základní školy
ŠK
počet oddělení
celkem
1
Z činnosti ŠK: viz přílohová část výroční zprávy

počet účastníků
126

počet vychovatelů
Fyz. 2/ přepoč. 0,46

Pravidelná činnost

Zájmové útvary: celkem 15
Účastníci činnosti zájmových útvarů: celkem 228
Přehled kroužků

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Název kroužku
Výtvarný (3. – 5. třída)
Keramický (2. – 5. třída)
Florbal (1. – 5. třída)
Stolní tenis (1. – 9. třída)
Robotický a Modelář
Anglický jazyk - 1. A třída (od pololetí)
Anglický jazyk - 1. B, C třída (od pololetí)
Anglický jazyk - 2. A třída
Anglický jazyk - 2. B třída
Dyslektický (2. – 4. třída)
Badminton (2. – 9. třída)
Cvičení a plavání rodičů s dětmi
Frisbee (6. tř. – oktáva)
Turistický (1. – 3. třída )
Hravé tvoření (3. A, B)

Počet účastníků
13
20
13
27
18
17
13
14
17
5
16
20
14
10
11

Evidenční počet pedagogických pracovníků:
interní 8
externí 7

Příležitostná činnost zájmového vzdělávání

V klubu:
• Módní přehlídka – tvoření z hadříků, šití kostýmů
• Jablečná dobrota – vaření z jablek ve školní kuchyňce
• Práce s vlnou – výroba bambulek, lan a základy háčkování
• „Záhada hlavolamů“ - soutěž
• Ping-pong - soutěž zručnosti
• Dekorace z přírodnin – ozdoby na vánoční stromeček
• Pečení perníků
• Hry s barvami – tvoření a objevování barevných kombinací
• Papírové krabičky – skládání dle návodu, použití šablon
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Celoškolní akce a soutěže:
• „Dýňování“ (akce pro veřejnost ve spolupráci se ŠD) - akce s hravými disciplínami a
opékáním špekáčků)
• „Čertovská diskotéka“ (akce dětí klubu pro děti ze ŠD) - akce se zábavnými stanovišti na
čertovské téma a moderovaná diskotéka
• Šplh pro 1. stupeň
• Šplh pro 2. stupeň
• „Já a můj mazlíček“ - Výtvarná soutěž

Mgr. Šárka Foretníková, vedoucí vychovatelka školního klubu
1.9. Žákovský parlament
Počet zvolených zástupců do školního parlamentu: 20
Školní – žákovský parlament funguje na principu vybraných – zvolených zástupců z jednotlivých tříd 5. – 9.
ročníku. Tito zástupci se scházejí na zasedáních několikrát během školního roku. Témata k řešení, problémy,
které je trápí, si děti připravují samy a přednáší.
Žáci řeší hodně věcí kolem sebe – prostředí školy, vybavení, finance, školní jídelnu, vztahy mezi sebou, ale
i vztahy mezi žáky i učiteli, mimo to také navrhují řešení daných problémů.
Jde nám hlavně o to, aby děti dokázaly komunikovat, spolupracovat a řešit problémy, nebály se vyjádřit a
přednést své názory, argumentovat.
Mgr. Šárka Foretníková, koordinátorka parlamentu

1.10.

Zařízení školního stravování – školní jídelna

Odběratelé obědů

1. stupeň
2. stupeň

Počet přihlášených
strávníků
22
216
98

11–14 let

84

15 a více let
Dospělí
Dospělí
Dospělí
Dospělí

79
50
14
80
643

Stupeň školy/věková kategorie

Mateřská škola
Základní škola
Městské víceleté
gymnázium
Zaměstnanci MŠ
Zaměstnanci ZŠ
Zaměstnanci G
Cizí strávníci
Celkem
Poznámka: Stav strávníků k 31. 3. 2020

Počet pracovníků školního stravování (stav k 1. 1. 2020)
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

7
6,9
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2. Údaje o pracovnících školy
2.1. Odborná kvalifikace dle
(dle zákona č. 563/2004 Sb.)

učitelé

30

z toho
studující**
1

asistenti pedagoga

7

0

0

0%

vychovatelky ŠD + ŠK

6

1

1

16,7 %

Pedagogičtí pracovníci

Počet

z toho
nekvalifikovaných
1

Celkem
43*
2
2
* Některé pracovní pozice zastává jeden pracovník.
** Stav ke 30. 6.
Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 4
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 1

nekval. v %
3,3 %

4,7 %

2.2.Nepedagogičtí pracovníci
Nepedagogičtí pracovníci

Počet

pracovníci úklidu a údržby

4

technicko - hospod. pracovníci

2

školní jídelna

7

Celkem

13

2.3.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Počet zúčastněných
pracovníků

Typ kurzu
Seminář Jak řešit problémy s dětmi s poruchami chování
Oblastní kabinet českého jazyka
Teaching Tools
Seminář Formativní hodnocení
Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole
Formativní hodnocení (Brno)
Využití počítače v matematice
Zacházení s chemickými látkami a směsmi
Hodnocení a zpětná vazba
Webinář – Učíme venku
Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního
věku
Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, předcházení
grafomotorickým a vizuomotorickým obtížím
Pracovní doba ve školách – rozvrhování a evidence
10

1
1
1
30
2
1
1
1
2
1
2
1
1

ZŠ KLOBOUZKY U BRNA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019-20

Konference: Bouřlivý rok 2019/2020 pro ředitele školy??
Jednání k projektu iKAP II
Webinář Psychologie šikany, včasná a krizová intervence ve škole
Kurz – Zdravotník zotavovacích akcí
Školení Činnostní učení ve výuce prvouky v 1.-3. ročníku
Školení Žák s PO, komunikace s AP a s rodiči žáků
Seminář Novela zákona o pedagogických pracovnících od 1. 9. 2020
Celkem

1
1
1
1
1
2
1
53

3. Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník

Počet žáků
1.
52
2.
38
3.
35
4.
60
5.
43
Celkem za I. stupeň
228
6.
39
7.
38
8.
33
9.
36
Celkem za II.
146
stupeň
Celkem za školu
374*
*Stav žáků na konci školního roku

Prospělo
s vyznamenáním
52
38
29
51
38
208
22
16
15
5

Prospělo
0
0
6
8
5
19
17
22
18
31

58

88

0

0

266

107

1

1

Neprospělo
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

Opakují
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

3.2.Snížený stupeň z chování
Stupeň chování
2

3

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

Počet
1
0
1
1
0
1
11

% z počtu všech žáků školy
0,27 %
0%
0,27 %
0%
-
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Výchovná opatření během školního roku:

1. stupeň

2. stupeň

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

Napomenutí

Důtka TU

Důtka ředit.

pochvala

11
0
11
22
7
29
40

4
0
4
12
1
13
17

6
0
6
8
0
8
14

15
117
132
21
36
57
189

3.3.Přehled absence

1. stupeň

2. stupeň

Zameškané hodiny
omluvené
neomluvené
8128
0
3120
0
11 248
0
7677
3
2744
0
10 421
3
21 669
3

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

Průměr na žáka
omluvené
neomluvené
35,71
0
13,65
0
53,39
0,02
18,80
0
-

3.4.Údaje o přijímacím řízení na střední školy

4leté
studium
Počty přijatých
žáků
Počet žáků v
ročníku
% z celkového
počtu všech
žáků v ročníku

Gymnázia
6leté
8leté
studium studium

0

0

SOU
ze 7. tř.

SOU
z 8. tř.

SOU
z 9. tř.

SOŠ
z 9. tř.

Konzervatoř
z 9.tř.

0

1

16

19

1

43

33

36

36

36

30,2 %

3%

44,4 %

52,8 %

2,8 %

13

3.5.Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 5
Důvody: změna bydliště – stěhování
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 20
Důvody: změna bydliště – stěhování, zájem o výuku na naší škole, přestup do 6. ročníku.
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4. Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
4.1. Kontroly provedené Českou školní inspekcí
1. 4. 2020 - Inspekční telefonické zjišťování realizované v souladu s § 174 odst. 2 písm. a) zákona č.
561/2004 Sb. zaměřené na sledování podpory, metod a realizace distanční výuky v základních školách
v důsledku karanténních opatření nařízených vládou – uzavření škol. Zjišťování nahrazuje inspekční činnost
na místě.

4.2.Kontroly provedené jinými kontrolními orgány
Během školního roku proběhly na škole kontroly v následujících oblastech činnosti školy:
● 11. 6. 2019 - Veřejnosprávní kontrola zřizovatele na místě. Kontrola prováděná na škole ve
smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, dále
podle prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném
znění.
Předmět kontroly:
- řídící kontrola prováděná na škole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
- účetnictví školy, účetní doklady od 1.1.2019 do 31.3.2019
- správnost účtování na účtech, zůstatky účtů v rozvaze
Kontrolou nebylo zjištěno porušení posuzovaného právního předpisu.
●

16. 10. 2019 - Kontrola OSSZ Břeclav prováděná ve smyslu zákona č. 582/1991 Sb. o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění.
Předmět kontroly:
- roční mzdové listy
- měsíční rekapitulace mezd od 1.8.2016 do 30.9.2019
- nákladové účty mezd
- doklady o pracovně právních vztazích (pracovní dohody a smlouvy)
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky posuzovaného právního předpisu.

●

10. 3. 2020 - Kontrola VZP Břeclav prováděná ve smyslu zákona č. 592/1992 Sb. o provedení
plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného, v platném znění.
Předmět kontroly:
- dodržování oznamovací povinnosti
- stanovení vyměřovacího základu a výše pojistného
- dodržování termínů splatnosti
- kontrolované období od 1.9.2017 do 31.12.2019
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v oznamovací povinnosti, při dodržování termínu splatnosti
bylo vypočteno penále ve výši 370,-Kč. Dle odvolání bylo penále prominuto.

●

duben–červenec 2020 – Audit BDO Audit s.r.o., Praha – ověření účetní závěrky za rok 2019
Předmět kontroly:
- sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
- posouzení vhodnosti použitých účetních metod
- posouzení celkové prezentace účetní závěrky
- kontrolované období od 1.1.2019 do 31.12.2019
Kontrolou bylo zjištěno překročení rozpočtu a tím došlo k porušení § 5 bod 1) písm. a) a e) zákona
320/2001 Sb., Zákona o finanční kontrole ve znění pozdějších změn a doplňků. Dále došlo rovněž
k porušení § 12 odst. 2 písm. b) zákona 250/2000Sb., Zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků.
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5. Výkon státní správy
5.1. Rozhodnutí ředitele
Rozhodnutí ředitele školy dle § 165 odst. 2 o právech a povinnostech
Počet
v oblasti státní správy:
zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu
a)
podle § 18 zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do
0
vyššího ročníku podle § 17 odst. 3
zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího
0
ročníku podle § 17 odst. 3
zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47
0
b)
zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
0
c)
přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
28
e)
přestupu žáka podle § 49 odst. 1
20
zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním
0
vzdělávání podle § 55 odst. 2
zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle §
h)
0
55 odst. 1
povolení a ukončení povolení individuálního vzdělávání žáka
k)
12
podle § 41

Počet odvolání
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6. Poradenské služby v ZŠ – Školní poradenské pracoviště
6.1. Údaje o pracovnících ŠPP (zaměstnancích školy)
6.1.1. Počty

Výchovný a kariérový
poradce
Školní metodik prevence
Škola nemá školního psychologa.

fyzický
počet/úvazek
1/1
1/1

ŠPP metodicky vede asistenty pedagoga:
fyzický
počet/úvazek
Asistent pedagoga v 1. A
1/20
Asistent pedagoga v 1. B
1/20
Asistent pedagoga v 1. C
1/20
Asistent pedagoga v 3. A
1/20
Asistent pedagoga v 5. A
1/25,5
Asistent pedagoga v 6. A
1/20
Asistent pedagoga v 6. B
1/20

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

učitelka, studium VP

VŠ

učitelka, studium MP

VŠ

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

Speciální pedagogika
Asistent pedagoga – kurz
Asistent pedagoga – kurz
Asistent pedagoga – kurz
Asistent pedagoga – kurz
Asistent pedagoga – kurz
Asistent pedagoga – kurz

SŠ s maturitou
SŠ s maturitou
SŠ s maturitou
SŠ s maturitou
VŠ
VOŠ – vychovatelství
VŠ
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6.1.2. Věková struktura
do 35let

35–50 let

1

5

výchovný poradce
školní metodik prevence
asistent pedagoga

50 let až důchod. věk /z toho
důchod. věk
1/0
1/0
1/1

6.1.3. Další vzdělávání poradenských pracovníků
Školní metodik prevence
- Změny v legislativě
- Kyberšikana
- Mládežnické subkultury
- Řešení výchovných a kázeňských problémů
- Školní šikanování
- Aktuální trendy v kyberprostoru
- Komplexní řešení výskytu rizikového chování ve školách
- Pravidelná setkávání školních metodiků prevence
Výchovný poradce:
- Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání
- Systém péče o žáky se SVP na ZŠ
- Žáci se SPU a dílčím oslabením výkonu na ZŠ
- Management školní třídy
- Dny prevence
- Prevence kriminality a SPJ ve školním prostředí
- Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti
- Klima třídy
- Antistresový program
- Konflikt a komunikace
- Právní vědomí v prostředí MŠ. ZŠ, SŠ a v prostředí školských zařízení
- Aktuální problémy výchovného poradenství
- Řešení problémů v třídním kolektivu
- První stupeň podpůrných opatření

6.2.Zpráva o činnosti výchovného poradce
Výchovný poradce pracoval podle měsíčního plánu vycházejícího z ročního plánu výchovného poradenství.
Úzce spolupracoval s vedením školy, učiteli i rodiči při řešení výukových a výchovných problémech,
navrhoval vhodná opatření. Spolupracoval s PPP Břeclav i Brno, podílel se na zpracování návrhů na
odborné vyšetření v poradně. Výchovný poradce si vedl přehled žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, projednával s rodiči Doporučení školského poradenského zařízení se stanovenými stupni
podpůrných opatření.
Ve spolupráci s třídními učiteli vypracoval 12 individuálních vzdělávacích plánů u žáků integrovaných v 1.9. ročníku a následně i jejich hodnocení na konci školního roku. Spolupracoval se sedmi asistenty pedagoga.
Spolupodílel se na tvorbě Plánů pedagogické podpory.
Kontroloval činnost dyslektického kroužku a doporučoval žáky s vývojovými poruchami učení.
V rámci kariérového poradenství realizoval návštěvu poradenského centra ÚP v Břeclavi pro žáky 9. tříd,
návštěvu Veletrhu vzdělávání v Hodoníně pro žáky 8. třídy. Pro vycházející žáky zajistil setkání s bývalými
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žáky naší školy, kteří předávali své zkušenosti a informace o svém dalším vzdělávání. Taktéž zjišťoval
zájmovou profesní orientaci žáků, informoval žáky o jejich možnostech uplatnění v dalším vzdělávání.
Realizoval informativní schůzku i individuální konzultace k výběru škol pro rodiče vycházejících žáků i žáků
samotných. Zajistil předání přihlášek a zápisových lístků vycházejícím žákům 9. ročníku i žákům 5. ročníku
se zájmem o studium na gymnáziu. Vypracoval přehled umístěných žáků, kde se z počtu 37 žáků umístilo
17 žáků na střední školu zakončenou maturitou, jedna žákyně na konzervatoř a 18 žáků na učební obor.
V letošním roce se společně s 8. třídou zapojil do projektových aktivit Polygram na Integrované střední
škole v Hodoníně a v Hustopečích u Brna, který je zaměřený na vzdělávání dětí v polytechnických učebních
oborech.
Během školního roku se výchovný poradce zúčastnil akreditovaného školení pro kariérové vzdělávání,
semináře o formativním hodnocení a pracovního setkání výchovných poradců.
Mgr. Ivana Kozmanová, výchovný poradce, vedoucí ŠPP

6.3.Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
a)
b)
c)

finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk)
finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese
finanční prostředky z rozpočtu školy od zřizovatele

- ano
- nejsou
- nejsou

6.4.Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

PO1

PO2

PO3
3

2
1
3
1
2
2
9
20

2
1
2
9
5
10
9
4
2
44

1
1
1
3

9

PO4

PO5

Celkem
5
1
5
11
9
14
11
6
11
73

6.5.Hodnocení Minimálního preventivního programu
Školní preventivní program byl realizován podle strategie prevence, která vychází z pokynů MŠMT ČR. Náš
školní preventivní program respektuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a školní
vzdělávací program Škola pro všechny. Při tvorbě PP navazujeme na zkušenosti a poznatky z minulých let
a současně program přizpůsobujeme podle aktuálních potřeb školy.
Tvorba programu je konzultována s ředitelkou školy a s ostatními pracovníky Školního poradenského
pracoviště ZŠ Klobouky u Brna. Na realizaci programu se podílejí i ostatní vyučující.
V rámci preventivního programu pro školní rok 2019/20 s názvem Chci žít zdravě, jsme si vytkli za cíl
poznávání tělesného i duševního zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty.
K dosažení hlavního cíle sloužily tyto dílčí cíle:
-

Napomáhat žákům, aby žili zdravě, vštěpovat jim zásady i nejnovější trendy správné výživy a osobní
hygieny, základy sexuální výchovy.
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-

Napomáhat žákům, aby si uvědomovali vlastní zodpovědnost za své zdraví a osobní bezpečnost,
aby si uvědomovali souvislost mezi zdravím tělesným a duševním.

-

Umožňovat jim orientovat se v problematice rizikového chování, zejména se zaměřením na jevy
vyskytující se v našem regionu.

-

Vést žáky k zamyšlení nad smysluplným využitím volného času s ohledem na věk žáka.

-

Zvažovat škodlivost rizikového chování pro jedince i pro celou společnost.

Realizaci preventivního programu zajišťovala a zpracovávala školní metodička prevence Mgr. Romana
Musilová. Při plnění záměru PP škola především využívala preventivní programy Etické dílny Hope4kids,
preventivní programy Agentury JL v divadle Bolka Polívky a besedy MP Education.
Školní preventivní program byl zaměřen na prevenci všech sociálně patologických jevů – kouření, alkohol,
drogy, vandalismus, šikana, ubližování, krádeže, sekty, AIDS, rasismus, xenofobie, virtuální drogy,
záškoláctví, týrání a zneužívání, domácí násilí, poruchy příjmu potravy, kyberšikana.
Podmínky školy: K realizaci preventivního programu má škola velmi dobré podmínky.

6.5.1. Aktivity realizované v tomto školním roce
Září:
6. ročníky – Seznamovací den s novým kolektivem
Říjen:
2. ročníky – Etické dílny – téma: Buďme kamarádi
6. ročníky – Etické dílny – téma: Moc slova
7. a 8. ročníky – Etické dílny – téma: Komenský 2020
7. a 9. ročníky – Jak se nestát obětí sociálních sítí – přednáška v divadle Bolka Polívky
Listopad:
1. ročník – Etické dílny – téma: Buďme kamarádi
4. ročník – Etické dílny – témata: Jak překonat starosti ve škole, Komenský 2020
8. ročník – Etické dílny – téma: Na vlně emocí
8. a 9. ročník – Láska, sex, vztahy, AIDS, plánované rodičovství – přednáška Radima Uzla v divadle Bolka
Polívky
4.B – Program pro zlepšení vztahů v kolektivu: PPP Břeclav
Leden 2020:
2. ročník – Etické dílny – téma: Jak se chránit v nebezpečí
4. ročník – Etické dílny – téma: Jak využívat IT?
7. ročník – Etické dílny – téma: Přátelé
6.A – Program pro zlepšení vztahů v kolektivu: PPP Břeclav
Únor 2020:
7. ročník – Etické dílny – téma: Přátelé
6.B – Program pro zlepšení vztahů v kolektivu: PPP Břeclav
Březen 2020:
6. ročník – Etické dílny – téma: Život v mediální džungli

6.5.2. Další preventivní činnost:
I v tomto školním roce se pravidelně scházel Školní parlament pod vedením p. uč. Šárky Foretníkové.
Zčásti byla realizována aktivita Pomáháme zraněným, projekt první pomoci, 2. a 6. ročník, Hasík.
Po celý školní rok bylo dodáváno žákům ovoce z projektu „Ovoce do škol“ a rovněž žáci odebírali školní
dotované mléko.
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Prevence záškoláctví – na počátku školního roku byli rodiče na úvodních schůzkách informováni o
správném postupu omlouvání absence svých dětí a upozorněni na možné sankce
-

veškeré výchovné problémy, neomluvené absence byly projednány na pedagogické radě (viz. zápis
z pedagogické rady)

-

rodičům byla nabídnuta pomoc ze strany třídního učitele, výchovného poradce či metodika
prevence při řešení výchovných problémů

-

žáci byli vedeni zejména v hodinách výchov k rozvíjení pozitivního a zdravého klimatu ve třídě

-

škola spolupracovala s dalšími subjekty v případě podezření na záškoláctví (OSPOD).

Prevence závislostí (kouření, alkoholismus, virtuální drogy, sekty, návykové látky, gambling) - v hodinách
občanské výchovy a chemie byli žáci seznamováni s nebezpečím těchto závislostí a upozorňováni na
zdravotní rizika a právní důsledky spojené s užíváním návykových látek.
Prevence agrese, šikany, kyberšikany, násilí, vandalismu a rasismu – žákům byl zajištěn dohled o
přestávkách i volných hodinách, v průběhu školního roku v hodinách občanské výchovy probírána témata:
Šikana, Kyberšikana, Vztahy ve třídě.
Prevence rizikových sportů a chování v dopravě – žáci byli upozorněni na zdravotní rizika a právní
důsledky při nedodržování bezpečnostních pravidel, na prvním stupni byla dopravní výchova začleněna do
výuky.
Prevence rizikového sexuálního chování – žáci byli upozorněni na zdravotní rizika spojená s předčasným
a rizikovým sexuálním životem v hodinách občanské výchovy a přírodopisu na druhém stupni.
Podpora zdravého životního stylu – v hodinách výchovy ku zdraví byli žáci vedeni k pravidelné péči o
své tělo a k osobní hygieně, v průběhu celého roku byli žáci vedeni k ekologickému třídění odpadu do
určených kontejnerů a průběžně se účastnili celoročního sběru starého papíru, žáci celé školy byli zapojeni
do akce „Ovoce do škol“.

6.5.3. Další aktivity pro všechny žáky:
-

konzultace a poradenství v rámci ŠPP
nástěnka ŠPP
výchovné akce
výtvarné a sportovní soutěže
činnost zájmových kroužků pro žáky 1. – 9. roč.
pohovory s problémovými žáky
výchovná komise

6.5.4. Uskutečněné aktivity pro rodiče:
-

informační a třídní schůzky
výchovné komise
individuální konzultace

6.5.5. Spolupráce s odborníky:
-

s PPP
s dětskými lékaři
SVP
OSPOD
s Městskou policií, Policií ČR
s odborníky na řešení konkrétního rizikového chování
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6.5.6. Metodické pomůcky, informace, kontakty:
V pracovišti ŠPP je zřízena knihovna, která je postupně doplňována a na požádání dostupná všem
pedagogickým pracovníkům. Další potřebné materiály a informace o institucích i organizacích protidrogové
prevence na okrese Břeclav poskytnou pedagogům pracovníci ŠPP, zejména školní metodik prevence.

6.5.7. Využití volného času:
-

možnost využití areálu školního hřiště (hřiště fotbalové, volejbalové aj., betonové stoly na stolní
tenis)
nabídka zájmových kroužků
využití školního klubu
dětské hřiště, průlezky

6.5.8. Závěr:
Ve školním roce 2019/2020 byly stanovené cíle preventivního programu naplněny zrealizováním větší části
výše uvedených aktivit. Spousta těchto aktivit byla naplánovaná již při sestavování PP začátkem školního
roku. V průběhu školního roku jsme reagovali na nabídky programů, které byly vhodné kvůli aktuálnímu
dění ve škole nebo nás oslovily svým zpracováním a atraktivními a potřebnými tématy.
Vlivem uzavření škol od 11.3.2020 v důsledku koronaviru jsme nemohli uskutečnit některé naplánované
preventivní programy a aktivity.
Vypracovala Mgr. Romana Musilová, školní metodik prevence

7. Další údaje o škole
7.1. Podpora školy ze strukturálních fondů
Název projektu
Registrační číslo
projektu
Operační program
Poskytovatel dotace
Délka trvání projektu
ZŠ jako
žadatel/partner
Celková výše dotace
Popis projektu

Přírodní zahrada ZŠ Klobouky
číslo žádosti 1190700348
Národní program životního prostředí, výzva: 7/2019 - 6.1.C c)

Státní fond životního prostředí
od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020
žadatel
488 099,75 Kč, 85 % SFŽP ČR
86 135,25 Kč, 15 % zřizovatel Město Klobouky u Brna
574 235,00 Kč celkové uznatelné náklady
Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady v areálu ZŠ Klobouky.
Součástí projektu je výsadba stanovištně vhodného stromu a nárůst časové
dotace ve využívání zahrady. V rámci realizace projektu dojde k úpravě
zahrady na ploše 1 253 m2. Aktivita vede k rozvoji venkovního zázemí za
účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména v předmětech
environmentální výchovy, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství),
které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.
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Název projektu
Registrační číslo
projektu
Operační program
Poskytovatel dotace
Délka trvání projektu
ZŠ jako
žadatel/partner
Celková výše dotace
Popis projektu

Šablony II pro Základní školu Klobouky u Brna

Název projektu

Projekt PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání,
matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Anotace projektu:

Anotace projektu: Projekt byl vytvořen v rámci implementace KAP a jako
takový naplňuje potřeby 1. Krajského akčního plánu v oblastech
matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky. Jednotlivé oblasti jsou
rozděleny na aktivity, kterými jsou podpořeni zejména pracovníci v oblasti
vzdělávání s návazností na děti a žáci, rodiče, veřejnost atd. Projekt je tvořen
jako průřezový mezi různými stupni primárního a sekundárního vzdělávání
(ZŠ, SŠ a VOŠ) a zároveň síťující s dalšími spolupracujícími subjekty.

Registrační číslo
projektu
Operační program
Poskytovatel dotace
Délka trvání projektu
ZŠ jako
žadatel/partner

Celková výše dotace
Popis projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015890
OP VVV

MŠMT
od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021
žadatel
1 189 215,- Kč, 100 % (85 % ESF + 15 % ČR)
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné
vzdělávání žáků, na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní
školy, na podporu extrakurikulárních aktivit a na spolupráci s rodiči dětí a
žáků.
Šablony realizované školou:
1. Školní speciální pedagog
2. Školní kariérový poradce
3. Vzdělávání pedagogických pracovníků
4. Vzdělávání pedagogického sboru
5. Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
6. Kluby pro žáky ZŠ:
a) čtenářský klub;
b) klub zábavné logiky a deskových her;
d) badatelský klub;
7. Projektový den ve škole
8. Projektový den mimo školu

OP VVV

JmK
od 1. 12. 2017 do 30. 11.2020
partner
partnerská škola:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková
organizace, Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace, Lipová alej
3756/21, 695 03 Hodonín
bez finanční účasti
Cílem projektu je nastavení systému systematické metodické podpory
pedagogům v oblasti matematické gramotnosti a v dílčích částech také
čtenářské gramotnosti. V oblasti polytechniky pak rozšíření spolupráce SŠ se
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ZŠ formou sdílení odborných učeben a pedagogů a poskytováním metodické
pomoci pedagogům ZŠ. Na SŠ budou probíhat odborně zaměřené kroužky
pro žáky SŠ s návazností na odborné předměty dané školy.
Název projektu

Mléko a ovoce a zelenina do škol

Anotace projektu:

Projekt Ovoce a zelenina do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u
žáků prvního i druhého stupně základních škol za pomoci evropských a
státních dotací. Výrobky jsou dodávány minimálně dvakrát měsíčně.
Dle nařízení vlády lze v projektu nabízet ovoce a zelenina, která z 25% může
být v podobě šťáv. Ovoce či zeleninu vybírají praví odborníci, aby byla v té
nejlepší kvalitě, která zaručuje delší trvanlivost produktů.

Poskytovatel dotace
Délka trvání projektu
Celková výše dotace
Popis projektu

MZ – SZIF
od 2009 stále běží
bez finanční účasti
Cílem programu je podpořit správné stravovací návyky u mladých lidí, neboť
studie ukazují, že si tyto návyky udržují i později v životě.

7.2.Spolupráce školy s vysokými a středními školami
MU Brno

Ve škole umožňujeme konání odborných praxí studentům připravujícím se na pedagogickou dráhu (učitelé,
vychovatelé). Také asistenti pedagoga u nás konali svou praxi.

SOŠ a SOU Hustopeče
Integrovaná střední škola Hodonín

Se školami spolupracujeme v rámci projektu PolyGram – viz odst. 6.

7.3.Účasti žáků a pedagogů školy na životě ve městě
o Mgr. Petr Hrádek je členem zastupitelstva města Klobouky u Brna.
o Mgr. Dagmar Hrádková pracuje v redakční radě Klobouckého zpravodaje.
o Zajímavosti z dění školy a důležité informace jsme posílali ke zveřejnění do klobouckého zpravodaje
Větrný mlýn.
o Zaměstnanci školy spolu se žáky udržují sportovní areál a okolí školy. Sportovní areál slouží
v mimoškolní době rovněž pro využití veřejnosti.
o Škola připravila 15. 11.2 019 ve spolupráci s gymnáziem alegorické pásmo k připomenutí 30. výročí
Sametové revoluce.
o 1. 12. 2019 žáci školy přispěli kulturním programem při rozsvěcení vánočního stromu. Aktivně se za
pomocí rodičů a pedagogů zapojili do vánočního jarmarku na náměstí v Kloboukách. Výtěžek třídy
4.B byl odevzdán do ZOO v Hodoníně jako příspěvek na tygra ussurijský. Žáci 3.A výtěžek jarmarku
použili polepy oken školy na ochranu ptáků.
o 5. 3. 2020 proběhla fašanková obchůzka po obci žáky 5. AB.
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7.4.Výsledky školy
7.4.1. Účast žáků školy a úspěchy v předmětových olympiádách a soutěžích
umístění
Soutěž

školní
kolo
ano
ano
ano
ano

oblast,
okrsek
účast

okresní
kolo

krajské
kolo

celostátní
kolo

Zeměpisná olympiáda
Pythagoriáda – školní kolo
Matematická olympiáda – školní kolo
Přírodovědný klokan – školní kolo
Hledáme nejlepšího mladého chemika
ano
ČR
Recitační soutěž – 1. + 2. stupeň
ano
účast
Výtvarná soutěž Ministerstva vnitra
ano
účast
Hudební soutěž
ano
účast
Žákovský projekt 3.B
„Ptáčkové – naši bráškové“
Spousta soutěží, případně dalších postupových kol, byla zrušena z důvodu karantény od 11.3.2020.

Výsledky soutěží a umístění žáků:
Šk. kolo Zeměpisné olympiády, leden 2020:
6. – 9. roč.
kat. A – Mašková
kat. B – Koziel
kat. C – Petráš
Okresní kolo Zeměpisné olympiády, únor 2020:
6. – 9. roč.
13. místo - Petráš
11. místo – Koziel
Pythagoriáda, únor 2020:
6. roč.
1. místo - Brychta K.
2. místo – Verešpej K.
7. roč.
1. místo – Palupa O.
2. místo – Bernard O.
3. místo – Horecký D.
8. roč.
1. místo – Bedřich O.
2. místo – Hanzlíček D.
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Šk. kolo Matematické olympiády, březen 2020:
6. roč.
1. místo – Verešpej K.
2. místo – Brychta K.
9. roč.
1. místo – Sedlaříková A.
2. místo – Zapletal Z.
3. místo – Blahová Z.
Přírodovědný klokan, říjen 2019:
9. roč.
1. místo - Sedlaříková A.
2. místo – Šeda M.
Šk. kolo Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, říjen 2019:
9. roč.
1. místo – Šeda M.
2. místo – Dostál
3. místo – Svobodová
Šk. kolo Recitační soutěže, únor 2020:
1. stupeň:
1. roč.
1. místo, s postupem do regionálního kola – Jerglová A.
2. a 3. roč.
1. místo, s postupem do regionálního kola – Hájek T.
4. a 5. roč.
1. místo, s postupem do regionálního kola – Petříčková K.
2. stupeň:
6. a 7. roč.
1. místo – Mašková
2. místo – Novák, Dostálová
3. místo – Vajčner
8. a 9. roč.
1. místo – Zelinka, Holečková
2. místo – Pochop, Věchetová
3. místo – Petráš, Prachařová
Výtvarná soutěž Ministerstva vnitra:
7. A – zúčastnil se třídní kolektiv
Okresní kolo pěvecké soutěže, listopad 2019:
7. A – zúčastnila se Hušková E.
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Celostátní kolo projektové soutěže Srdce s láskou darované, celoroční:
7. místo – projekt „Ptáčkové naši bráškové “, třídní kolektiv 3. A
Ptáčkové, naši bráškové
Tak nazvali svůj třídní projekt žáci 3. A. Společně se svou paní učitelkou a paní asistentkou se
rozhodli chránit ptáky v okolí školy a pomáhat jim. Na podzim děti nacházely téměř denně u školní budovy
uhynulé ptáky. Ptáci přišli o svůj život nárazem do velkých oken. Děti v hodinách prvouky zjišťovaly, proč
se tomu tak děje a jak tomu zabránit. Bylo třeba na okna nalepit UV nálepky, ale na jejich nakoupení byly
nutné finance. Mnoho dětí přineslo příspěvek ze svých pokladniček, ale to nestačilo. A tak jsme za pomoci
maminek vyrobili drobné dárky a ty jsme prodávali také za pomoci rodičů na klobouckém adventním
jarmarku. Poté začalo mapování školní budovy, počítání oken, nákup nálepek a samotné lepení. Během
čtrnácti dnů jsme polepili 70 oken, což bylo přes 300 nálepek.
Další částí projektu byla starost o přežití ptáků v zimě. „Přestože letošní zima není až tak krutá,
ptáčci jistě nepohrdnou našimi dobrotami“, řekli si malí školáci. A vyrobili krmítka z drátků a z keramiky a
lojové koule se semínky. Do nabídky patřila i jablka.
Rozmísťování krmítek si žáci užili. Nevadil ani silný vítr. Nás hřál ten dobrý pocit u srdce. Jsme
rádi, že jsme mohli pomoci živým tvorům, malým opeřencům.
A na co nikdy nezapomeneme? Na společné chvíle s maminkami ve třídě, na bádání a plánování
v prvouce, na příjemný čas při tvoření. Na to, že jsme byli spolu. Proto jsme náš projekt poslali do celostátní
soutěže Srdce s láskou darované. Pokud se o našem projektu nebo této soutěži chcete dozvědět něco víc,
podívejte se do fotogalerie na našem školním webu.
Text a foto: Mgr. Dagmar Urbanová

Ptáčkové naši bráškové, ani o prázdninách nezaháleli aneb
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Jak to všechno dopadlo a jak to stále pokračuje.
V loňském lednu jsme se přihlásili se svým ptačím projektem do celostátní
soutěže Srdce s láskou darované, do jeho nové kategorii nazvané Pomozme
Zemi. Čtenáře zpravodaje jsme o tom informovali v jarním čísle. V březnu
jsme se dozvěděli, že jsme z celkem 255 projektů skončili v hlasování
veřejnosti na dvacátém místě. Pokud jste i vy hlasovali a přispěli tak k
našemu krásnému umístění, mockrát vám za váš hlas děkujeme. S napětím
jsme ve třídě každý den sledovali, jak díky hlasům našich rodin a kamarádů
stoupá projekt z poslední stránky až na tu první.
Hodnocení poroty mělo proběhnout v polovině května, ale díky koronaviru
se stále nic nedělo. Už jsme ani nedoufali a pomalu přestali stránku soutěže
sledovat. Koncem června nám však přišel velký balík. Adresa zněla ZŠ
Klobouky u Brna, třída 3. A. Vždyť jsme si nic neobjednali! Překvapení bylo
veliké. Porota rozhodla a my jsme se umístili na pátém místě. V balíku byla naše odměna. Stolní hry, materiál
na tvoření a pro všechny spousta tužek a zápisníků. Jedním ze sponzorů byla totiž firma SEVT. Je to pro
nás obrovská radost a také čest. O naší kloboucké škole a naší ochraně ptáků se dozvěděli lidé nejen v
Kloboukách, ale i v Praze a v celé republice.
Na ptáčky jsme nezapomněli ani o prázdninách. Provázeli nás nejen v programu na táboře, ale zástupci naší
třídy se zúčastnili také charitativního vinařského běhu v Krumvíři, kde na stánku nabízeli návštěvníkům a
závodníkům odznaky s ptáčky za symbolickou cenu 20 Kč. Za vybrané peníze budeme dokupovat další
ochranné nálepky na okna školy proti nárazu ptáků. Přispět nám může každý, tedy i vy. Buttony si můžete
zakoupit přímo u nás ve třídě, od září už ve 4. A, nebo na některých akcích v blízkém okolí, kde objevíte
náš třídní stánek.
Text: Mgr. Dagmar Urbanová

7.4.2. Účast žáků školy a úspěchy ve sportovních soutěžích
umístění
Soutěž

školní
oblast,
okresní
krajské
celostátní
kolo
okrsek
kolo
kolo
kolo
Bouldering
ano
ano
Šplh na tyči – 1. + 2. stupeň
ano
Spousta soutěží, případně dalších postupových kol, byla zrušena z důvodu karantény od 11.3.2020.
Školní a okrskové kolo Bouldering, leden 2020:
zúčastnili se žáci 2. stupně
Školní kolo ve šplhu pro 1. stupeň, únor 2020:
1. ročník
1. místo – Babáčková, 1. A
2. místo – Kosař, 1. A
3. místo – Vašková, 1. C
2. ročník
1. místo – Jakubčíková, 2. B
2. místo – Smutný, 2. A
3. místo – Vrána, 2. B
3. ročník
1. místo – Tylová, 3. B
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2. místo – Plisková, 3. B
3. místo – Košický, 3. B
4. ročník, chlapci
1. místo – Richtr, 4. C
2. místo – Balga, 4. B
3. místo – Hanák, 4. C
4. ročník, dívky
1. místo – Bobková, 4. C
2. místo – Kordiovská, 4. B
3. místo – Petříčková, 4. C
5. ročník, chlapci
1. místo – Petráš, 5. A
2. místo – Kováč, 5. B
3. místo – Charvát, 5. B
5. ročník, dívky
1. místo – Krajčírová, 5. B
2. místo – Effenbergerová, 5. A
3. místo – Jakubčíková, 5. A
Školní kolo ve šplhu pro 2. stupeň, březen 2020:
6. ročník, dívky
1. místo – Hrodková N., 6. A
2. místo – Šebestová, 6. A
7. a 8. ročník, dívky
1. místo – Žáčková, 7. B
2. místo – Kratochvílová, 7. B
3. místo – Prachařová, 8. B
7. a 8. ročník, chlapci
1. místo – Tarodi, 8. A
2. ročník – Věchet, 7. B
3. místo – Koziel, 7. A
Soutěž ve šplhu
I v letošním školním roce se na naší ZŠ konala soutěž ve šplhu pro žáky z 1. stupně. Konkurence
byla veliká, protože každá třída poslala své nejlepší zástupce. 3m šplhali žáci z 1. a 2. třídy. Na žáky z 3.- 5.
roč. čekaly 4m. Z jednotlivých ročníků obsadili první místa tito žáci: dívky - 1. A Zuzana Babáčková, 2. B
Tereza Jakubčíková, 3. B Natálie Tylová, 4. C Karolína Bobková, 5. B Eva Krajčírová; chlapci - 4. C Štěpán
Richter, 5. A Jan Petráš. Absolutní vítězkou soutěže s nejlepším časem 3:40 s se stala žákyně Karolína
Bobková. Všem vítězům srdečně blahopřejeme.
Text: Mgr. Milena Filásková Foto: Bc. Gabriela Prchalová
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7.5.Školní výchovně-vzdělávací a poznávací výlety a zájezdy
Třída
4.A

Trasa
Výšlap ke klobouckému Větřáku

Termín
červen

4.B

Výšlap na rozhlednu Nedánov

červen

4.C

Výšlap do okolí školy, opékání špekáčků

červen

5.A

Výšlap ke kobylským mokřadům

červen

5.A

Výšlap do Krumvíře – chráněné území

červen

5.B

Výšlap do biocentra Ostrůvek za Brumovicemi

červen

5.B

Výšlap do okolí školy

červen

1.A

Den dětí – vycházka do přírody, hra „Zvířata v lese“

červen

1.A

Exkurze – Větrný mlýn

červen

3.B

Výšlap na rozhlednu Nedánov

červen

3.B

Exkurze – Větrný mlýn

červen

3.B

Přírodovědná vycházka

červen

4.B

Procházka městem Klobouky u Brna spojená s opékáním špekáčků

červen

4.B

Pěší pochod do Morkůvek, návštěva Muzea generálporučíka F. Peřiny červen

4.B

Vlastivědná vycházka

červen

13. – 17. 1.2020

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 4. a 5. ročníku, Němčičky

12. – 17.10.2019

Anglie – Londýn – pro přihlášené žáky 2. stupně

13. – 17.7.2020

Příměstský tábor 3.A „Prázdniny spolu“, Krumvíř

Lyžování v Němčičkách

Leden. Teploty nad bodem mrazu, zelené louky, jen bílý jazyk umělého sněhu plazícího se mezi vinohrady.
Přesto čtyřicet kluků a holek ze 4. a 5. tříd s úsměvem vyrazilo do nedalekých Němčiček na lyžařský kurz.
Jako každý rok určený úplným začátečníkům i pokročilým. Týden na svahu si parádně užili. Ti zkušenější si
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prohlubovali své dosavadní lyžařské zkušenosti, začátečníci krůček po krůčku postupovali ke svému
vytouženému cíli, stát se lyžařem. A také se jim to podařilo. V polovině výcviku už všichni pod dohledem
zkušených instruktorů brázdili svah a nejen to. Troufli si i na účast v závodech ve slalomu, pořádaný na
závěr týdne. Vzhledem ke zledovatělému povrchu to byl opravdu pozoruhodný výkon.
A závěr? Ten už patřil vyhodnocení celé sportovní akce, rozdávání medailí a diplomů a samozřejmě
nějaké malé odměny pro každého zúčastněného lyžaře. Tak zase za rok!
Text a foto: Mgr. Ivana Kozmanová
Jak je to s BREXITem?
Padesát účastníků zájezdu ZŠ se v sobotu 12. října vydalo na vlastní oči a uši zjistit, co že se to vlastně chystá.
Cestu kontinentální Evropou jsme zvládli bez problémů, stejně jako kontrolu imigračních úřadů
ve francouzském přístavním městě Dunkerque, která probíhala ve čtyři hodiny ráno.
Konečně parkoviště u O2 arény
v Greenwichi, 1500 km od
domova. Rozhodli jsme se využít
služeb první městské lanovky
ve Spojeném
království,
absolvovat cestu přes řeku Temži
do královských doků a zpět a
porozhlédnout se z výše 90 m.
Zkoumali jsme okolí bedlivě po
celých 20 minut jízdy a
obdivovali
rostoucí
nové
výškové
budovy
i
lodě
odpočívající v docích pod námi.
Po přesunu metrem do centra
jsme se dostali ještě výše, 135
metrů nad centrum města během svezení na obřím „ruském“ kole London Eye. V hloubi pod námi
probíhalo několik akcí současně, charitativní půlmaraton, rebelie proti vyhynutí a demonstrace na podporu
Kurdů v Sýrii. Klidní a organizovaní účastníci těchto akcí ten den zaplnili centrální Londýn a potkávali jsme
je ještě po zbytek dne u královských paláců, v parcích, na náměstích i nábřeží.
Během dalších tří dnů jsme se vydali do univerzitní Cambridge, kde jsme mimo univerzitní centrum města
navštívili i jediný stálý vojenský hřbitov a památník americké armády na britských ostrovech, kde jsou
uloženy ostatky 3812 vojáků, včetně letců, zahynuvších nad Evropou a námořníků plavících se na
severoatlantických konvojích, kteří položili své životy během druhé světové války.
Všichni se těšili do filmových ateliérů, ve kterých probíhalo natáčení všech dílů velkolepé kouzelnické série
o Harry Potterovi a nikdo nebyl zklamán. Přímořské město Brighton se svým mořským akváriem, půl
kilometru dlouhým molem vybíhajícím do moře, orientálním pavilonem a nákupní třídou na nás působilo
velmi živě a svěže. Stejně tak návštěva pláže na Birling Gap, procházka a dech beroucí výhledy na křídové
útesy zvané Seven Sisters, či maják Belle Tout.
V parku v Greenwich u královské observatoře jsme promokli. Cestou pěším tunelem pod Temží už bylo
sucho. Během cesty automatickým vláčkem DLR k Tower of London jsme měli možnost prohlédnout si
mrakodrapy finančního centra Canary Wharf pěkně zblízka. V Bank of England málokdo v expozici odolal
možnosti potěžkat si zlatou cihlu. Závěrečný pohled na Londýn shora, tentokrát z výšky 85 metrů, byl
pěknou odměnou po vyšlapání všech 528 schodů, často ve stísněných prostorách, na zlatou galerii věže
katedrály sv. Pavla.
Před naloděním na trajekt v Doveru byl náš autobus v přístavu odkloněn do policejní garáže a náhodně
vybraná zavazadla podrobena kontrole. Vše bylo shledáno bez závad a nic nebránilo naší cestě zpět domů.
A Brexit? Kromě upozornění na dálnicích, že podmínky provozu kamionové dopravy se mohou změnit,
nikde ani stopy po očekávaných změnách. Zatím je to pořád ta stará dobrá Anglie.
Text a foto: Mgr. Petr Hrádek
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Příměstský tábor 3. A – Prázdniny spolu
I přes náročné období coronavirové pandemie se podařilo letos uspořádat příměstský tábor 3.A v termínu
13. - 17. 7. 2020. Konal se jako již tradičně v Areálu národopisného stadionu v Krumvíři.
Program tábora navazoval na celoroční třídní projekt Ptáčkové naši bráškové. Děti byly rozdělené do čtyř
týmů a za splněné úkoly získávaly azimut a podle něj s buzolou hledaly indicie. Podle nich na závěr tábora
měly rozpoznat ptáčka svého týmu. Všem se podařilo úkol vyřešit. Nedílnou součástí programu byly další
aktivity:
-

Tvoření (práce se dřevem, textilem, přírodninami)

-

Hry na stmelování třídního kolektivu a týmovou práci (Přehazovaná, Kuličkiáda, Padákování, ...)

-

Poznávání přírody (návštěva krumvířských mokřadů, chráněného lokality Louky pod Kumstátem,
poznávání lučních rostlin a polních plodin, drobných živočichů, ...)

Zajímavým zpestřením byl přesun do Brumovic a přespání.
Tábora se zúčastnilo 12 dětí a 2 pedagožky – paní učitelka třídní Mgr. Dagmar Urbanová a asistentka
pedagoga Kateřina Herzánová.
Poděkování patří rodičům za jejich podporu a pozitivní odezvu na naši práci s dětmi. A dětem děkujeme,
že byly jedinečné, někdy velmi živý, ale hlavně, každý den odcházely s úsměvy na svých tvářích.
Vypracovala: Mgr. Dagmar Urbanová, vedoucí tábora

7.6.Přehled akcí pro žáky uskutečněných během školního roku
Termín

Zúčastnili se

Akce

září

4.AC

ZOO Hodonín – výukový program

6.A

Návštěva městské knihovny Klobouky u Brna

8. ročník

Veletrh firem Hustopeče

7.B

Veletrh vědy Brno

7.A

VIDA centrum Brno

6.B

Planetárium Brno

3.A

Ptáčkové jsou naši bráškové, celoroční projekt

4. ročník

Dopravní hřiště Hustopeče

6. – 9. ročník

Divadelní představení v anglickém jazyce

5. A

Matematická exkurse v Mahenově divadle v projektu Polygram

říjen
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7.A

Výstava „Totalita“ Brno

9.ročník

Úřad práce Břeclav

7.B + 9.ročník

Výukový program v Divadle Bolka Polívky

1.A

Divadelní představení v divadle Radost v Brně

2. A, B

Projekt Stromy

4.A

Divadelní představení Polárka Brno

všechny třídy

Projektový den k 30. výročí Sametové revoluce

6.B

Anthropos Brno

8. ročník

Exkurze – Polygrafická škola Hodonín, projekt PolyGram

1.BC

Divadelní představení Brno

8.B

Veletrh vzdělávání

9. ročník

Přednáška MUDr. R. Uzla

7.B

Exkurze Praha

2. A, B

Projekt Antarktida

1.-9. roč.

Vánoční jarmark a rozsvěcení vánočního stromu

5.A

Hvězdárna a planetárium Brno

5.A

Technické muzeum Brno

5.B

Anthropos a vánoční trhy Brno

6.B + 7.B

Kostnice u sv. Jakuba

leden

1.A

Hudební workshop Brno

únor

3.A

Projekt Učí nás mimi, předcházíme agresivitě a šikaně

3.A

Projekt Sněhánky, tématická výzdoba školy

5.A

Úprava a renovace nábytku ve třídě

5. ročník

Masopustní obchůzka Klobouk

listopad

prosinec

9.A + 8.B (chlapci) Exkurze – Polygrafická škola Sokolnice
8. ročník

Exkurze – SOU a SOŠ Hustopeče, projekt PolyGram

březen

4.B

Divadlo Radost Brno

duben

3.A

Projekt Slušivá rouška

květen

3.A

Projekt Rozkvetlá svačina

3.A

Projekt Vyjmenovaná slova hravě

1.ABC

Projekt Veselé zoubky

1. stupeň

Den dětí v přírodě

3.A

příměstský tábor

červen
červenec

30

ZŠ KLOBOUZKY U BRNA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019-20

Den stromů
K letošnímu svátku stromů byla pro žáky 1. stupně vyhlášena soutěž na téma „Nejhezčí výrobky z kaštanů“.
Soutěže se zúčastnili žáci téměř ze všech tříd a k hodnocení odevzdali celkem 43 výrobků.
S největším počtem výrobků zvítězila třída 5. B, poté třídy 1. A a 3. B.
V soutěži jednotlivců byl jako nejlepší vybrán výtvor Jirky Honzírka ze 3. B.
Druhé místo získal Matěj Svoboda ze 4. C a třetí nejhezčí výrobek – věneček z kaštanů – přinesla Eliška
Pažebřuchová ze 3. B.
Na 2. stupni na téma „Zelená!“ se soutěžilo o nejzelenější třídu. Zde jednoznačně zvítězila třída 6.A
s největším počtem zúčastněných žáků a pěknou dekorací ve třídě. Pochvalu si jistě zasloužila třída 9.B,
která se tentokrát na soutěž skvěle připravila. Třetí místo získala třída 7. A.
Mezi jednotlivci byla nejzelenější, nejzajímavější a nejoriginálnější Anička Holečková z 9. B. Druhé místo
obsadili kluci z 8. A – Daniel Kypr a Matěj Balát. Jako třetí v této soutěži skončili Lucie Košarišťanová z
9. B spolu s Janem Springinsfeldem z 6. A.
Zvláštní ocenění, pochvalu a obdiv za zapojení se do této soutěže patřilo třídě 3. A.
Všichni vítězové byli odměněni diplomy a cenami!
Text a foto: Mgr. Miroslava Hečová

Kloboucké školy společně oslavily 30 let od sametové revoluce
Pátek 15.11. se stal významným nejen pro naše gymnázium, ale i pro základní a střední odbornou školu
v Kloboukách u Brna. Na tento den byl přichystán sametový happening k výročí 30 let od konce nadvlády
komunistů v Československu.
Samotné přípravy však započaly už mnohem dříve.
Studenti každé třídy gymnázia si přichystali ve 3.
patře budovy školy nástěnky s řadou informací o
průběhu revoluce u nás, ale i v okolních státech,
přesných údajích jednotlivých listopadových dnů či
o samotném Václavu Havlovi. Mnoho učitelů také
přizpůsobilo svoji výuku těmto důležitým dnům naší
historie. Svojí návštěvou nás rovněž velmi potěšil
pan Cabala, který nám přijel vyprávět osobní zážitky
z oněch listopadových dnů z okolí Hustopečí.
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Nejdůležitějším dnem se pro nás stal ale pátek 15.11., kdy jsme se všichni včetně základní školy o velké
přestávce shromáždili před budovou školy a oslavili toto významné výročí za pomocí zvonění klíčů a zpěvu
písní. Poté jsme se přesunuli na náměstí před střední odbornou školu, kde nás přivítali moderátoři, kteří
nám přiblížili revoluční situaci v Kloboukách u Brna. Zazněla také revoluční píseň Modlitba pro Martu v
podání sboru ZUŠ Klobouky u Brna pod vedením paní učitelky Ludmily Novákové, či píseň Náměšť,
kterou doprovodili učitelé gymnázia a základní školy. Celou akci jsme ukončili národní hymnou a
opětovným zvukem klíčů.
Myslím si, že je velmi důležité si takto významné dny naší historie připomínat, aby se znovu neopakovaly.
Celý happening se mi proto velmi líbil a doufám, že se podobné akce školy budou v budoucnu opakovat.
Text: Veronika Ledahudcová, VII. G, foto černobílé: Matěj Vala
Foto barevné: Kateřina Matějíčková, Hana Hanáková, Iveta Lejsková, Helena Effenbergerová
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Totalita – multimediální průvodce r. 1948–1989
Dne 18. října 2019 jsme se s žáky 7.A třídy vydali do Brna na výstavu a vzdělávací projekt k 30. výročí
listopadové revoluce.
Na náměstí Svobody vyrostl velký projekční dóm, který nám umožnil díky nejmodernějším technologiím
vrátit se v čase a na vlastní oči prožít několik minut v předlistopadovém Československu. Zatímco projekce
v dómu nám přinesla především emocionální zážitek, informační panely rozmístěné v okolí doplnily
potřebné faktografické informace a celkový historický kontext událostí.
Cílem tohoto projektu bylo zprostředkovat žákům atmosféru tohoto období, protože značná část mladé
generace nemá historické znalosti o komunistickém režimu, jeho totalitní podstatě a klíčových událostech
přelomového roku 1989. Tento projekt byl pro žáky jistě velkým přínosem.
Text: Mgr. Miroslava Hečová
Dýňování se školní družinou má mezi námi stálé místo
Dne 26. 9. 2019 připravily vychovatelky ŠD ze ZŠ v Kloboukách tradiční akci pro rodiče a děti – oblíbené
dýňování. Děti, rodiče i prarodiče přišli v hojném počtu a společně jsme si užili krásné podzimní odpoledne.
Vyřezávaly se tradiční i netradiční tvary a dýňové
výtvory potom ozdobily prostor před školou. Pro
děti připravilo 4. oddělení dýni, do které se
strefovaly míčky, mohly si vybarvit obrázky s
podzimní tematikou a nemohlo chybět ani
oblíbené malování na obličej. Hemžilo se nám to
tam motýlky, jednorožci, pandami a jinými tvory.
Po práci následovala zasloužená odměna –
opékané špekáčky, medaile a něco sladkého na
zub. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a
užili si s námi a se svými dětmi příjemné a
prosluněné odpoledne.
Text a foto: Kateřina Herzánová

Matematika nás baví aneb dobytí pevnosti Mahen
Když vás na rušném náměstí v Brně před hlavním vchodem do
Mahenova divadla přivítá usměvavý pán v barevném cylindru a v
červeno-zlatém fraku, ocitnete se rázem v jiném světě. Žáci páté třídy
se zúčastnili matematické exkurze pořádané a realizované z projektu
PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a
čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji. Po dva roky tyto
žákyně navštěvovaly kroužek matematiky a nyní dostaly možnost
vyzkoušet ji v praxi zábavnou formou.
Nejenže divadlo je svým vzezřením přímo pohádkové, ale provázela
nás jím i pohádková postava, principál. Dostali jsme se do
neuvěřitelných prostor a dozvěděli jsme se neuvěřitelné věci. Taky
jsme byli neuvěřitelně šikovní v plnění úkolů. Skládačky v rovině,
skládačky v prostoru, bludiště, hledání symetrie, počítání křesel,
světel, pater a všeho, co bylo okolo.
Kdo by se nechtěl postavit na jeviště? A kdo by se nechtěl podívat za
jeviště? Byli jsme všude, kam je nepovolaným vstup zakázán. V
podzemí jsme viděli celý byt, nechyběla ani vana. Viděli jsme kulisáky
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při práci s obrovskými pohyblivými kulisami a s mohutným výtahem pro celé jeviště, který je sto let starý a
dnes už ho neumí nikdo vyrobit. Seděli jsme pohodlně v červených sametových křeslech a počítali cenu
vstupného pro x dětí a paní učitelku za určitých podmínek. Pevnost Mahen každým splněným úkolem
dostávala pevnější obrysy. Dozvídali jsme se totiž čím dál víc zajímavostí.
Nevěděli jsme například, že vystavění divadla trvalo neskutečný jeden a půl roku a bylo dokončeno v roce
1882. Že to bylo první divadlo u nás osvětlené elektrickým proudem a že je zde vystavena první brněnská
žárovka! Že v den otevření divadla bylo rozsvíceno 1 111 žárovek. Toto osvětlení bylo nainstalováno
německou firmou Thomase Alvy Edisona a vydrželo 100 let, bylo rozvedeno v dřevěných blocích a nikdy
zde nehořelo! Že lustr v hledišti je křišťálový, váží dvě tuny a na šířku měří dva a půl metru! Nevěděli jsme,
že se pod schodištěm ukrývá síň slávy s fotografiemi zesnulých velikánů divadla, např. Dana Medřická.
A konečně, že dvě třetiny oper Leoše Janáčka zde měly světovou premiéru.
Zlatou kapličku Brna, jak se divadlu někdy říkává, jsme opouštěli s malinkou žárovkou na krku, získali jsme
totiž klíč k pokladu z pevnosti Mahen a tento talisman nám ji bude spolu s bohatými zážitky připomínat.
Text a foto: Mgr. Dagmar Hrádková
Brněnská filharmonie vzdělává výchovnými koncerty naše nejmenší žáky
Že nepatří dopravní značky do hudby? Nenechme se mýlit! Šest violoncellistů z brněnské filharmonie
dokázalo dětem z první třídy, že hudba má svá pravidla, podle kterých se řídí.
Kdy se v hudbě musí přibrzdit? Když značka ritardando poručí: „Zpomal!“ Může nám značka přikázat: „Dej
přednost v jízdě!“? Ano, když má kolega sólo. V hudbě můžeme naslouchat i přikázanému směru jízdy:
„Vzhůru, dolů!“ Nahlas a potichu. Takto se snažily moderátorky v brněnském Besedním domě plnému sálu
zvídavých posluchačů ukázat, jak to vypadá, když se v hudbě pravidla
nedodržují a jak se příjemně poslouchá, když notový zápis hráči
respektují.
Hodina strávená v překrásném prostředí historické budovy děti nadchla.
Nejen že si na koncert obstaraly něco pěkného na sebe, ale navíc se cítili
jako králové a královny v sále plném zrcadel a zlatých štukatur. Překvapení
však teprve přicházelo, žádné strnulé sezení na neforemných židlích s
otlačeným pozadím. Naopak, mohly si i zadupat do Pochodu z opery
Louskáček. Zkusily si, jak to zní, když desítky dětských prstů klepou o
opěradlo židle. Jako by se rozpršelo i v hudbě Sergeje Rachmaninova. A
z lesu rukou vybraná Adélka vesele vyběhla na pódium. Úkol zněl:
„Spočítej svému hudebníkovi všechny pomlky, sleduj jeho smyčec ve
skladbě Ráno od Edvarda Griega.“ Zvládla to, a hned si vyzkoušela spolu
s ostatními, jak se k Rumunským tancům Bély Bartóka hodí rytmický
potlesk. A že si s radostí můžeme i házet dopravními kužely, to nám
dokázala skladba Leoše Janáčka Hudba ku kroužení kužely. Rozloučili jsme se filmovým hitem z Jamese
Bonda a svátečně naladěni odtančili domů.
Text a foto: Mgr. Dagmar Hrádková
Brněnské pověsti
Podzimní plískanice a nevlídné počasí přímo
vybízely k návštěvě divadla. A to se také stalo.
Žáci 4. A se v divadle Reduta pobavili na komedii
Brněnské pověsti.
S čertovským průvodcem a třemi pocestnými,
kteří si pro ukrácení svého čekání na lepší počasí
v jednom brněnském hostinci vyprávěli o
záhadách města Brna, se děti dozvěděly o vzniku
názvu města Brna, ale také, že podle pověsti
kdysi obyvatele jeho části Líšně ohrožoval
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strašlivý drak, kterého najdete viset spolu s brněnským kolem na Staré radnici. Víte, že před dávnými lety
jeden truhlář dokázal toto kolo vyrobit a zároveň dopravit z Lednice až do Brna za pouhý jediný den?
A protože jedním z vypravěčů byl vysloužilý čert, nebylo o zábavu, napětí a překvapení nouzi. A tak více
jak hodina v divadle utekla jako voda a my se už těšíme na další představení.
Text a foto: Mgr. Ivana Kozmanová
Hodonínská ZOO
Se svou třídní učitelkou se děti ze 4. A vypravily do nedaleké zoologické zahrady v Hodoníně. V rámci
přírodovědy se zúčastnily výukového programu zaměřeného na šelmy, zvláště ty žijící u nás. Zajímavý
program uzpůsobený věkové skupině dětí byl o to poutavější, že všechna zvířata si mohly prohlédnout
s průvodkyní, která povyprávěla o původu zvířat a jejich zvláštnostech či jejich zajímavých schopnostech,
ale také je mohly pozorovat při krmení.
Vidíte jako rys? Rozeznáte šelmy po hlase? Víte jak se
zachovat při setkání tváří v tvář? Jaké jsou příčiny
ohrožení šelem? Tak toto jsou otázky, na které děti už
odpověď znají.
Určitě nejvíce však děti zaujaly velké šelmy, které se
v chladnějším počasí předváděly v plné kráse.
Z některých šel strach, ale zároveň vzbuzovaly obdiv. A
tak to má být.
Text i foto: Mgr. Ivana Kozmanová
Setkání s mladou spisovatelkou
Jen o čtyři roky starší než žáci ze 4. A byla Eliška Honzírková, když napsala svoji první knížku. Neuvěřitelné.
A nejen to. Ona ji i s pomocí rodičů vydala.
Právě o tom, co ji k tomu vedlo, kolik času strávila s tužkou v ruce nebo jaké úsilí musela vynaložit, aby
z ručně psaných zápisků vznikla vázaná kniha, se podělila s dětmi na setkání v místní knihovně. Nejprve
Eliška povyprávěla dětem, co ji provázelo při
spisovatelské práci, přečetla jim i úryvek ze své
první knížky a prozradila, že už chystá další
pokračování tajuplného příběhu.
Děti byly nadšené. Hned si také vyzkoušely, jak
těžké je spisovatelské umění. Rozdělily se do
skupinek a na vylosované téma musely napsat
příběh. Svého úkolu se ujaly se ctí, všem se
příběh podařil, ale shodly se na tom, že
spisovatelé z nich zatím nebudou.
No a my musíme Elišce i paní knihovnici Janě
poděkovat za pěkné dopoledne strávené v knihovně a Elišce popřát mnoho úspěchů na její spisovatelské
dráze.
Text i foto: Mgr. Ivana Kozmanová
Podzim ve 3. A
Letošní krásný teplý podzim nás vybízel hned k několika aktivitám venku. Poslední zářijové pondělí se žáci
3. A vydali hledat poklad. Rozděleni v pěti týmech školáci nejdříve plnili úkoly z českého jazyka, matematiky
a prvouky. Za správné odpovědi získali mapu, podle které hledali klíč od skříňky s pokladem. Pět týmů, pět
klíčů, pět zámků a jen jedna truhla. K jejímu otevření byla tedy třeba snaha všech. Kupodivu pro děti nebylo
překážkou vyřešit všechny úkoly. Problém byl zorientovat se v mapě a vyčíst z ní záchytné body, kde hledat
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klíče. Po delším pátrání a pobíhání se vše nakonec podařilo a truhla vydala svůj poklad. Samozřejmě jsme
ho hned na místě snědli.
V říjnu 3. A oslavila projektovou výukou Den stromů. Žáci vytvořili obrovskou myšlenkovou mapu na téma
strom a poté ve dvojicích sepsali pohádkové příběhy o stromech z našeho okolí. O vrbě, bříze, topolu,
jírovci a dalších. O tom, jak dávají dětem stín k hrám nebo jsou útočištěm pro mnohá zvířata. Myšlenková
mapa i příběhy, jak třeťáci tyto velikány přírody vnímají, včetně fotografií jsou vystaveny ve vestibulu školy.
Den stromů 3. A také oslavila v zeleném. Zapojila se do soutěže Ekotýmu a umístila se na 1. místě coby
nejvíc zelená třída. Rovněž přispěla svými výrobky z kaštanů na školní výstavu, na které se mohli návštěvníci
přesvědčit, co vše lze z kaštanů vyrobit a jak šikovné a tvořivé máme ve škole na 1. stupni žáky.
Mezi podzimní příjemné aktivity třeťáků patřila také drakiáda.
Draky různých tvarů a z různého materiálu nebylo pro některé
školáky vůbec jednoduché dostat do vzduchu. Většina jich pouštěla
draky poprvé. O to však větší byla radost, když se jim to podařilo.
Přestože některé dráčky už se nepodařilo přinést zpátky domů
vcelku, byla drakiáda úspěšná a všichni si ji užili.
Za možnost uskutečnit výše jmenované akce v přírodě třída velmi
děkuje paní Haně Gottwald. Ta nám pro hry poskytla obrovský
areál za jejich domem, připravila mapu krajiny a napekla ke svačině
dětem výborné koláče s tvarohem.
Pomalu, ale jistě se k nám blíží zima. A s ní čekají samozřejmě na třeťáky další akce. Třída se připravuje
na adventní jarmark, na návštěvu divadelního představení v Brně, na Mikuláše a Vánoce ve třídě. Ale o tom
zase příště.
Text a foto: Mgr. Dagmar Urbanová
Harfa a jejích 47 strun
Brněnská filharmonie hostí malé posluchače. Děti z 1.A už podruhé navštívily v letošním školním
roce Besední dům v Brně. Tentokrát se zúčastnily workshopu s Harfou. Se svolením pana dirigenta jsme
nejprve nahlédli do koncertního sálu, kde právě probíhala
zkouška celého orchestru. Dozvěděli jsme se, jaké druhy
nástrojů můžeme vidět a jak jsou rozestavěny kolem
dirigenta. Hudba byla překrásná a chtělo se nám
poslouchat déle, jenže paní harfenistka Dominika už na
nás čekala. Uvedla nás do kouzelného světa čtyřiceti
sedmi strun harfy. Pověděla nám o sobě i o nástroji
spoustu zajímavých věcí. Velká harfa váží 40 kg. Malá zase
nemá pedály a je určena pro začátečníky. Její
hudbu
jsme si mohli procítit a prožít při poslechu se zavřenýma
očima. Taky jsme ji doprovodili rytmickou hrou na dřívka
a na tělo. Poznali jsme ukázku z pohádky o Popelce a za
odměnu jsme si mohli sami zabrnkat.
Text a foto: Mgr. Dagmar Urbanová
Družinová superstar
V naší školní družině máme šikovné děti, které umí
krásně zpívat, a proto jsme uspořádali
ve středu 5. února pěveckou soutěž Superstar. Naši malí
zpěváčci měli měsíc na přípravu. Nejdříve museli vyplnit
a odevzdat přihlášku. A pak doma pilně trénovat.
Při hodnocení nám pomohla starší děvčata ze školního
klubu, Adélka, Eliška, Andrejka a Vanda.
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Soutěžící předvedli opravdu nevšední výkony. Celé odpoledne nám uteklo jako voda a netrpělivě jsme
očekávali výsledky.
Na prvních místech se umístili: Elenka Honzírková z 1. B s písní: Pátá, Magda Doležalová a Barborka
Macková, obě z 2. A – duo s písní: Káča našla ptáče, Evička Urbanová ze 3. B s písní: Vánoce na míru.
Všichni účinkující obdrželi diplomy a ti nejlepší i věcné ceny.
Text a foto: Bronislava Černá
Na Tři krále v kostele
My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujem Vám.
Zazpívaly děti z prvních tříd 6. ledna panu Omastovi,
varhaníkovi v kostele sv. Vavřince. Přišel za námi, aby nám
ukázal, jak se varhany o vánočních svátcích rozezněly
v kostele. Předvedl nám, jak se na varhany hraje a jak se
musely dříve rozšlapat, aby do píšťal šel vzduch. Všichni jsme
si mohli zazpívat koledy. Malá hudebnice Zuzanka se přidala
na housle a z kůru zaznělo: Pásli ovce valaši. Navštívili jsme
také hlavní loď, usadili jsme se do lavic a zvědavě jsme se
rozhlédli. Poznali jsme křtitelnici se soškou sv. Jana, na klenbě
kostela ukřižovaného Krista a jesličkách narozené jezulátko s pannou Marií, Josefem, pastýři a třemi králi.
Měli jsme spoustu zvědavých otázek a cítili jsme se svátečně, to k Vánocům patří.
Text: Mgr. Dagmar Hrádková, foto: Iveta Lejsková
Sněhánky
Motto: Sněží.
Z nebe padají sněhové vločky. Ledové květy, ledové dendrity, zázraky
přírody. A studí.
Každá vločka je jiná, jedinečná. Jako člověk.
Zima v našem kraji letos opět neukázala svoji sílu. Kdo se nedostal na hory,
mohl sníh vidět pouze v televizi, na fotkách, obrázcích. Řidiči mohou
podotknout – ještě že tak, není o co stát. Starší občané – na ledu můžeme
čekat nehodu. A ostatní dospěláci – ušetříme čas, nemusíme odmetat zas.
Ale co děti? Vždyť ty sníh milují! Sáňkování, bobování, koulování, stavění
sněhuláků a iglú, válení se v tom bílém nadělení. V té peřině naskládané
z milionů malých vloček.
A tak si děti z 3. A vymyslely zimní tvoření, nazvaly ho Sněhánky a
přizvaly k němu i ostatní žáky školy. „Zasněžme si školu! Užijme si
zimu v teple!“ zněla výzva třeťáků, kterou podpořil i školní klub. A tak
se to v lednu začalo ve třídách a chodbách bělet. Na nástěnkách se
objevily zasněžené domy, stromy a sněhuláci. Vánoční vločky byly na
oknech, tabulích, visely ze stropů i šňůr, zdobily stromy a větvičky.
Obdivuhodné bylo, z čeho všeho se dětem podařilo vločky vyrobit a
nazdobit. Objevili jsme vločky z papíru, z keramiky, z lepidla do tavné
pistole, ze třpytek, ze starých CD, z vaty. Vločky nejen bílé, ale i modré
nebo černé.
Do Sněhánek se zapojilo 8 tříd, 4 oddělení školní družiny a keramický kroužek. V tomto projektu nešlo o
vítěze, o to, kdo nejvíc. Šlo o společné tvoření, o uvědomění si, co je to sněhová vločka a v poslední řadě o
připomenutí si zimy a zimních radovánek. Přesto všechny, kteří k tomuto přispěli, čeká „sněhánková“
odměna, kterou malí třeťáci poctivě připravují a dětem i učitelům předají.
Text a foto: Mgr. Dagmar Urbanová
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Učí nás mimi
Nechali jsme se inspirovat původně kanadským projektem
vycházejícího z myšlenky předcházet agresivitě dětí a šikaně
v kolektivu přes prožitky a vcítění se do bezbranného člověka. Pozvali
jsme si do třídy 1. A a 1.C maminku s miminkem na tři návštěvy.
Maminka s děťátkem přišla každý měsíc. Měli jsme možnost Nechali
jsme se inspirovat původně kanadským projektem vycházejícího
z myšlenky předcházet agresivitě dětí a šikaně v kolektivu přes prožitky
a vcítění se do bezbranného člověka. Pozvali jsme si do třídy 1. A a 1.C
maminku s miminkem na tři návštěvy. Maminka s děťátkem přišla
každý měsíc. Měli jsme možnost sledovat, jak se dítě vyvíjí a jaké dělá pokroky. Žáci měly spoustu zvědavých
otázek. Nejen, že jsme se dozvěděli, jak se Milánek starý, jak je velký, kolik váží, co jí, ale taky co všechno
potřebuje, jak se o něho rodiče od narození musejí starat. Jak je závislý na cizí pomoci, jak je zranitelný a co
všechno vnímá. Například maminčinu vůni a její tep. Ovšem také hluk, rychlé pohyby a napětí. Děti se tak
učí empatii, vcítění do druhého člověka. Pomocí projektu předcházíme projevům agresivity a šikany.
Milánkovi jsme zazpívali a zatančili, za odměnu jsme si ho mohli pochovat. Těšíme se na příště, protože za
měsíc náš malý kamarád přijde znovu.
Text a foto: Mgr. Dagmar Hrádková
Soutěž O pexesového krále ve školní družině
Poslední dva únorové týdny jsme ve školní družině prožívali ve
znamení postřehové soutěže, která vyvrcholila kláním o titul
Pexesové královny, či krále. Po celé období dvou týdnů se děti
vzájemně potýkaly v soubojích obrázkové hry pexeso a z každé
hry byl vyhodnocen vítěz. Po ukončení her byly získané body
jednotlivých účastníků sečteny, výsledky vyhodnoceny a z nich
vzešli tito vítězové.
1.třídy: 1.místo Veronika Vašková, 2. místo Anička Řeháková, 3. místo Patrik Szabó.
2.třídy: 1.místo David Lubomír Mitchels, 2. místo Zuzanka Kňůrová, 3.místo Vojta Trachtulec a Marek
Michal.
3.třídy: 1.místo Eva Urbanová, 2.místo Erik Švábenský. Nejlepší hráči byli ohodnoceni diplomy a věcnými
cenami.
Text a foto: Bronislava Černá
Vánoční besídka pro seniory
Jako každým rokem, tak i letos byly děti ze školních družin ZŠ Klobouky u Brna navštívit Dům
s pečovatelskou službou. Předvánoční atmosféru navodilo třicet dva dětí pásmem, které se jmenovalo
„Vánoční odpoledne“.
V roli Marie a Josefa se představili Ivana K. a David H. Společně nás uvedli do vánočního příběhu o
Ježíškovi, kterému koledníci zpívali, recitovali básničky a nesli dary do Betléma. Hudebním doprovodem
nás provázeli Tereza J. na zobcovou flétnu a Lukáš L. na housle.
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Na konci vystoupení děti babičky obdarovaly vlastnoručními výrobky.
Závěrem bych chtěla seniorům poděkovat za příjemnou atmosféru, skvělé publikum a báječné vánoční
odpoledne. Doufám, že si představení užili tak jako děti, a těšíme se na další rok.
Text a foto: Iveta Lejsková
Výukový program v Hodoníně
V rámci projektu PolyGram /Podpora polytechnického vzdělávání v Jihomoravském kraji/ se žáci osmých
ročníků, chlapci i děvčata, zúčastnili výukového programu na ISŠ Hodonín.
Krátká prohlídka školy, rozdělení do skupin a rychle do akce! Pod vedením
učitelů odborného výcviku se žáci seznamovali s jednotlivými učebními
obory. Jedna skupina chlapců, kteří mají vztah ke dřevu, si prohlédla dílny
tesařů a truhlářů a pod dohledem mistrů i starších učňů si vyrobili dřevěná
krmítka pro ptáky, která si mohli odnést domů a pochlubit se tak svou
šikovností. Druhá skupina se věnovala drobným kovoobráběcím pracím,
vyzkoušeli si 3D programování a vyrobili si své vlastní kovové jmenovky.
Třetí skupina kluků svou výuku měla zaměřenou na elektro, naučili se
instalovat a zapojovat elektrický obvod a doplňovat ho světelnými a
zvukovými efekty.
A líbilo se nejen chlapcům. Dívky totiž také nepřišly zkrátka. Blíže se
seznámily s jedním z nejžádanějších učebních oborů, kadeřník a sociální
činnost.
A tak se z osmáků na jeden den stali mechanici, elektrikáři, či truhláři a možná se tak o krůček blíž dostali
k rozhodnutí, jakým směrem by se mohly ubírat jejich další kroky po ukončení základní školy.
Text a foto: Mgr. Ivana Kozmanová
Škola v době nové – koronové
Už je to více jak dva měsíce, co se v březnu ze dne na den uzavřela škola. Nám pedagogům, našim žákům i
jejich rodičům se zcela změnil denní režim a způsob práce.
My učitelé jsme první dny jeli na plný plyn a posílali domů úkoly tak, jak jsme byli zvyklí zadávat práci
marodům. Bylo nám ale jasné, že to dlouho nevydrží a budeme muset jít na výuku jinak. Od ledna jsme
začali uvnitř školy používat systém Microsoft Office 365 (maily, sdílené kalendáře, OneDrive), a bylo načase
aktivně objevit další nástroj Teams. První naše videokonference, to vlastně byla intenzivní školení nás
učitelů, jak vytvářet elektronické výukové materiály, testy, sdílet je, jak komunikovat mezi sebou navzájem,
jak připojit žáky apod. Z ministerstva zněly výzvy k distančnímu vzdělávání, které do té doby znaly jenom
vysoké školy. V základních školách něco nepředstavitelného. Čas na přípravu nebyl žádný, byli jsme hozeni
do vody a plavali.
Březnové dny byly nesmírně náročné i pro rodiny našich žáků. Rodiče často pracující z domova, tlak na
technické vybavení, více dětí v rodině a jeden počítač, valící se úkoly ze školy. A to celé zarámované prudkým
nástupem nové nemoci, obavami z neznámého, vládními omezeními a nejistotou, kdy tomu bude konec.
Čím menší dítě, tím větší je nutná podpora rodičů, aby své dítě vedli podle pokynů učitelů. Většina rodičů
nikdy nebyla v obdobné učitelsko-podporující roli, rozhodně ne v takovém rozsahu. Obdobně na tom byli
žáci. Těm skončil režim, který jim udával rozvrh hodin. Teď to mají být oni (platí hlavně pro ty starší), kdo
řídí čas a energii pro vzdělávání. Očekává se, že se budou učit x hodin denně, a to v prostředí, ve kterém
v drtivé většině holdovali zábavě, hrám, odpočívali. Chybí jim přímý sociální kontakt, nejen s učiteli, ale také
s jejich spolužáky.
Jako ředitelka jsem zpětnou vazbu dostávala hned – řešila jsem vlnu připomínek a dotazů rodičů, kteří také
teprve nastavovali domácí režim přizpůsobený novým podmínkám. O to víc si vážím i ocenění práce učitelů,
která také přišla.
Věřím, že v této době máme již nejhorší za sebou, ti mladší se z valné většiny vracejí do školy, s těmi staršími
máme nastavené procesy vzdělávání na dálku. Důraz klademe hlavně na výuku českého jazyka, matematiky
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a angličtiny. Ostatní předměty ve volnější formě. Výchovy učíme okrajově. Intenzivně pomáháme
deváťákům s přípravou na přijímačky.
Já hledím na svět pozitivně a věřím, že i tato „doba koronová“ každému něco přinesla. My všichni školou
povinní jsme se zlepšili v počítačové gramotnosti, mnozí žáci se naučili samostatnosti, novému přístupu ke
vzdělávání, učitelé si osvojují nové výukové metody a přístupy. A já? Já jsem poznala zase něco nového
z krizového řízení. Jak se orientovat v prohlášeních našeho pana ministra a doporučeních z nadřízených
míst, že se většina důležitých věcí přes noc změní (půlnoční zasedání vlády), jak se vydává ošetřovné, jak se
dělá zápis do 1. třídy, aniž bych potkala rodiče, natož děti. Poznala jsem také své kolegy i z jiné stránky,
kterou velmi oceňuji. Spontánně se vedle výuky mnoho z nich zapojilo do charitativních činností, šitím
roušek počínaje a pomocí seniorům konče.
Na závěr vždy patří poděkování. Děkuji příznivcům, kteří poskytli škole ochranné štíty a roušky pro učitele
zcela zdarma. Děkuji zřizovateli za zásobu dezinfekce, které bude po otevření školy opravdu velká spotřeba.
Děkuji svým kolegům, pedagogům, za zvládnutí velké výzvy a neutuchající individuální přístup
k jednotlivým žákům, a ostatním zaměstnancům za udržování školy připravené na návrat do lavic.
A především děkuji všem rodičům! Děkuji, že jste s námi vydrželi v nelehkých začátcích distančního
vzdělávání, že jste měli pochopení pro naše omyly, kdy se nám nepodařilo připojit telekonferenci, poslat
správně úkol apod. Že jste podporovali a povzbuzovali svoje děti a tím nám umožnili naši práci, že jste
statečně zvládali domácí přípravu do školy. Domácí výuka přináší velkou změnu v přístupu ke vzdělávání a
přála bych si, aby u mnohých přestala být pouhou povinností.
Ing. Jana Králová, ředitelka školy
Třída 3. A on line
„Zapni si mikrofon!“ ... „Kdo odpojil paní učitelku?“... „Pozor, jdu sdílet obrazovku.“... „Kde jsme? Mně
se to seklo.“ „Kdo má doma kuře, slyším pípání!“ Tyto a mnohé další hlášky se denně ozývaly z dětských
pokojů, obýváků a kuchyní v rodinách žáků z třídy 3. A. Všechny překážky a nástrahy výuky na skypu, a
věřte, mnohdy to nebylo vůbec jednoduché, jsme zdatně překonali! Silnější byla vždy možnost se vidět,
sdělit si své zážitky, společně se učit. Spolu jsme pokořili vyjmenovaná slova po P, S, V a Z, poznávali větu
jednoduchou a souvětí, hledali podmět a přísudek, dělili se zbytkem. Zkrátka i v době nouzového stavu jsme
byli jeden tým. Třída 3. A.
Přesto, že práce bylo dost, našli jsme si čas i na zábavu.
Tvořili jsme, fotili, kreslili, psali myšlenkové mapy, zpívali,
vymýšleli hádanky. Všechno jsme postupně dokumentovali
a sdíleli si navzájem. Vznikl tak nádherný soubor nahrávek
zhudebněných vyjmenovaných slov po P, soubor obrázků
z otisků chodidel nebo sada zpracovaných myšlenkových
map na téma sýkora, sysel, sýček – trojice zvířat z
vyjmenovaných slov po S. Postupně probouzející se jaro
nás vedlo ke sledování rozkvetlých zahrad a sadů. K
pozorování ptáků, zpočátku na dvorcích, postupně na
výletech v přírodě s rodiči. Někteří jsme si připravili
rozkvetlé svačinky a ochutnali jsme třeba hořkost
pampelišek nebo výraznou chuť popence. Poslední měsíc
tohoto školního roku nás budou všechny naše obrázky,
fotografie i mapy obklopovat ve třídě. Budou zdobit naše nástěnky, či okenní parapety. Budou pro nás
vzpomínkou na to, kdy jsme byli každý sám doma, a přesto jsme byli vlastně spolu.
A to díky moderním technologiím a díky našim dovednostem se s nimi naučit pracovat. Největší poděkování
však patří rodičům. Ti nám toto vzájemné propojení umožnili. Zajistili dětem počítače nebo chytré mobily,
nainstalovali program skype, sledovali čas výuky, kontrolovali domácí práci a zapojovali se do našeho
tvoření. Všichni do jednoho byli nakloněni naší společné „skypové“ výuce, své děti denně podporovali a
pomáhali jim. A proto, milí rodiče, i vy patříte právem do našeho týmu.
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Co napsat závěrem? Distanční výuku jsme zvládli, dokonce jsme se snažili si ji i užít, ale rychle zpátky do
školy. Za kamarády.
Text: Mgr. Dagmar Urbanová, foto: rodiče dětí ze 3. A

7.7.Slohové práce žáků z 5.B:
Co mi daly „korona prázdniny“?
Z korona prázdnin jsem si toho odnesla opravdu hodně. Začalo mě více bavit vaření a pečení. Sama jsem
dvakrát dělala palačinky, které chutnaly, ale i vypadaly dobře. Každý den jsem mamce pomáhala s obědem.
Mám více zkušeností s notebookem. Také jsem se ujistila, že nechci delší vlasy, než mám. Rozbil se nám
kávovar, a tak taťka koupil nový a mnohem lepší. Dokonce jsem taky párkrát nějaké to kafíčko měla. Dalo
by se říct, že jsem do školy, která pro mě začínala nejdříve v devět hodin, chodila skoro každý den v pyžamu.
Podle mě je to doma o trochu lepší než ve škole.
Hned ze začátku „korona prázdnin“ jsem s rodinou jela na hory do Jeseníků. Taťka byl naštvaný, že
nemůžeme lyžovat, a nějak ho rozbolelo břicho. Šla jsem s ním na procházku, protože si myslel, že to
rozchodí. Skončilo to tak, že jsem běžela asi dva kilometry k chatě, abych řekla mamce, kde taťka je a aby
pro něj dojela autem. Já jsem mezitím měla pocit, že mi odumřou nohy. O půl osmé večer jsme volali
záchranku a taťku si odvezli. V nemocnici byl čtyři dny. Zjistilo se, že taťka měl žlučníkový záchvat a během
léta půjde na operaci. Na horách jsme si to jinak užili. Doufám, že se už nic podobného nepřihodí.
Už se těším, jak se ve škole uvidím s mojí nejlepší kamarádkou Andrejkou a s jinými kamarádkami.
Korona prázdniny
Když prázdniny začaly, měl jsem trochu strach o svou rodinu. V noci se mi zdálo o koronaviru, a proto jsem
se na to snažil nemyslet. Kromě úkolů jsem hrál jak deskové, tak počítačové hry. Když bylo pěkné počasí,
chodil jsem na zahradu, kde jsem skákal na trampolíně, hrál se sestrou na schovávanou a věnoval se našemu
pejskovi. Jediné, co mi chybělo, byl kontakt s babičkou, dědou a tetou. Proto jsem si s nimi každý den volal.
Až byla karanténa volnější, chodili jsme s rodiči na výlety do přírody. Účastnili jsme se také virtuálního běhu,
kde jsme si užili spoustu zábavy. I když se mi po dlouhé době do školy moc nechce, těším se na některé
kamarády. Nejvíce se však těší tatínek, který z našich úkolů už šílí, protože je děláme několik hodin, a přitom
jsou velice jednoduché. Jen se nám moc nechce. Na tyto prázdniny jen tak nezapomenu, ale doufám, že
koronavirus brzy skončí.
Korona Prázdniny
Během těchto prázdnin jsem si uvědomila, že být ve škole není až tak hrozné, protože dělat úkoly doma je
podle mě i horší.
Třetí týden prázdnin mi rodiče řekli, že pojedeme do Břeclavi, já si totiž už dlouhou dobu přála morčátko.
Jen jak jsme dojeli, tak jsme šli do Zverimexu a mně se tam hrozně zalíbilo jedno malé morčátko. Potom mi
rodiče řekli, že si ho vezmeme.
Nakoupili jsme všechnu výbavu: klec, napáječku, misku, krmení atd. Dojeli jsme domů a hned jsem se
s morčátkem mazlila. Jméno jsem mu dala Kimmy.
Myslela jsem si, že jak bude Kimmy malá, nebude až tak lítat. Byla moc hodná a taky pořád různě běhala a
skákala po kleci.
O týden později jsem začala rodičům pořád říkat, že bych chtěla Kimmy pořídit kamarádku, ale oni nechtěli.
Táta byl ze začátku úplně proti a říkal, že mi stačí jen jedno morče. Týden potom jsem byla doma s tátou a
rozhodl se, že dopoledne pojedeme pro morčátko. Byla jsem hrozně překvapená, jelikož táta o druhém
morčeti nechtěl ani slyšet. Dala jsem jí jméno Maggie.
41

ZŠ KLOBOUZKY U BRNA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019-20

Dojeli jsme domů a dali ji do klece za Kimmy, aby se seznámily. Ze začátku se divně honily, ale potom se
z nich staly nerozlučné kamarádky.
Během prázdnin jsem se ani moc nenudila, chodím totiž každý den se svojí Gracy ven (Gracy je můj psík).
Jezdíme s rodiči i na výlety do přírody. Také ke mně chodí moje kamarádka Áďa, se kterou vždy vymýšlíme
kraviny a chodíme ven. Ještě si skoro každý den voláme nebo píšeme.
Takto prožívám korona prázdniny já.
Nový kamarád v „korona“ čase
Někdo se po čas karantény učil, někdo v sobě našel skrytý talent a někdo se nudil. Ale já jsem se naučila
starat se o druhé. Pořídili jsme si totiž štěně. A to vám řeknu, to jsou starosti. První měsíc spal totiž pejsek
doma. Ráno budíček v šest, pak jsem ho musela vypustit ven, dát mu snídani. Pak většinou zase usnul. Až
se vzbudil, tak jsme spolu šli na dvůr a hráli si. Přišel čas oběda, tak jsme se oba naobědvali a šli zase ven.
Kolem druhé až třetí hodiny jsme šli na procházku. Došli jsme domů a byl večer. Navečeřeli jsme se a šli
spát. Ale řeknu vám, mně to vůbec nevadí. Už spí venku v boudě. Jo, a začali jsme cvičit povely. Už umí:
sedni, dej pac, trochu umí: zůstaň, ke mně a přines. Tohle jsou moje zážitky z karantény, na které jen tak
nezapomenu!

Co jsem dělal při karanténě
Hned jak jsem přišel domů, řekl jsem o tom mamce. Ta ze zlosti málem rozbila okno. Uběhl týden a já se
začal nudit. Nic mě nebavilo, chtěl jsem do školy. Byli jsme jen na výletě v mandloňové zahradě a byl jsem
venku s kamarády. Už jsem doma dva měsíce a skoro nic jsem nezažil. Abych pravdu řek, ve škole je to
lepší. Doufám, že už brzy půjdu. Ve škole nedostávám tolik úkolů jako teď.
Co mi daly (vzaly) „korona – prázdniny“
Když 10. března proběhlo hlášení školního rozhlasu o uzavření škol, byl jsem nadšený, že budu mít
prázdniny. Netušil jsem však, že to nebude až taková pohodička. Myslel jsem, že budu doma a budu si dělat,
co chci. Ale realita byla jiná.
Přes Edupage nám začaly chodit úkoly a nové učivo, se kterým jsem se musel seznámit a poté vypracovat
zadaná cvičení. Do učení se mi vůbec nechtělo a často jsem úkoly plnil až po neustálém upozorňování
maminky. Když jsem něčemu nerozuměl, mamka se mi to snažila vysvětlit. Později začala probíhat on-line
výuka. Ta je lepší, protože jsem v kontaktu s paní učitelkou a se spolužáky.
Kdybych měl shrnout, jestli je lepší učení doma, nebo ve škole, jednoznačně vyhrává škola. Učení doma je
nová zkušenost, ale doufám, že už ho nebudu muset nikdy absolvovat. „Korona – prázdniny“ mi daly
možnost vyzkoušet si jiný typ vzdělávání a vzaly mi to, na co jsem zvyklý, tj. navštěvovat školu a setkávat
se se spolužáky.
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8. Zhodnocení a závěr
8.1. Vyhodnocení realizace ŠVP
V letošním školním roce bylo rozhodnuto, že dojde k revizi našeho ŠVP, který byl na naší škole v platnosti
již několik let bez zásadních úprav. V prvním kroku jsme si nechali odborníkem zhodnotit současný ŠVP a
dle připomínek upravovali. Protože se jednalo o významné změny, využili jsme dobu vyčleněnou
distančnímu způsobu vzdělávání žáků k diskuzi při video konferencích a rozdělení úkolů. Následně jsme
přistoupili k těmto změnám: změny v učebních plánech, v dotacích jednotlivých hodin, zamýšleli se nad
formulací jednotlivých kompetencí, výchovných a vzdělávacích strategií a v neposlední řadě došlo také ke
změně v nabídce volitelných předmětů.
Práce byla jednotlivým pedagogům rozdělena podle stupně, na kterém vyučují. Učitelky prvního stupně ve
dvoučlenných či tříčlenných týmech zpracovávaly jednotlivé části ŠVP podle ročníku, ve kterém učí
v aktuálním školním roce.
Pedagogové druhého stupně pracovali na úpravách přidělených předmětů v předmětových komisích podle
své aprobace. Přípravě volitelných předmětů se věnovali ti pedagogové, kteří měli předpoklady a projevili
zájem daný předmět i vyučovat. V této oblasti jsme rozšířili nabídku o nové volitelné předměty, a to už od
sedmého ročníku. Snažili jsme se při tom využít kvalifikace našich pedagogů a možnosti, které nabízí naše
škola, např. možnost sportovat na novém víceúčelovém hřišti nad rámec vyučovacích hodin tělesné
výchovy, širší využití rekonstruované školní dílny či cvičné kuchyně, rozšířit vědomosti žáků z oblasti
ekologie a ochrany přírody, podpořit jejich badatelské aktivity, prohloubit jejich komunikační schopnosti
v anglickém jazyce apod. Během měsíce května bylo přistoupeno k posledním zásadním změnám a úpravám
a ke kontrole zpracovaných částí. Červen byl vyhrazen kompletaci nového ŠVP a úpravám grafické podoby
tohoto dokumentu. Našim záměrem je, aby upravený ŠVP poskytl žákům naší školy nejen dostatečné
množství vědomostí, ale aby je současně vybavil kompetencemi, které jim umožní uplatnění v jejich dalším
studiu i v praktickém životě.
Mgr. Jana Petrášová, koordinátorka ŠVP

8.2.Hodnocení činnosti EKOŠKOLY
Činnost Ekotýmu má ve škole dlouhou tradici. V tomto školním roce měl Ekotým 30 členů tvořených žáky
druhého stupně. Od září do listopadu se žáci scházeli pravidelně 1x týdně, od listopadu do března
nepravidelně. Po dobu karantény byla činnost Ekotýmu přerušena.
Členové Ekotýmu:
6.A – Hladká I., Hrodková L.
6.B – Mašková N., Vojtěšek F.
7.A – Fučíková E., Haman B., Hrnčíř T., Húšková E., Kalus F., Krbůšková T.,
Pažebřuchová E., Stejskalová S., Škrabková A., Trbolová S., Urbánková K., Vajčner T.
7.B – Laigot P., Stehlík A.
8.B – Věchetová E., Věchetová Z.
9.A – Burýšek S., Húšek A., Chotovinský F., Huták O., Mrva Š., Petláková Z.,
Sedlaříková A., Šeda d., Šeda M.
9.B – Dostál L.
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Akce

6.-9. ročník

1. schůzka Ekotýmu (seznámení s pravidly fungování Ekotýmu, program
na škol. rok 2019-20, třídní ekohlídky)

1.-9. ročník

zahájení celoročních projektů (Recyklohraní, sběr starého papíru, sběr
tonerů a cartrige, Prima eko-třída)

8. ročník

Veletrh firem Hustopeče

1.-5. ročník

Den stromů: „Nejhezčí výrobky z kaštanů“, 1. míst. – 5.B, J. Honzírek
(3.B)

6.-9. ročník

„Zelená!“, 1. místo – 6.A, A. Holečková (9.B)

Ekotým

Den Ekoškol (videa)

červen
1.-9. ročník
Ekotým

Vyhodnocení soutěží:
- sběr baterií – celkem nasbíráno 52 kg
- sběr elektroodpadu – celkem nasbíráno 196 kg
- sběr starého papíru – celkem nasbíráno 19 513 kg
Vyhlášení nejaktivnějších členů
Vypracovala: Mgr. Miroslava Hečová, vedoucí projektu Ekoškola

8.3.Sponzorské dary
Od ledna do srpna 2020 podpořili školu, jak finančně, tak věcnými dary či službou bez nároku na odměnu
tito sponzoři či přátelé školy:
●

sponzoru, který třídě 7. A daroval jednorázové roušky, bavlněné roušky, papírové utěrky a mýdlo
– podzim 2020

●

paní Jitce Šafránkové za strojní vyčištění všech koberců ve školní družině a třídách – léto 2020

●

prádelně a mandlovně paní Jany Brychtové za vyčištění a vyprání potahů na sedačky umístěné ve
odděleních školní družiny – léto 2020

●

panu Milanu Komosnému za vymalování učeben – 2020

●

Vinařství Herzán za finanční dar školní družině na zakoupení nových míčů – léto 2020

●

malířům za vymalování učeben 6. tříd a chodby školy – léto 2020

●

učitelům za finanční dary základní škole ve výši 84 800,- Kč – jaro 2020

●

Městu Klobouky u Brna za darování 50 litrů dezinfekce

●

skupině Kyjovsko, Břeclavsko a Hodonínsko – bojujeme proti koronaviru za darování 35 ks
ochranných štítů pro zaměstnance naší školy; především pak panu Marcelovi Mazáčovi za
zprostředkování, jeho vstřícnost a ochotu pomáhat nezištně lidem kolem sebe – jaro 2020

●

rodičům žáků za finanční dary na jednorázové hygienické prostředky a na čistící prostředky na jaře
roku 2020

8.4.Zhodnocení a závěr:
Škole se dařilo plnit vytýčené cíle, jak v oblasti pedagogické, tak výchovné, především v 1. pololetí.
Druhé pololetí bylo významně ovlivněno mimořádným opatřením vlády, kdy byly od 11.3.2020
z karanténních důvodů uzavřeny všechny školy. Byly zrušeny rozběhnuté soutěže a nekonaly se žádné
připravované akce pro žáky.
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Od 11.3. do 30.6. probíhalo distanční vzdělávání s přihlédnutím k možnostem žáků a jejich rodin.
Zápis do 1. tříd se konal v dubnu pouze korespondenčně a formálně, bez přítomnosti rodičů a dětí ve škole.
Uzavření školských poradenských zařízení mělo vliv na dokládání příloh nutných k vyřizování odkladů.
Od 11.5. probíhala kontaktní příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na SŠ, které se konaly
v posunutém termínu v červnu.
Od 25.5. se do škol vrátila výuka na 1. stupni za mimořádných opatření. Pracovní skupiny po max. 15 žácích,
nošení roušky ve společných prostorách, rozestupy 2 m, opakovaná dezinfekce rukou žáků a školních
prostor apod. Zaměstnanci školy, patřící do zdravotně rizikové skupiny, pracovali v upravených směnách
nebo z domu.
Hodnocení žáků za 2. pololetí bylo prováděno podle vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků
vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.
Na náročné práci v celém školním roce se podepsaly i změny ve vedení školy. Pan ředitel Mgr. Zdeněk
Kachnáč skončil ve funkci k 31.7.2019. V období od 1.8. do 30.11.2019 řídila školu Mgr. Jana Petrášová,
zástupkyně pověřená vedením. 1.12. 2019 nastoupila nová ředitelka Ing. Jana Králová.
V jarních měsících bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci školního vzdělávacího programu, aby lépe
vyhovoval nové koncepci školy, současným trendům ve vzdělávání s akcentem na podnikavost, badatelství
a posílení dalších gramotností žáků.
Škola se postupně začala zapojovat do grantových výzev.
Díky projektu Šablony II byly zakoupeny notebooky pro žáky a mohla začít být posilována ICT gramotnost
žáků i v ostatních předmětech. To si vyžádalo pokrytí školy wifi signálem, pořízení nového serveru a
celkovou rekonstrukci školní počítačové sítě.
V tomto roce byly zrekonstruovány prostory kanceláří vedení školy a sborovna učitelů. V době hlavních
prázdnin proběhly práce na modernizaci vstupu do školy. Kantýna s nevyhovujícím sortimentem sladkostí
byla zrušena hned v lednu a svačinky připravují žákům kuchařky ve školní kuchyni. Ve vestibulu vznikl
prostor s recepcí – vrátnicí, čímž se zvýší ostraha a zabezpečení budovy. Vstup do školy bude hlídat
elektronický přístupový systém, pro zaměstnance na čipy.
Po celý rok probíhá neustálá běžná údržba školního areálu – budovy a jejího vybavení, přilehlých zelených
ploch a sportovního areálu.
21.7. 2020 byl slavnostně zahájen provoz na nově vybudovaném sportovním areálu za školou.
Dlouhodobě jsou slabým místem v materiálně technické oblasti školní toalety a bazén, které by nutně
potřebovaly zmodernizovat.
Za velmi příkladnou lze hodnotit spolupráci se zřizovatelem Městem Klobouky u Brna a kompetentními
pracovníky OŠ ORP Hustopeče a OŠ KrÚ JMK. Velmi si vážíme pozitivního přístupu, jak zřizovatele, tak
vstřícných kroků vůči škole i ze strany dalších orgánů a organizací spolupracujících se školou.

Klobouky u Brna, říjen 2020

Ing. Jana Králová, ředitelka školy
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