
Výroční zpráva

 školní rok 2008/ 2009

Základní škola Brno

Bakalovo nábřeží 8

1.0 Základní charakteristika školy

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků 
a s výukou některých předmětů v cizím jazyce

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8,

příspěvková organizace

1



1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno-střed

1.3 Ředitel školy: PhDr. Yveta  Gašparcová

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: základní škola, školní družina

1.5 Kontakty:
telefon:  543212725
fax:        543215247
e-mail:   vedeni@bakalka.cz
http:        www.bakalka.cz

1.6 Úplná / neúplná škola 
Počet
tříd

Počet
ročníků

Počet
žáků

Průměrný
počet 

žáků na třídu

Kapacita 

1.stupeň 15 5 417 27,8

2.stupeň 9 4 224 24,9

Celkem 24 9 641 26,7 670

 

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení: dne 3. 1. 2006

Předseda a členové ŠR: Školská rada zřízená při ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, se sídlem  
                                       v Brně, Bakalovo nábřeží 8, je tříčlenná,  ve složení:
- předsedkyně školské rady:   Mgr. Eva Čermáková, zvolena za pedagogy školy
- členové: Mgr. Pavel David, zvolen za zákonné zástupce žáků                                           
                     MUDr. Dagmar Hrubá, jmenován zřizovatelem MČ Brno- střed     

 

1.8 Školní vzdělávací program 
Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník

Školní vzdělávací program ZŠ Brno, 
Bakalovo nábřeží s názvem „Naše 
výsledky hovoří cizími jazyky“

schválený dne 12.7.2006
(aktualizace schválena 
1.9.2008) 

I., II., III.,VI., VII. A 
VIII. ročník

Základní škola č.j. 16847/96 IV.

Jiné specializace, zaměření: 

Základní škola- rozšířená výuka cizích jazyků – č.j. 16847/96-2  ve třídách V.A, B,C;

IX. A,B
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1.9 Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet Počet strávníků

děti  a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní*
L 11 ŠJ  - úplná 0 0 0 0
L 13 ŠJ – výdejna 0 0 0 0
Náhradní stravování
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy)

Školní jídelna je samostatný právní subjekt

1.10 Počet pracovníků školního stravování k  .  .  .  .  .
Fyzické osoby 0
Přepočtení na plně zaměstnané 0

1.11 Školní družina,  která je součástí základní školy 
ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita
celkem 8 240 fyz. 8 / přepoč.  6,132 240
Z činnosti ŠD:

1.12 Školní klub, který je součástí školy
ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita
celkem 0 0 fyz.0 / přepoč. 0 0
Z činnosti ŠK:

2.0 Údaje o pracovnících školy

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
  Přepočtený / fyzický %

Celkový počet pedagogických pracovníků  40,43  / 46
z toho odborně kvalifikovaných 46 100

2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2

2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 13

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 7

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 9

2.2 Věkové složení učitelů
Věk Učitelé

Muži Ženy
do 35 let 6 9
36-50 let 1 22
51 a více 0 3
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0
Pracující důchodci pobírající důchod 0 5
Celkem 7 39
Rodičovská dovolená 0 7
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2.3 Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy

Typ kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků

Pedagogika, psychologie 6
Cizí jazyky 6
Umění, estetika 2
Speciální pedagogika, SVPU 1
Informatika, PC, SIPVZ 1
Společenské vědy 2
Legislativa, řízení, ekonomie 4
Sport, TV, turistika 2
Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 1
Alternativní pedagogika 3
Přírodní vědy 2
Technické vědy
Český jazyk a literatura 1
Zdravotnictví, BOZP, PO 4
Jiné 10
Celkem 39

2.4 Školní asistenti
Počet celkem  (přepočtený/fyzický)    0
z toho a) romský asistent                     0
           b) jiný (pedagogický, osobní)   0

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník Počet 
žáků

Prospělo s
 vyznamen
ání

Prospělo    Neprospělo Opakuje

1. 873 87 0 0 0
2. 81 81 0 0 0
3. 79 69 10 0 0
4. 89 70 18 0 0
5. 81 61 20 0 0

Celkem za I. stupeň 417 368 48 0 0

6. 57 38 19 0 0
7. 71 39 32 0 0
8. 53 31 22 0 0
9. 43 15 27 0 0

Celkem za II.
stupeň

224 123 100 0 0

Celkem za školu 641 491 148 0 0

2 žáci budou ještě konat komisionální přezkoušení k ukončení klasifikace za ročník (4. a 9. ) –
zvláštní plnění školní docházky na škole v zahraničí.
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3.2 Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy
2 1 0,15
3 4 0,62

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  328
průměr na jednoho žáka: 0,51

Neomluvené hodiny jsou převáženě dány absencí 2 sourozenců, kteří jsou v péči OSPOD 
a na doporučení PPP již ve 2. pololetí přešli na jinou ZŠ. 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 1 žákyně 2. ročníku – mimořádné 
nadání v lingvistické oblasti

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Gymnázium SOŠ SOU
4 leté 
studium

6 leté 
studium

8 leté 
studium

Počty přijatých žáků 18 15 14 22 2

3.6 Počet absolventů ZŠ

Ročník Počet žáků %
9.ročník 42 100
nižší ročník/5.ročník 0/0 0
Celkem 42 100

1 žákyně – zvláštní plnění školní docházky, chybí dokončení studia – bude přezkoušena,  dále bude pokračovat 
na SŠ ve Velké Británii.

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   8
Důvody: změna bydliště-stěhování, 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  
Důvody: přestup ze ZŠ, které nepokračují výukou na 2. stupni, změna bydliště- stěhování, 
zájem o výuku na naší škole

4.0 Hodnocení ZŠ nebo  jejich součástí
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4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí:

Státní kontrola podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. O 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  a zákona č.. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, provedená na ZŠ Brno, Bakalovo náb. 8  v termínu 7.-8. října 2008

Předmět kontroly: 
1. Kontrola vedení dokumentace školy dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) až i) a k-

personální dokumentace, odst. 2, a odst. 9 školského zákona
2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle § 30 odst. 1, 2, 3 školského

zákona
3. Kontrola  vydání  školního vzdělávacího  programu a  jeho zveřejnění  na  přístupném

místě ve škole dle ustanovení § 5 odst. 3 školského zákona
4. kontrola plnění povinnosti ředitele školy podle ustanovení § 164 odst. 1 písm. a), e),

f), h), odst- 2 a § 165 odst. 2 školského zákona
5. Kontrola dodržování ustanovení § 165 odst. 2 školského zákona.
6. Kontrola  plnění  povinností  ředitele  školy  ve  vztahu  k činnosti  školské  rady  podle

ustanovení § 167 4, 5, 7 (druhá věta)

Výsledky kontroly:
 Státní kontrolou ČŠI nebylo v žádné ze sledovaných oblastí zjištěno jakékoliv pochybení.

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: žádná

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:

5.0 Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./

5.1  Rozhodnutí ředitele
Počet rozhodnutí Počet odvolání

Odklad povinné školní docházky 16 0
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0
Jiné 249 7

6.0 Další údaje o škole 
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Kroužky při ZŠ

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků

Cizí jazyky* Špj -1/Nj-1/Rj-2 /Aj-Camb.13 /Aj- k-5/ 6 /12 /17 /173/ 112 /    

Informatika, PC 2 25

Náboženství 1 26

Přírodní vědy

Společenské vědy

Sport, TV, turistika judo-1**/badminton-1**/golf-1** 15/20/12

Technické vědy

Umělecké obory sbor-1/flétna-4/Vv a keramika-8** 25/18/150

Zdravotní, speciální pedagogika reedukační skupina-1 3

Jiné (příprava na přijímací zkoušky 
z Čj a matematiky)

4 66

* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný

** organizováno jiným subjektem v budově školy a pro žáky školy 
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7. Hodnocení  výsledků vzdělávání žáků  školy
testováním SCIO

Testování  SCIO  testy  nahrazuje  v posledních  letech  na  mnoha  středních  školách
přijímací  zkoušky,  na  středních  školách  je  pak  testování  samozřejmostí  jako  způsob
hodnocení a příprava na testy studijních předpokladů, nutné  k přijetí na vysoké školy. Proto
je  pro  žáky  nezbytné  se  s těmito  testy  včas  seznamovat  (trénovat  způsob  formulovaných
otázek i rychlost odpovědí) . Je to také pro žáky, jejich rodiče a také pro školu důležitý nástroj
autoevaluace  (sebehodnocení).  Vyhodnocení  testu  obsahuje  nejen  hodnocení  správnosti
odpovědí, ale i tzv. percentil – srovnání s výsledky ostatních žáků jednak ve třídě, v ročníku,
ale i s výsledky vrstevníků v rámci kraje a celé ČR (kolik % jeho vrstevníků řešilo test hůře
než daný žák).  
Velice  nás těší,  že  vysoká kvalita  vzdělávání  na naší  škole  se  potvrdila  i  tímto zcela
objektivním šetřením.
Testování probíhalo průběžně během školního roku ve 3. , 6. a 9. ročnících. 
Testování je vždy věnována velká vážnost a pro žáky je to možnost vyzkoušet si i atmosféru
„lehkého  stresu“  významnější  zkoušky, což  je  pro  jejich  budoucí  přípravu ke  studiu  také
velmi důležité.

Počty testovaných žáků v ČR jsou vždy přibližně stejné, jde tedy o reprezentativní šetření
mezi  asi  20 000  testovanými  dětmi  z různých  základních  škol  a  odpovídajících  ročníků
víceletých gymnázií. 
V uvedených tabulkách jsou uvedeny výsledky našich žáků, přičemž červeně je uveden rozdíl
výsledku našich žáků a žáků v celostátním průměru testovaných škol.

Výsledky testování Tetřev žáků 3. ročníků

Průměrný
percentil

třídy

Průměrný
percentil

třídy

Průměrný
percentil

třídy

Průměrný
percentil na

škole 

3. A 3. B 3. C 3. A, B, C
Matematika 32 56      +12* 56    +12* 48           +  4*

Český jazyk 45         +1* 60      +16* 56    +12* 54           + 10*

Anglický jazyk 60       +17* 65      +22* 75    +32* 67           + 22*

Prvouka 47         +4* 59      +16* 54    +11* 54           + 11*

Klíčové 
kompetence

47         +4* 70      +23* 71     +24* 63           + 17*

* údaj uvádí rozdíl výsledků žáků naší školy oproti celostátnímu průměru základních škol
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Výsledky testování žáků 6. ročníků

Průměrný
percentil třídy

Průměrný
percentil třídy

Průměrný
percentil na škole 

6. A 6. B 6. A,B
Matematika 83           +38* 71         +26* 77                  +32*

Český jazyk 84           +39* 74         +29* 79                  +34*

Obecné studijní
předpoklady

85           +40* 74         +29* 80                  +35*

* údaj uvádí rozdíl výsledků žáků naší školy oproti celostátnímu průměru základních škol

Výsledky testování žáků 9. ročníků- 2008/2009

Průměrný
percentil třídy

Průměrný
percentil třídy

Průměrný
percentil na škole 

9. A 9. B 9. A,B
Matematika 66           +19* 55          + 8* 60,5               +13*

Český jazyk 72          +25* 72         +25* 72                  +25*

Obecné studijní
předpoklady

74           +26* 73         +25* 73,5            +25,5*

Anglický jazyk 82          + 35* 62         +15* 72                 + 25*

* údaj uvádí rozdíl výsledků žáků naší školy oproti celostátnímu průměru základních škol

8.  Účast  žáků  školy  a  úspěchy  v olympiádách  
                                     a soutěžích 
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Konverzační soutěž ve francouzském jazyce

Průběžná příprava žáků na konverzační soutěž z francouzského jazyka. Školské kolo proběhlo
17.2., krajské kolo 19.3. a státní kolo 16.4. 

Výsledky krajského kola:  

Kategorie A1
Jiří Jízdný 1. místo, postup do celostátního kola  
Veronika Clausová 2. místo 

Kategorie A2

Gabriela Lázničková 1. místo, postup do celostátního kola  

Výsledky  celostátního kola:

Gabriela Lázničková- 5. místo v kategorii A2 

 Jiří Jízdný na 6.-12. místě v kategorii A1.

Konverzační soutěž v     anglickém jazyce

11.února 2009 se konalo v CVČ v Lužánkách městské kolo konverzační soutěže v anglickém
jazyce  –  kategorie  II.B,(  8.-9.  ročník  základních  škol  s rozšířenou výukou cizích  jazyků  
a odpovídající ročník víceletých gymnázií ). Za naší školu soutěžila žákyně 9.B třídy Karolína
Krejčí.

Výsledky městského kola- kategorie II.B:
Karolína Krejčí – 1. místo, postup do krajského kola

17.února 2009 proběhlo na naší škole městské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce –
kategorie I A, I B, II A .
Naší školu reprezentovala v kategorii I.B,( 6.-7. ročník základních škol s rozšířenou výukou 
cizích jazyků a příslušný ročník víceletých gymnázií ), žákyně 7.A Zuzana Vrbková. 

Výsledky městského kola kategorie I.B: 
Zuzana Vrbková – 1. místo

. 
11.3. krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce kategorie II B.  Karolína Krejčí se 
umístila na  druhém místě. 

Výsledky krajského kola kategorie II.B:  
Karolína Krejčí – 2. místo
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Soutěž v     anglickém jazyce žáků 1. stupně - English Star

Soutěž v anglickém jazyce, která se uskutečnila 19. března 2009. 
Soutěžící z 3. – 5. ročníků se utkali v kategorii svého ročníku. Jen 3. ročník byl dále dělen
kvůli odlišné výkonnosti pilotních a nepilotních tříd.

Výsledky:

„Stars of  3. A  “ :   1. místo Šarlota Svobodová
                               2. místo Anna Homolová
                               3. místo Pavla Krejčová

„Stars of  3.B, 3.C“: 1. místo  Jiří Spousta
                                   2. místo  Dominika Štefková
                                   3. místo  Lucie Nevídalová

„Stars of  4.A, 4.B, 4.C“:  1. Ema Fridrichová
                                            2. Dang Anh Duc
                                            3. Aneta Svobodová

„Stars of  5.A, 5.B, 5.C“:  1. Alexandra Kittnerová 
                                            2. Jana Vrbková
                                            3. Klára Enžlová    

Soutěž v     anglickém jazyce  English Jungle

Dne 15 .4. 2009 se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili soutěže v anglickém jazyce
„English jungle“, která se konala na ZŠ Cacovická.
 
Naši "Bakalku" reprezentovali a úžasné umístění vybojovali:
 

I.         kategorie         Pavla  RIEDEROVÁ (1.A) – 3. místo

II.        kategorie         Barbora  KÁROVÁ (2.A) – 5. místo

III.       kategorie         Šarlota  SVOBODOVÁ (3.A) – 5. místo

IV.       kategorie Alexandra  NOVÁKOVÁ (5.A) – 6. místo

Zkoušky Cambridge
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Dne 15. 5. 2009 proběhly na naší škole zkoušky Cambridge  (Cambridge Young Learners
English Tests), které organizuje naše škola společně s Britskou Radou (British Council). 

Zkoušky probíhaly ve třech kategoriích – Starters, Movers a Flyers. 
V letošním roce zkoušky skládalo celkem 67 žáků (Starters – 13 žáků, Movers – 30 žáků,
Flyers 24 žáků). 
Dne 18. 6. pak proběhlo slavnostní předávání certifikátů za zkoušky Cambridge.                I 
V  letošním roce byli žáci velmi úspěšní!

Olympiáda v     německém jazyce

Dne 10.2.2009 proběhlo na ZŠ Antonínská  městské kolo olympiády v     německém jazyce. 
V kategorii žáků 6. a 7. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií soutěžili za naši 
školu 2 žáci 7.B- Jakub Nečas a Lukáš Hanáček. Vzhledem k jejich první účasti 
v podobné soutěži sice neobsadili přední příčky umístění, ale atmosféra soutěže a setkání 
s konkurencí vrstevníků byla pro ně do budoucích klíní velmi cennou zkušeností.

V kategorii žáků 8. a 9. ročníků naši školu výborně reprezentovali 3 žáci : 

Ondřej Frybort z 8.B obsadil pěkné 14. místo, 

Karolína Krejčí  z 9.B vynikající 4. místo 

Veronika Fráňová  z 8.A  -3. místo.

Olympiády v     českém  jazyce

     Tradičně jsme se zapojili do olympiády v českém jazyce, školní kolo proběhlo v lednu
roku 2009, zúčastnilo se ho 20 žáků z 8. a 9. ročníků. 
Vítězem se stala jednoznačně Karolína Hrichová ze třídy IX. A. 

Vítězka  Karolína  Hrichová   postoupila  do  městského  kola  OČJ,  kde  obsadila
vynikající 4. místo

V krajském kole OČJ  Karolína Hrichová  opět zabodovala, a to  6. místem.

Dějepisná olympiáda

Do školního kola olympiády v     dějepise se přihlásilo 15 žáků II. stupně. 

Vítězem se stal  Marek Vašíček ze třídy VIII. A. Následně postoupil  i   do okresního
kola, kde především sbíral cenné zkušenosti.
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Chemická olympiáda: 

27.1.2009 se konalo na SPŠCH Vranovská městské kolo chemické olympiády kategorie D 
( základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií).
Naši školu reprezentovali František Čáslavský z 9.A, Natálie Lajdorfová z 9.B a Martin 
Šikula z 9.B. 

Všichni tři školu výborně reprezentovali- mezi 45 soutěžícími se umístil 
František Čáslavský  - 8. místo 

Natálka Lajdorfová - 17. místo. 
V konkurenci se studenty gymnázií se jistě neztratil ani Martin Šikula.

Matematické soutěže

1. Matematický klokan – školní kolo dne 29. 3. 2009
Kadet – 18 účastníků
Výsledky: 

1. místo Gabriela Lázničková (9.A)
2. místo Veronika Clausová (8.A)
3. místo Kristýna Daňková (9.A)

Benjamin – 18účastníků

1. místo Andrea Musilová (7.B)
2. místo Damir Solak (6.A)
3. místo Marie Biolková (6.A)

2. Pythagoriáda  - školní kolo dne 19. 2. 2009

6.ročník – 14 účastníků
                         

                        1.- 2.  místo Damir Solak(6.A),
                                             Áron Kasan (6.A)

7.ročník – 22 účastníků

1. místo Marek Ličeník (7.A) 
2. místo  Gabriela Rychlá (7.C)

oba postupují do městského kola

         Výsledky městského kola Pythagoriády: 
                       Gabriela Rychlá - 13. místo           
                       Marek Ličeník    - 19. místo

3. Matematická olympiáda
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                       8. ročník – 2 žáci, Lázničková Gabriela (9.A) 4. místo 

4. Genius Logicus
– domácí kolo 

30 žáků- soutěž probíhala na počítačích v určitém časovém 
termínu,výsledky nejsou známy

– národní a mezinárodní kolo (Slovensko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko)
                                 32 žáků- soutěž probíhala formou korespondence
                
Výsledky soutěže Genius Logicus 
                           
MEZINÁRODNÍ PÍSEMNÁ ČÁST NA ČAS.

KATEGORIE 04
                                                                                                  Národní kolo        Mezinár. kolo
ZLATÝ CERTIFIKÁT                    Biolková Marie  6.A               16. místo 138. místo
STŘÍBRNÝ CERTIFIKÁT              Solak Damir       6.A               55. místo 479. místo
                                                       Konečný Aleš    6.B               25. místo 323. místo
BRONZOVÝ CERTIFIKÁT         Horká Aneta      6.B             105. místo 813. místo

KATEGORIE 03
                                                                                                     Národní kolo      Mezinár.kolo
ZLATÝ CERTIFIKÁT                Král Ondřej            8.A            6. místo 43. místo
                                                     Clausová Veronika  8.A            8. místo 54. místo
                                                     Brančík Pavel          8.B           10. místo 57. místo
                                                     Langerová Tereza    8.B          19. místo 85. místo

STŘÍBRNÝ CERTIFIKÁT            Kučera Jan                8.B
                                                         Carda Daniel            7.C
                                                         Kloudová Tereza      8.B

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT           Karmazinová Inna       7.A
                                                          Kheir Edie                   7.A
                                                          Lázničková Tereza      7.C
                                                          Jandásková Eliška       7.A
                                                          Vrbková Zuzana          7.A
                                                          Vlčková Lydie             7.A
                                                          Kárová Mariana           7.A
                                                          Reška Martin                6.B
                                                          Dvořáková Martina      8.A 
                                                          Řiháčková Hana           7.A 
                                                          Markovičová Kristýna 7.A  
                                                          Hráček David               7.C
                                                          Biolek Martin               6.A
                                                          Bukai Martin                7.A
                                                          Hofírek Daniel             7.C

      KATEGORIE 02
                                                                                             Národní kolo            Mezinár. kolo
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ZLATÝ CERTIFIKÁT           Lázničková Gabriela   9.A       31. místo                172. místo

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT   Daňková Kristýna        9.A     199. místo     977. místo
                                                       
                                                  Čáslavský František    9.A      211. místo          1047. místo

                           
KORESPONDENČNÍ ČÁST – DOMÁCÍ KOLO

VYNIKAJÍCÍ MEZINÁRODNÍ ŘEŠITEL        Vrbková Zuzana      7.A
                                                                              Langerová Tereza    8.A
                                                                              Kučera Jan               8.B
                                                                              Král Ondřej              8.A
                                                                              Kloudová Tereza      8.A
                                                                              Hořanský Martin      7.B
                                                                              Brančík Pavel           8.B

VYNIKAJÍCÍ ŘEŠITEL             14 ŽÁKŮ
VELMI DOBRÝ ŘEŠITEL          4 ŽÁCI
DOBRÝ ŘEŠITEL                        2 ŽÁCI

Matematická olympiáda – Klokan žáků 1. stupně:

Na 1. stupni Bakalky se uskutečnila matematická dne 20. 3. 2009 soutěž Klokan. Kategorie 
Cvrček (pro 2. a 3. ročníky) a Klokánek (4. a 5. ročníky)

Výsledky jednotlivých kategorií:

Cvrček: (122 řešitelů)

1. Andrea Hauptová         III .A   54 b.

2. Dalibor Kramář            III. C   51 b.

3. Markéta Řezáčová       III. C    50 b.

    Klára Řezáčová             II. B    50 b.

    Nikol Bartáková          III. B    50 b.

Klokánek: (145 řešitelů)

1. Kateřina Toušková       V. A      102 b.

2. Anna Nevídalová          V. B      94 b.

3. Thuy Trang Han            V. A      91 b

Soutěž  Brněnských vodáren a kanalizací „ Odpovídá celá třída“,

Soutěž byla zaměřena na zdroje pitné vody, oběh vody  v přírodě,  životní prostředí a vodní
toky. Děti téměř měsíc vyhledávaly informace na daná témata, třídily, zapisovaly a výtvarně
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je zpracovávaly. Žáci 4. B  naší školy obsadili 1. místo. Jako hlavní cenu  měli žáci
zajištěn třídenní pobyt v rekreačním středisku Drak v Křižanově  (2. 6 – 4. 6. 2009).
Čekal  na ně bohatý program  -  výlet  na hrad Pernštejn,  návštěva Vírské přehrady,
prohlídka  zámku ve  Velkém  Meziříčí,   program v lanovém centru  a  lovení  vodních
živočichů v rybníce.

Sportovní soutěže

1./ Plavecký turnaj škol  „O Svratecký pohár“:

Výsledky v     kategorii dívek:

Volný způsob:
Radka Novotníková- 1. místo
Kristýna Cahová – 3. místo
Mariana Kárová- 5. místo

Prsa:
Radka Novotníková -1. místo
Kristýna Cahová - 2. místo

Znak:
Mariana Kárová - 3. místo

Výsledky v     kategorii chlapců:

Prsa:
Jakub Adamec – 13. místo
Jiří Jízdný -16. místo

Volný způsob:
Rick Gasho- 28. místo

Znak:
Rick Gasho- 15. místo
Risto Ilič - 24. místo

2./ Floorball:

III. kategorie hoši – 2. místo ve skupině
IV. kategorie hoši – 3. místo ve skupině

3./ Memoriál Krejčiříka ve floorballe:
 2. místo ve skupině
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4./Basket:
III. kategorie hoši – 1. místo v obvodě

                     1. místo v okresním kole (finále města Brna)

                                           Pořádající škola: ZŠ Bakalovo n.8

                           2. místo v krajském přeboru

5./Lyžařský výcvikový kurz  - závody v obřím slalomu Petříkov Rezko 19.1 .-  26.1
Počet žáků: 31 účast žáků  soutěžilo v závodech v obřím slalomu, kat. dívky,hoši

6./ Lyžařský výcvikový kurz  - závody v obřím slalomu Petříkov Rezko 9.3. – 15.3.
Počet žáků: 34 žáků soutěžilo v  závodech v obřím slalomu, kat. dívky,hoši

7./ Soutěž brněnských škol „O POHÁR JIŽNÍHO CENTRA“
Naši žáci se v  konkurenci všech brněnských škol umístili na předních místech: 

a) Turnaj v basketbale  –  kat. H - 2. místo

b) Turnaj velká kopaná  –  kat H – 2. místo

c) Veslování 3. místo 

d) Celkové umístění školy v poháru : 3 místo
           

8./ Vybíjená tříd 5.A, 5.B, 5.C-  turnajově – konečný vítěz 5.A

9./ Školní atletická olympiáda – účast žáci 2. stupně, rozhodčí žáci 9.A,B

Disciplíny: hod plným míčem kat. D,H
                   skok daleký kat. D,H
                   běh na 60 m kat.D,H
                       štafeta kat D,H, smíšená štafeta

 

9.   Spolupráce školy s dalšími subjekty:
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a) KVS  U Tří kohoutů:
Již několik let naše škola velmi úzce spolupracuje s KVS u Tří kohoutů. Pro žáky 

naší  školy   KVS  provozuje  přímo  v objektu  naší  školy  několik  zájmových  kroužků,
především výtvarný a keramický kroužek,  žáci školy pravidelně navštěvují představení  
a výukové programy v divadle Polárka. 
Žáci  z výtvarného  a  keramického  kroužku  také  pod  vedením svojí  paní  učitelky  Evy
Zálešákové  připravili  krásnou  výstavu  v prostorách  školy  při  příležitosti  Dne  dětí  
a  školní  Zahradní  slavnosti.  Vytvořili  překrásnou  kolekci  keramických  plastik  „můj
oblíbený učitel“ ,  takže pestré složení pedagogického sboru naší školy lze obdivovat i na
těchto dětských výtvorech.

b) Městská policie
V letošním školním roce  se  nám ještě  více  podařilo  prohloubit  již  dříve  fungující

spolupráci s Městskou policií v Brně jak v rámci bezpečnosti při cestě žáků do a ze školy,
dále v rámci prevence kriminality a také jsme je využívali ke konzultacím v závažných
případech. 

Dále jsme se zapojili do výuky dopravní výchovy - jak formou besed a přednášek  
pro žáky 1.  stupně,  dále  žáci  mohli  své teoretické  poznatky vyzkoušet  v praktických
výukových lekcích na dopravních hřištích ( soutěž Empík cyklista, Malý cyklista ).

c) Policie ČR
Naše škola po celý rok velmi úzce spolupracovala s Policií  ČR na několika projektech
v rámci  prevence.  Především  to  byly  besedy  a  přednášky  k prevenci  kriminality,
seznámení  žáků školy  se základními  právními  předpisy, které  se  na  ně  vztahují,  byla
navázána úzká spolupráce s odborem prevence kriminality.
Žáci  2. stupně se zúčastnili  výukového programu Policejní  školy v Brně a Policie  ČR
(výcvik služebních psů, koní).

d) Hasičský záchranný sbor ČR 
Naše škola s hasiči navázala spolupráci v letošním školním roce v rámci preventivních
programů  „Hasík“  pro  žáky  1.  stupně.také  s Hasičským  záchranným  sborem  ČR.
Součástí velmi poutavých hodin prevence s hasiči  brněnského hasičského záchranného
sboru byly i videoprojekce s ukázkami zásahů a možností využití služby hasičů nejen při
hašení požárů. Zlatým hřebem ale pro děti byla exkurze přímo do centra práce hasičů –
na služebnu na ul-  Lidická.  Zde žáci  prohlédli  celý provoz, zásahové vozy, vybavení
hasičů,  mohli  vyzkoušet  napojování  proudnic  i  samotné  tryskání  vody  z proudnic  a
museli uznat, že stát se hasičem – ať dobrovolným nebo profesionálním- je práce velice
krásná a záslužná, ale také velmi náročná 

e) Občanské sdružení Rada rodičů 
V letošním školním roce se podařilo ještě více zapojit OS Radu rodičů do dění ve škole,
sdružení podpořilo řadu akcí pořádaných na škole – např. školní ples pro žáky 2.stupně,
soutěže  na  LVK,  ocenění  knižní  odměnou  pro  nejlepší  žáky  v jednotlivých  třídách,  
ale  hlavně se velkou měrou  velmi  úspěšně  podílelo  také  osobní  účastí  velkého počtu
rodičů na pořádání Zahradní slavnosti pro žáky 1.stupně a jejich rodiče.
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f) Britská rada
Ve spolupráci s Britskou radou pořádáme již několik let jako jediná škola v Brně a okolí
přípravné kurzy k Cambridgeským zkouškám, které se pod vedením pracovníků Britské
rady konají  na naší  škole.  Naši žáci  tak mohou zúročit  své celoroční  úsilí  úspěchem  
u  mezinárodně  platné  a  uznávané  zkoušky  a  získat  certifikát  o  absolvování  zkoušky
na příslušné úrovni (Starters,  Movers, Flyers). V tomto školním roce prošlo přípravou  
ke zkouškám téměř 180 dětí.

g) Pedagogicko-psychologická poradna
Již  několik  let  úspěšně  funguje  úzká  spolupráce  školy  s   PPP  v oblasti  výchovy  
a vzdělávání žáků se SPUaCH, ale vzhledem k profilaci a složení žáků školy i v oblasti
péče  o  talentované  a  mimořádně  nadané  žáky  na  ul.  Zachové  a  ul.  Kohoutové.  
Tato  spolupráce  je  zejména  zaměřena  na  depistáž  a  následnou  odbornou  péči  
o talentované a mimořádně nadané děti, ale také v oblasti DVPP se zaměřením na spec.
pedagogiku  a  práci  s mimořádně  nadanými  dětmi.  V neposlední  řadě  je  pro  nás  PPP
důležitým partnerem při přípravě k zápisu do 1. ročníků. Kontaktním pracovníkem PPP
pro  naši  školu  je  PhDr.  Bohatá,  spec.  pedagog  pro  naši  školu  Mgr.  Bělková,  pro
talentované žáky pak Mgr. Beníšková.

h) Firma E-on
      V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s firmou E-on v rámci jejich projektu
     „Malá energetická akademie“. Firma poskytla výukové materiály, drobné dárky pro   
      žáky a také exkurzi do miniprovozu  v energetickém tracku- na korbě tohoto auta, které   
      po celý den parkovalo před školou se vystřídaly všechny třídy 4. a 5. ročníku. Shlédli zde  
     nejen expozici zmenšených modelů různých typů elektráren, principu výroby a převodu  
     elektrické energie ale mohli si vyzkoušet  spoustu zajímavých pokusů z fyziky- např. se  
     statickou elektřinou, použili Van der Graafův generátor
        

10. Spolupráce  školy  s Pedagogickým  centrem,
vysokými školami:
Škola má  statut fakultní školy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v     Brně.
Ze smlouvy vyplývá pro školu bohatá oboustranná spolupráce – ze strany školy pomoc 
při výchově a formaci budoucích pedagogů prostřednictvím velmi kvalitních ”cvičných
učitelů”  z řad  našich  pedagogických  pracovníků,  tak  i  ze  strany  Pdf  MU  v různých
oblastech,  např.  s katedrou geografie  při  vytváření a aplikaci  zeměpisných programů a
využití  ICT  ve  výuce  zeměpisu,  s katedrou  anglistiky  a  francouzského  jazyka  na
mezinárodních projektech – stážisté v rámci projektu Erasmus, a také s dalšími katedrami.

Spolupráce  s     Pedagogickým  centrem:  podařilo  se  zapojit  do  mnoha  programů
organizovaných  Pedagogickým  centrem  v rámci  Dalšího  vzdělávání  pedagogických
pracovníků.  Pracovníci  školy  jsou  školiteli  Pedagogického  centra.  Různými  semináři  
či školeními prošla v tomto školním roce velká část ped. pracovníků. 

       

      Spolupráce s     NIDV : škola se zapojila do projektu „Příklady dobrých praxí na školách
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 Jihomoravského kraje“, financovaného z prostředků  ESF. Jedná se o sdílení zkušeností
s různými  formami  výuky.  O  ukázkové  hodiny  cizích  jazyků  i  ukázku  výuky  dalších
předmětů v cizím jazyce byl mezi učiteli z jiných škol obrovský zájem, takže ani nemohli
být  všichni  zájemci  uspokojeni.  Nabídli  jsme  našim  skolkům  z jiných  škol  možnost
navštívit  výuku ve více než  20 ti jazykových skupinách a ohlasy na kvalitu výuky na naší
škole byly velice pozitivní. 

Spolupráce s     ÚIV (Ústav pro informace ve vzdělávání)
Jako jedna ze dvou brněnských škol byla naše škola vybrána k testování žáků 9. ročníků
v rámci mezinárodního výzkumu PISA 

Spolupráce s     nakladatelstvím Fraus:

Již několik let naše škola úzce spolupracuje s nakladatelstvím Fraus, vydavatelem kvalitní
ucelené řady učebnic a doplňkové pedagogické literatury. V loňském  školním roce byla
naše škola vybrána  nakladatelstvím Fraus jako škola partnerská. Vzájemná spolupráce
spočívá  zejména  v pravidelné  účasti  na  školeních  nad  novými  vydáními  učebnic,  
v  poradenské  a  editorské  činnosti  našich  učitelů.  Někteří  naši  vyučující   spolupracují
přímo jako lektoři  seminářů  a  školení  v rámci  DVPP, organizovaných  nakladatelstvím
Fraus.

11. Zapojení školy do projektů

Projekt MMB „Výuka angličtiny na vybraných základních školách města
Brna“

Odborné zkušenosti  při  výuce anglického jazyka s těmi nejmenšími  využíváme v rámci
pilotního projektu MMB „Výuka angličtiny na vybraných školách ve městě Brně“. Díky
němu jsme schopni vytvořit žákům nadstandardní podmínky při výuce Aj (zvýšený počet
hodin  cizího  jazyka,  jeho zařazení  od  1.  ročníku   vzdělávání,  možnost  dělit  na  menší
výukové skupiny)

Projekt Poznáváme země Evropské unie 

Lucembursko, Belgie, Francie 2009

Zahraniční výjezd do jmenovaných zemí Evropy proběhl bez nejmenších problémů, byly 
naplněny všechny cíle a záměry, spolupráce s CK AB Uhlová byla vynikající, vše bylo 
zajištěno k maximální spokojenosti všech. Žáci tak měli možnost nejen poznat důležitá 
místa svou zemí EU, ale ověřit si své jazykové znalosti při běžné komunikaci s místními 
obyvateli.
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Ve dnech 25.  - 30. dubna  2009 se 40 žáků školy se svými pedagogy vydlo na  jazykově 
studijní a poznávací výjezd po Evropě. 

Program zájezdu: 

25. 4.   odjezd z Brna ve 22:00, cesta autobusem nonstop

26. 4.    Lucemburk- žáci si prohlédli historické centrum města, Waterloo – zde  mohli       
plně nasávat atmosféru 18. června 1815, kdy byl Napoleon  Bonaparte a jeho vojsko právě na 
tomto místě poražen, navečer přejezd do Belgie, ubytování

 27. 4.    Brusel – nejen proto, že v době naší návštěvy  právě pomalu končilo předsednictví 
naší země v EU nešlo na naší cestě vynechat Brusel!  Účastníci si prohlédli centrum města 
(katedrálu, Velké náměstí, Radnici, Manneken Pis, Atomium, Brucepark a vynikající expozici 
„Mini-Europe“ s maketami více než 350 monumentálních staveb hlavních evropských měst, 
zmenšených v poměru 1:25), večer přejezd do Francie, ubytování 

28. 4.   Paříž- okružní jízda městem, příjezd k Eiffelově věži (možnost výstupu pěšky do 1. a 
2. patra, většina vyjela výtahem až nahoru k nejvyšší vyhlídce), Martova pole, Vojenská škola,
Invalidovna, Vítězný oblouk, Elysejská pole, nám. Concorde, chrám Madelaine, Opera, 
Vendome, přejezd autobusem na Montemartre - procházka s prohlídkou baziliky Sacré Coeur 
a nám. malířů Place du Tertre,  dále návštěva moderní pařížské čtvrti La Défense. Ubytování

29. 4.    Versailles- královský zámek a zahrady. Návrat do Paříže - pokračování v prohlídce 
města-  pěší okruh - Pantheon, Latinská čtvrť, universita Sorbonna, ostrov La Cité- chrám 
Notre Dame, justiční palác, dále kolem radnice na Beaubourg - Centre Pompidou, kostel sv. 
Eustacha, ulice Rivoli, muzeum Louvre, fakult. plavba lodí po Seině. Odjezd večer z Paříže, 
jizda nonstop přes Francii do Německa 

30. 4.   Amberk - Kurfiřstské lázně (koupání v areálu s tobogánem, vířivkami, bazény), 
zpáteční cesta do Brna .

Anglie a Jižní Wales
31.5.- 7.6. jsme pořádali školní poznávací zájezd do Velké Británie. Zúčastnilo se ho 41 žáků 
a 3 pedagogové. Zájezd  měl mezi žáky velmi dobrý ohlas. Děti měly možnost shlédnout 
turistické zajímavosti Anglie a severního Walesu a také si vyzkoušet své znalosti anglického 
jazyka komunikací v rodinách.

12. Mezinárodní spolupráce a mezinárodní         
                                 projekty:

      Argonauts of Europe

Projekt ”Argonauts of Europe” kombinuje mobilitu budoucích učitelů jako mezinárodních
pedagogů a pedagogickou praxi na osmi zahraničních institucích. Cílem tohoto projektu 
je  komunikace  mezi  kulturami  a  vedení  mezinárodních  projektů,  jako  například
Comenius.
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     Projekt Culture box - jedná se o roční jazykový projekt, do nějž jsme ke konci loňského   
     školního roku vstoupili s dánskými partnery a v jehož samotném závěru bychom chtěli  
     uskutečnit výměnný pobyt.

Projekt Tell me – tento projekt je zaměřen na budování kulturního povědomí o jiných
zemích v rámci EU i mimo ni a také seznámení s evropskými jazyky na základě angličtiny
(příprava poznávacího zájezdu do Francie)

Projekt MMM-  je  projektem pro nejmenší  děti,  jeho cílem je  pomocí  ICT učit  děti  
jak jazyku, tak také formě dopisu, pravopis, rozšiřovat slovní zásobu a v neposlední řadě
navázat užší osobní kontakty s vrstevníky ze zahraničí.

Socrates

Naše škola podala projekt s názvem Knowing European Painters společně se základními
školami  ze  Španělska,  Finska  a  Polska.  Cílem  projektu  bylo  prohloubit  kulturní  
a jazykové znalosti našich žáků a vést je k toleranci jiných kultur a národů.
V rámci projektu Sokrates – Comenius II. naše škola požádala o jazykové asistenty, rodilé
mluvčí na podporu výuky Aj, Fj a Nj.  Náš projekt byl zhodnocen jako úspěšný a byl
podpořen.  V průběhu příštího  školního  roku bude škole  přidělen  nejméně  na  půl  rolu
jazykový asistent- rodilý mluvčí z Velké Británie. Věříme, že to bude další důležitý počin
ve zlepšování kvality výuky a výsledků vzdělávání žáků.

8 13. Péče o talentované žáky: 

       - příprava na Cambridgeské zkoušky, další kroužky a nepovinné předměty dle nabídky ,  
         využití volného provozu s výukovými i doplňkovými programy  v PC učebně pro žáky  
         s možností stálého připojení k internetu), možnosti využívání informačního centra  
         (cizojazyčná literatura, encyklopedie, slovníky, atd.)

- pilotní projekt MMB Výuka angličtiny od 1. ročníku na vybraných základních školách  
        na území města Brna (Škola byla na základě svých výsledků ve výuce cizích jazyků  
        jako garant a školící  centrum pro další  vybrané školy.),  zapojení  žáků třídy 1.A  
        do  tohoto projektu 
      - spolupráce s výchovnými poradkyněmi a PPP (možnosti většího využití potenciálu     
         nadaných žáků)

- příprava k olympiádám a soutěžím, jejich organizace
- intenzivní dlouhodobá příprava k přijímacím zkouškám na SŠ pro žáky 9. ročníku,      

         projekt 4 denního studijního soustředění „Předpřijímačkový víkend“  
- organizace testování společností  SCIO (dlouhodobá spolupráce)
- srovnávací testování ve výuce cizích jazyků (jeden z nástrojů k optimálnímu rozdělení  
  jazykových skupin)
- individuální přístup k žákům

14 . Péče o zaostávající a problémové žáky:

- péče třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů a jejich spolupráce s rodiči
- péče výchovných poradkyň pro 1. i pro 2.stupeň 
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- pravidelně se realizují výchovné komise a pohovory s rodiči, provádí se depistáž a to vše
   v úzké spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou na ul. Zachové 
   a ul. Kohoutové (kontaktním pracovníkem naší školy je PhDr.Bohatá,   
   spec.pedagog pro naši školu Mgr. Bělková), ve výjimečně nutných případech  
   s odděleními sociální péče a OSPOD příslušných městských  částí 

15.  Pořádání LV K a ŠVP, výlety, exkurze a další
akce

a) Intenzivní 4 denní soustředění před přijímacími zkouškami pro žáky 9. ročníků    
(tzv. předpřijímačkový víkend)

Žáci  9.  ročníků se na výjezdním soustředění  ve dnech 19. 3.  -  22.  3.  2009 ve Valči  
u  Hrotovic  intenzivně  připravovali  na  přijímací  zkoušky  na  střední  školy,  učili  se  
a hlavně opakovali  látku z M, JČ, Ch, Př, Z a všeobecného přehledu. I díky této akci
složila většina našich absolventů přijímací zkoušky velmi úspěšně všichni byli přijati na
jimi vybrané školy a obory. 

b) Lyžařské kurzy
Stejně jako v minulých letech se uskutečnily 2 lyžařské výchovně výcvikové zájezdy –
opět  v Jeseníkách  –  LVVZ  Petříkov -  Rezko – 19.-26.  leden 2009 – účast  31 dětí,  
9.-15.březen  2009 - účast 34 dětí.

c) Školy v     přírodě:

Škol v přírodě se letos zúčastnilo  9 tříd žáků na 1.stupni

Přehled ŠVP: 
 Žáci tříd 2. A a 3. A strávili 5 dní v Trojanovicích v CHKO Beskydy – výjimečně

zimní škola v přírodě
 Žáci tříd 2.B a 4.B také  5 červnových dní v Janoušově v oblasti Jeseníků, 
 Žáci tříd 2.C a 3.C prozkoumali Beskydy v oblasti Frýdlantu nad Ostravicí  
 Žáci tříd 4.C a 5.A prožili 5 dnů v moravských Chřibech
 Žáci třídy 3.B - 5 dnů v Hodoníně u Kunštátu

Školní výlety:

Školní výlet absolvovaly děti téměř všech tříd naší školy- jednodenní nebo vícedenní 
v závislosti na věku žáků.

- jednodenní výlety – třídy 1. A, 1. B, 1. C, 4. A, 5. B, 5. C, 6.A
- dvojdenní výlet - třída  6. B, 7.A,  7. C, 8. A, 9. A
- třídenní výlety - třídy  4.B, 7. B, 8.B

23



d) výjezdní zasedání Žákovského parlamentu
Žákovský parlament uspořádal v říjnu 2008 víkendové výjezdní zasedání pro zástupce
tříd v žákovském parlamentu (za každou třídu z 2. stupně jeli vždy 2-3 zástupci) - viz
zpráva o činnosti ŽP

e) Exkurze, výukové programy
Vyučující  1.  i  2.  stupně sami  připravili  nebo zorganizovali  pro  své žáky velkou řadu
exkurzí, besed, návštěv výstav, výukových programů v Centrech volného času, v muzeích
(např.  program  pro  žáky  1.  stupně  k doplnění  dopravní  výchovy  pořádaný  Městskou
policií  Brno  -  soutěž  Empík-cyklista,  návštěva   stálých  i   jednorázových  výstav  
v expozicích Moravského zemského muzea, Technického muzea, Anthroposu, návštěvy
Knihovny Jiřího Mahena, výukové programy Planetária Mikoláše Koperníka, , návštěvy
představení  brněnských  divadel,  výchovné  koncerty,  návštěvy  několika  výstav
s výtvarným zaměřením a další, zeměpisné výukové pořady Agentury Pohoda, a spousty
dalších – viz kalendář akcí pořádaných školou ve školním roce).

16. Zpráva o činnosti  Žákovského parlamentu 
ve školním roce 2008/2009

V každé třídě naší školy si žáci volí svou samosprávu, která se v nižších ročnících 
stará především o prostředí v učebně (pořádek, nástěnky, křídy, tabule). Ve vyšších ročnících 
prvního stupně se  představitelé žákovské samosprávy učí prosazovat a hájit zájmy kolektivu. 
Na druhém stupni se jejich nápady a iniciativa mohou realizovat prostřednictvím Žákovského 
parlamentu.

Žákovský parlament vznikl na naší škole již před šesti lety. Jedná se o reprezentativní 
uskupení žáků na druhém stupni. Z každé třídy jsou voleni třídním kolektivem dva až čtyři 
zástupci. Prostřednictvím ŽP mohou žáci vznášet podněty a případné připomínky vedení či 
jednotlivým pedagogům, podílet se na chodu školy. Také učitelé se v případě potřeby mohou 
prostřednictvím ŽP obracet na žáky.

Členové ŽP se pravidelně scházejí jedenkrát za měsíc. Celoroční práci předchází 
víkendové výjezdní zasedání konané v říjnu ve Valči u Hrotovic, na kterém se projednávají 
základní aktivity ŽP plánované na daný školní rok a zvolení zástupci se více poznávají, aby 
spolu mohli lépe komunikovat a spolupracovat během roku.

 Již v předchozích letech převzal ŽP patronát nad organizací sběru papíru. Členové ŽP 
se postarali nejen o samotný příjem papíru, ale zajistili také naložení na nákladní auto a 
vyhodnocení výsledků. Výtěžek sběru byl věnován projektu Adopce na dálku, do něhož jsme
jako škola zapojeni. Naše škola adoptovala Rodrigueze Miltona, desetiletého chlapečka 
z Indie. Letos mu třídy vyhotovily a poslaly přání k 10. narozeninám a samozřejmě jsme mu 
také zaslali finanční podporu na studium. 

Před Vánocemi se uskutečnil již tradiční ples pro žáky II. stupně. Tentokrát jsme si 
připomněli atmosféru 60. let ve stylu filmu Rebelové, kterou umocnilo předtančení žáků 9. 
ročníků.

Stejně jako loni pořádal ŽP soutěž O třídu roku. Vítězem se stala třída 6.B, na 2. místě 
skončila 6.A a 3. místo obsadila 8.B. Nešlo však ani tak o umístění, ale spíše o to, abychom se
pobavili a upevnili soudržnost třídních kolektivů.
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Již druhým rokem proběhlo spaní ve škole. Zúčastnily se téměř všechny třídy II. 
stupně. Tentokrát bylo téma spaní ve škole Prevence není legrace, tedy zaměřili jsme se na 
primární protidrogovou prevenci. Součástí programu byly filmové i praktické ukázky Celní 
správy. Akce posloužila nejen k zamyšlení žáků nad drogovou problematikou, ale také k 
upevnění třídních kolektivů. 

Naším přáním je, aby se v budoucnu rozvíjela spolupráce Žákovského parlamentu 
s Radou rodičů.

Žákovský parlament
Třídy:
6. A  - Martin Hrachovina, Veronika Kopalová, Monika Weisová

6. B – Michaela Repková, Petr Wagner, Dominika Vaníčková, Veronika Vašíčková 

7. A – Martin Bukai, Blanka Hýžová, Michael Urbášek

7. B – Jan Mátl, Martin Hořanský, Jakub Míchal

7. C – Tereza Lázničková, Vojtěch Zítka

8. A – Markéta Václavková, Ondřej Král

8. B – Ivan Kebeleš, Tereza Kloudová, Alexandra Zítková, Jan Jäger

9. A – Gabriela Lázničková, Kamila Jurčeková

9. B – Markéta Simandlová, Lenka Kudláčková

Učitelé: Mgr. Ivana Fabianová, Mgr. Martina Cintulová

17. Hodnocení výchovně - vzdělávací činnosti školní družiny

Školní družinu navštěvovalo 240 pravidelně docházejících dětí,  které byly rozděleny
podle věku do 8 oddělení.

Výchovně – vzdělávací činnost byla zaměřena na osvojování základů hodnot, na nichž
je  založena  naše  společnost,  na  formování  mravních  a  charakterových  vlastností  dětí
v souladu se zásadami demokracie, humanismu a vztahu k práci. U žáků byly podporovány
citlivé  vztahy  k lidem,  k přírodě,  byly  vedeny  k otevřené  komunikaci,  ke  spolupráci,
k respektování  druhého, k řešení problémů, k ochraně svého zdraví i druhých, k tvořivosti,
k rozvoji estetického cítění, přičemž byly respektovány individuální schopnosti a dovednosti
žáků.

Náplň práce školní  družiny zahrnovala činnosti  pravidelné,  které byly dány týdenní
skladbou zaměstnání  jednotlivých oddělení a představovaly zejména organizované aktivity
zájmového či tělovýchovného charakteru, dále potom spontánní aktivity, které obsahovaly
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každodenní individuální klidové činnosti po obědě (četbu, vyprávění, kreslení, hry dle výběru
dětí ) a při pobytu venku ( po organizované činnosti ), dále spontánní hry v době ranního
pobytu žáků ve školní družině a v koncové družině, po sloučení jednotlivých oddělení. A dále
příležitostné akce, které byly připravovány pro všechna oddělení školní družiny.

Celodružinové akce pro všechna oddělení ŠD:

- září           návštěva knihovny – „Poprvé do školy, poprvé do knihovny“

- říjen          „DRAKIÁDA“

                    návštěva divadelního představení „Jen počkej zajíci“ ( divadlo Polárka )

-listopad      ZLATÝ SLAVÍK – pěvecká soutěž ve ŠD 

                    ŠACHOVÝ TURNAJ ve ŠD 

- prosinec    „MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA“  

                    „Vánoční tradice“ – návštěva knihovny    

- leden         „KŘIŠŤÁLOVÁ STUDÁNKA“ – recitační soutěž ve ŠD

                    BRUSLENÍ ve ŠD           

- únor           KARNEVAL ve ŠD                    

                    BRUSLENÍ ve ŠD

- březen       návštěva divadelního představení „Broučci“ ( divadlo Polárka )

                    „ TÝDEN  ČTENÍ“– návštěva knihovny, 

                     návštěva výstavy – „SVĚT DĚTÍ NA ŠLECHTICKÝCH  SÍDLECH“          

- duben        „O PUTOVNÍ KORUNKU DÍVKY ŠKOLNÍ DRUŽINY“ – školní kolo soutěže
                    „ Velikonoční zvyky a tradice“ – návštěva knihovny                  

- květen       návštěva divadelního představení – „URAŠIMA A MOŘSKÁ PRINCEZNA“ 
                    ( divadlo Polárka )
                    návštěva výstavy – „MAKETA NEMOCNICE“ 

                    ATLETICKÁ OLYMPIÁDA ŠD

- červen       Vědomostní soutěž k projektu „Brno – moje město“

                    Výtvarné zpracování projektu „Brno – moje město“

                    návštěva představení – HONZA NA JEHLÁCH ( KLUB LEITNEROVA)
                    Divadelní představení dětí navštěvujících literárně-dramatický kroužek při ŠD
                    Fotbalový zápas

                    Školní družina umožňovala žákům i odpočinek a přípravu na vyučování.
Odpočinkové činnosti zahrnovaly nejen klidové činnosti ( poslechové, individuální hry, klid
po  obědě,  atd.),  ale  i  aktivní  odpočinek  (  rekreační  činnosti  ),  který  kompenzoval
jednostrannou zátěž během školního vyučování. Příprava na vyučování probíhala převážně
formou  didaktických  her,  soutěží,  kvízů,  tematických  vycházek  a  dalších  činností,  které
upevňovaly a rozšiřovaly poznatky získané ve školním vyučování. Domácí úkoly psali žáci 
ve školní družině po dohodě s rodiči  po 15.  hodině,  kdy jim bylo vytvořeno odpovídající
klidné prostředí.  Při všech činnostech školní družiny bylo dbáno na bezpečnost dětí.

Druhým rokem pokračoval ve školní družině projekt „BRNO – MOJE MĚSTO“, který
měl v tomto roce název „Po stopách významných osobností a míst města Brna“.  Žáci se
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zábavnou  formou  seznamovali  s dalšími  významnými  místy  města,  převážně  z novodobé
historie, a přiblížili jsme si významné brněnské osobnosti kultury, umění, vědy a techniky,
které jsou svázány s Brnem. V červnu byl projekt zakončen závěrečnou vědomostní soutěží  
a sestavili jsme kolektivní výtvarné dílo ( koláž ) „Významné osobnosti a místa města Brna“. 

Zapojení do soutěží 

květen – školní družina se zúčastnila  výtvarné soutěže pro žáky školních družin na téma
„LES“, kterou pořádala ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10, pod záštitou ÚMČ Brno –
Starý Lískovec. Ve II. Kategorii ( žáci 3., 4., a 5. Tříd ) získala čestné uznání kolektivní  práce
žáků třídy 3. A s názvem „KRAJKOVÝ LES“.

Mimořádné akce ŠD

Prosinec -  vystoupení dětí ze ŠD na „NÁMĚSTÍ SVOBODY“.

Zájmové kroužky

literárně – dramatický 

výtvarný 

sportovní hry

18. Bakalka  ve školním roce 2008/2009
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Září
- 1. 9. slavnostní zahájení školního roku 2008/2009

Opět se nám po krásných dvou měsících prázdnin rozjel naplno školní rok, zejména pak pro
našich  téměř  90 malých  prvňáčků,  kteří  si  své obavy a strachy z nového prostředí  mohli
rozptýlit za pomoci nových kamarádů- patronů z řad žáků 9. ročníků 

              

                                                             

- 4. 9. první zasedání Žákovského parlamentu
- 9. 9. 4. A, 4. B, 4. C dopravní výchova na dopravním hřišti s MP Brno – Empík 

cyklista

- 10. 9. slavnostní předávání certifikátu mezinárodní zkoušky 
Cambridge
Vzhledem  ke  zpoždění  opravených  testů  a  vyhotovení  certifikátů  Britskou  radou
v Londýně,  bylo  květnové  snažení  našich  absolventů  Cambridge  kurzů  završeno
slavnostní předáním certifikátů až v září – o to se na ně děti i přes prázdniny mohly
více těšit. A že bylo na co! Naši žáci uspěli excelentně a řada z nich měla maximální
možné ohodnocení ze všech testovaných složek- listening, reading i speaking.

           

            
- 10. 9. fotografování žáků 1. ročníků pro MF Dnes
- 3. B exkurze „Naše obec – moje město“ - návštěva modelu přestavby železničního 

uzlu 
- 23. 9. výukový program „Jak roste chléb“ – Lipka- třída 3.A
- 26.9. Návštěva Mahenovy knihovny – děti ze ŠD
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- 29.9. výukový program „Ochrana zdraví při sportu“ - žáci 6. ročníků
- 29.9. třídní schůzky, schůzka Rady rodičů, zasedání Školské rady 

Říjen

- 1. 10. Běh Harmonie („World Hormony Run“)
Žáci  naší  školy  se  připojili  k  mezinárodní  štafetě  za  porozumění  mezi  národy  
a v doprovodu organizátorů z mnoha zemí přinášeli harmonii mezi lidmi symbolicky
ve formě ohnivé pochodně a štafetového kolíku ulicemi Brna. 

- 3. 10. Slavnostní otevření nové učebny výtvarné výchovy

- 3. – 5. 10.  Výjezdní zasedání Žákovského parlamentu
                                           ve Valči  u Hrotovic

Již několikátý rok zahajuje žákovský parlament výjezdem na pracovní a také outdoorové
zážitkové zasedání. Na programu bylo pořádání mnoha akcí žákovským parlamentem –
rozdělení  úkolů  mezi  jednotlivé  třídy,  ale  také  pořádné  soutěžení  v krásné  podzimní
přírodě se spoustou zážitkových aktivit. Takto se mohlo všech skoro 30 báječných kluků 
a holek – zástupců ze všech tříd  na 2. stupni více poznat a  stmelit. 
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-  8. 10.   Soutěž v malé kopané na ZŠ Horní2.A exkurze „Dětské muzeum“
-  8. 10.   Návštěva Mahenovy knihovny – děti ze ŠD
- 13. 10.  Testování SCIO – Stonožka žáků 6. ročníků (Čj, Mat, OSP) 
- 14. 10.  Sběr papíru – organizuje ŽP ( výtěžek věnován na účel Adopce na dálku –  
                                            našeho indického kamaráda Rodriqueze Miltona.
- 14. 10.  Empík cyklista – praktické dovednosti na dopravním hřišti Lužánky (4.A,BC)
- 14. 10. Divadelní představení pro ŠD v divadle Polárka (Jen počkej, zajíci)
- 15. 10. 4. B výukový program „Barevný podzim“ – Kejbaly
- 17. 10. Výukový program – Jak se žije s handicapem (moravské muzeum)
- 17. 10. Podzimní pochodové cvičení
-
- 20.10. Dignity Day (Den  lidské důstojnosti) – mezinárodní 

konference žáků ve Vídni
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- 21. 10. Turnaj ve floorballe na ZŠ Horní (viz výsledky v soutěžích)
- 22. 10. 4. C výukový program „Barevný podzim“ – Kejhaly
- 23. 10. Drakiáda – ŠD
- 23. 10. 5. B výukový program ve Hvězdárně Brno
- 30. 10. 3.A beseda v Knihovně J. Mahena „Čarodění“

Další říjnové akce 

- 6. ročníky návštěva muzea Antropos
- 9. ročníky návštěva muzea „ 1. světová válka“ – Dietrichsteinský palác
- Obvodní kolo atletické olympiády - ŠD
- Zahájení korespondenční soutěže GENIUS LOGICUS
- Soutěž v počítačové grafice pro 2. stupeň
- Turnaj v malé kopané pro 2. stupeň
- Turnaj v košíkové pro 2. stupeň
- Turnaj ve florbalu pro 2. stupeň
- Soutěž ve veslování na trenažérech  pro 2.stupeň
- Soutěž ve šplhu – III. A IV. kategorie hoši a dívky

Listopad

- 3. - 4. 11.  Poznávací zájezd žáků 9. ročníků do Prahy – 
     „Praha současná i historická“ – zúčastnili se 35 žáků 9. ročníků 

a mohli shlédnout nejen významná místa a pamětihodnosti naší metropole, ale také
představení  Babičky v Národním divadle  i  expozici  o  prvorepublikové  době v ČR
v Národním muzeu.

- 5. 11.3. A, 3. B, 3. C    dopravní výchova s MP Brno – Malý cyklista 
- 5. 11.  4. A, 4. B, 4. C  dopravní výchova s MP Brno – Empík cyklista
- 6. 11.  Delegace francouzského   Rennes – jednalo  se o delegaci  školských

pracovníků z Rennes. Proběhla jednání o navázání spolupráce s francouzskou základní
školou.  Našim  francouzským  přátelům  se  předvedli  benjamínci  ve  výuce
francouzštiny - třída 6.A a udělali všem velkou radost tím, co již za tak krátkou dobu
výuky tohoto krásného jazyka umí. Naše vyučující Mgr. Prudilová a Mgr. Riziková je
také doprovázely při prohlídce Brna a jeho okolí.

- 7. 11. 1. A  výukový program „Strom“ – Lipka
- 7. 11. 4. A  výukový program „Babka bylinářka“ – Lipka
- 7. 11. 5. C  výukový program „Špetka domácí ekologie I.“ – Rozmarýnek
- 7. 11.  9. ročníky - ukončení první části školního kola matematické olympiády 
- 10. 11. 5. A -výukový program „Špetka domácí ekologie I.“ – Rozmarýnek
- 10. 11.  Volby do Školské rady
- 10. 11.  Třídní schůzky a následně hovorové hodiny s rodiči 
- 12. 11.  Školní kolo dějepisné olympiády
- 12. 11.  Turnaj ve floorballe – základní kolo
- 18. 11.  Testování SCIO – Stonožka žáků 9. ročníků (Čj, Mat, OSP, Aj) 
- 18. 11. 1. B výukový program „Strom“ – Lipka
- 21. 11. 4. C, 5. A výukový program „Babka bylinářka“ – Lipka
- 21. 11. 3. B exkurze  „Jak lidé žili dříve“; Technické muzeum Brno – Stará řemesla 
                                          a obchod
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- 21. 11.  pěvecká soutěž ,,Zlatý slavík“ – ŠD

- 26. 11. Den otevřených dveří – na tyto dny se těší zejména předškoláci a jejich
rodiče, kteří zvažují možnost výuky svého dítěte na naší škole, ale také rodiče a děti
žáků nižších ročníků naší školy, kdy se mohou děti pochlubit svojí činností  přímo ve
výuce. Zájem o prohlídku školy i návštěvu v hodinách byl opět velký a naši průvodci
z řad žáků 8. ročníků měli celé dopoledne opravdu plné ruce práce.

- 26. 11. Taneční soutěž  do akce „Třída roku“ – organizuje Žákovský
parlament  -  tak  to  byla   opět  výborná  možnost  dobře  se  pobavit,  příjemně
zasoutěžit, pořádně fandit a hlavně možnost zapojit se do klání mezi třídami tím, co
nás baví a čím žijeme.

                                
- 27. 11. výukový program pro žáky 9. ročníku- promítání historického dokumentu 

Přerušené jaro - srpen jako kladivo. Jde o popis události v srpnu roku 1968. Akce je
součástí celorepublikového projektu společnosti Člověk v tísni Jeden svět nestačí 
(Příběhy bezpráví). Po skončení promítání následovala beseda, které se zúčastnil 
historik PdF MU Mgr. Jiří Mihola PhD. 

- 28.11. šachový turnaj- ŠD

Další listopadové akce 
- soutěž ve florbalu – III. a IV. kategorie hoši
- 8. a 9. ročníky ukončení prvního domácího kola fyzikální olympiády
- 9. ročníky paleontologická exkurze

Prosinec
     

- 3. 12. zážitková dramatická výchova se společností „Augusto“ – žáci 8. ročníků
- 3. 12. Návštěva rodilé mluvčí Frankie Smith ve výuce angličtiny 
- 4. 12.  plavecká soutěž „O pohár Svrateckého údolí“
- 5. 12. 4. B výukový program „Babka bylinářka“ - Lipka
- 5. a 15. 12. anglické divadelní představení „The Midsummer Nihgt´s Dream – Sen 

noci Svatojánské v sále Břetislava Bakaly– žáci 2. stupně 
- 8. 12.  promítání cestopisného pořadu o Íránu – cestovatelé Jitka a Pavel Hodálovi 
- 9. 12.  výukový pořad agentury Pohoda – KUBA 100% - pro žáky 2. stupně
- 9. 12. Děti hrají dětem – vánoční vystoupení ZUŠ Fr. Jílka 
- 9.12. návštěva domova pro seniory Kociánka s vánočním vystoupením a dárečky
- 10. 12. školní kolo olympiády v českém jazyce
- 10. 12. Vánoční těšení – vánoční dílny, ochutnávka vánočních jídel, vánoční výstava 

starých ozdob, figurek a formiček, vystoupení školního sboru „živý Betlém“. Tento 
nultý ročník této akce pro děti  1. stupně a jejich rodiče se velice vydařil a jistě nebyl 
poslední.
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- 12. 12. pro 8. ročníky ukončení první části školního kola  matematické olympiády
- 12. 12. pro 7. ročníky ukončení první části školního kola matematické olympiády
- 12. 12. pro 6. ročníky ukončení první části školního kola matematické olympiády
- 15. 12. 1. A, 1. B, 2. B divadelní představení v Divadle B. Polívky – „O zimě“
- 16. 12. 5. C výukový program „Vánoční aranžování květin“ – Lužánky

- 11. a 16. 12.  Poznávací zájezd „ Předvánoční Vídeň
Pro  veliký  zájem  jsme  letos  uskutečnili  dva  výjezdy  s prohlídkou  a  nasátím
předvánoční  atmosféry  metropole  našich  jižních  sousedů.  Počasí  nám  sice  moc
nepřálo – oba deštivé dny připomínaly spíše podzimní plískanice než vánoční mrznutí,
ale  zážitky byly opravdu jen ty nejkrásnější.
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- 18. 12. divadelní představení pro žáky 7. – 9. ročníků v anglickém jazyce „The sweet 
Sixties“ – sál B. Bakaly

- 18. 12. Předvánoční ples žáků 2. stupně

                    

PLES      
Tentokrát necelý ples nesl ve stylu 60. let – od netradičního předtančení našich žákyň 
z 9. ročníku, kdy roztančily i muzikálový „Kýbl bublin“, přes ukázky, jak tančí latinu i 
klasiku opravdoví „machři“ v oboru (Anita Tolová z 9.A se svým partnerem již nejednu 
taneční soutěž vyhrála) spolu s výborným hudebním doprovodem a máme zase na co 
vzpomínat. Tak nashledanou za rok na plese…..

  

Další prosincové akce:

- 2.A výukový program „Vánoční dílny“ – Lampa, Starý Lískovec
- 3. A, 3. B, 3. C  dopravní výchova s MP Brno – Malý cyklista 
- 4. A, 4. B, 4. C  dopravní výchova s MP Brno – Empík cyklista
- 2. C divadelní představení
- 3. A „Vánoční dílny-Lampa“ v centru hudebních aktivit – Starý Lískovec
- Školní kolo v německém jazyce - konverzační soutěž 
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- Návštěva knihovny – Vánoce – ŠD
- Tradiční vánoční vystoupení na náměstí Svobody- žáci 1. stupně a ŠD
- ukončení matematické korespondenční soutěže GENIUS LOGICUS
- Mikulášská nadílka – ŠD
- Vánoční besídka – ŠD

Leden

- 5. 1. 2009- 3.A, 3.B – Divadelní představení baletu „Louskáček“
- 5. 1. Hovorové hodiny
- 7.1.  Den otevřených dveří 
- 7. 1. Ukončení druhé části školního kola matematické olympiády - pro 9. ročníky
- 8.1. -9.1. Účast školy na  Veletrhu základních škol  (sál Břetislava Bakaly)
- 9. 1. Výukový program „Není bašta jako bašta – aneb zásady zdravé výživy – žáci 

2.A, 3.A
- 15. 1. Chemická olympiáda – finále školního kola, 
- 15. 1.Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro žáky 7. a 9. ročníků

- 12. - 16. 1. Zimní Škola v přírodě žáků 2.A a 3.A v Trojanovicích

- 15. -17.1. Zápis dětí do 1. ročníku
Letos jsme zaznamenali opět obrovský zájem o naši školu, k zápisu přišlo se svými rodiči 145
dětí. Bohužel, zdaleka ne všechny zájemce jsme mohli z kapacitních důvodů uspokojit.
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- 21. 1 okresní kolo matematické olympiády pro kategorii Z9 – 5. ročníky na ZŠ 
Křídlovická

- 22. 1. 5. C výukový program ve Hvězdárně Brno
- Bruslení – ŠD
- Recitační soutěž „Křišťálová studánka“– ŠD

- 19.-26. 1. Lyžařský výcvikový kurz– č. 1;  Rezko Petříkov

             

- 27.1. Chemická olympiáda- okresní kolo

Další lednové akce: 
-     Bruslení – ŠD
- Recitační soutěž „Křišťálová studánka“– ŠD

Únor

- 2.  2.  Městské kolo dějepisné olympiády – Marek Vašíček, 8.A
- 10. 2. Městské kolo olympiády v německém jazyce
- 11.2.  3.A výuková program na Hvězdárně
- 11. 2. Městské kolo konverzační soutěže v Aj – kategorie 2B 
- 12. 2. Školní kolo zeměpisné olympiády
- 12.2. Anglické divadelní představení „The Sweet sixtieth“  (Sladká šedesátá léta), pro 

žáky 6.tříd
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- 13. 2. Karneval ve školní družině
- 17. 2. 3.A, 3.B, 3.C  dopravní výchova s MP Brno – Malý cyklista 
- 17. 2.  4.A, 4.B, 4.C  dopravní výchova s MP Brno – Empík cyklista
- 17.2. městské kolo konverzační soutěže v angličtině pro žáky 7. a 9. ročníků
- 18 .2. Srovnávací testy z angličtiny žáků 3. ročníků
- 18. 2. Š kolní kolo konverzační soutěže ve francouzštině
- 18. 2. 7. ročníky návštěva muzea „ Morava ve středověku“ - Dietrichsteinský palác
- bruslení – ŠD

     karneval ve školní  družině – tato vydařená akce žáčků že školní družiny snad 
ani nepotřebuje komentář

Březen

- Návštěva z Francie- tři týdny pracovala na  naší škole ve všech hodinách 
francouzského jazyka stážistka Emmanuelle Danieau, která v rámci projektu 
Erasmus pomáhala našim žákům přibližovat se francouzštině rodilých mluvčích 
hlavně po stránce pilování výslovnosti.

- 3. 3.  Srovnávací testy z angličtiny ve 4.a 5. ročnících

- 4. 3.  Skupinová hospitace učitelů cizích jazyků z různých škol  Jihomoravského 
kraje, kteří v rámci projektu NIDV „Sdílení příkladu dobrých praxí na 
školách  Jihomoravského kraje“ navštívili naši školu k ukázkovým hodinám 
ve výuce angličtiny, němčiny a francouzštiny, ale také pracovních činností a 
informatiky, které vyučujeme v anglickém jazyce.

- 4. 3. – Výukový pořad Ze starých pověstí českých – žáci 4.A,B,C 
- 4. 3. – Výukový program v technickém muzeu 
- 6.3.  6., 7. a 8. ročníky ukončení druhé části školního kola matematické olympiády
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- 9.-15. 3. lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. stupně – č. 2;  Rezko 
Petříkov

- 9. 3. Návštěva z MŠ Logo v 1. třídách
- 9. 3.  Divadelní představení v divadle Polárka – 3.C
- 9. 3. Školní družina- akce „Týden čtení v knihovně“
- 10. 3. výstava rekvizit a kostýmů z pohádkového seriálu  Arabela –  třída 3.B
- 11. 3. Matematická miniolympiáda – 4. ročníky- školní kolo 
- 11. 3. Výukový program v Anthroposu 
- 17. 3. Městské kolo olympiády v českém jazyce (Karolína Hrichová- 9.A)
- 18. 3. Výukový program 1.A – keramika 1.A
- 18. 3. Městské kolo zeměpisné olympiády 
- 18. 3. Pythagoriáda- městské kolo 6. roč. na ZŠ Vedlejší, 7. roč. na ZŠ Merhautova 
- 19. 3. Matematický Klokan – všechny kategorie
- 19. 3. Krajské kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce
- 19. 3. English Star – školní kolo soutěže v anglickém jazyce pro žáky 1. st.

- 19.-22. 3. Předpřijímačkový víkend pro žáky 9. ročníků
                 Opět mohli naši deváťáci doplňovat a „leštit“ mozaiku svých vědomostí, nabitých

na  základní   škole  a  udělat  tak  pomyslnou  tečku  za  přípravami  ke  studiu  
na středních školách na tradičním čtyřdenním studijním soustředení . 

- 19. 3. Výstava – Svět dětí na šlechtických sídlech – děti ze školní družiny
- 20. 3. Výukový program v Anthroposu – 4.C
- 24. 3. Divadelní představení „Broučci“ V DIVADLE Polárka – děti ze ŠD
- 25. 3. Výukový program –Velikonoční dílna – CVČ Lány- 2.C
- 25. 3. Turnaj v basketbale- III. kategorie -hoši 
- 25. 3. Okresní kolo matematické olympiády pro kategorii Z9
- 30.3.. Turnaj ve floorballe-hoši,  Memoriál Krejčíka na ZŠ Tuháčkova
-
- 26.-31. 3. působení stážistů jazykové výuky z Francie na naší škole 

(mezinárodní projekt Erasmus)

38



                                        

Duben
- 1. 4.  Matematická miniolympiáda žáků 4. ročníků na ZŠ Sirotkova
- 1. 4. Apríl na Bakalce
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- 2. 4. Výukový program –Velikonoční dílna – CVČ Lány- 2.A
- 2. 4. Divadelní představení „Sněhurka“ v Městském divadle Brno- třída 3.B

- 7. 4. Návštěva  budoucích učitelů cizích jazyků ze zahraničí na naší
škole  -8 studentů ze Španělska, Holanska a Řecka, kteří v rámci programu Erasmus v
předmětu "Visiting of Schools" navštěvují specificky zaměřené školy.  Nejdříve hosté
absolvovali prohlídku budovy školy a jejího vybavení, poté paní ředitelka PhDr. Yveta
Gašparcová  seznámila přítomné s  charakterem a profilací  školy. Studenti  tak měli
možnost srovnat předložené informace s jinými navštívenými školami a také školami
v jejich vlasti. Dalším programem byla návštěva výuky  ve třídách na 1. stupni, kde
studenti shlédli práci žáků a pedagogů v hodinách angličtiny. V jednotlivých hodinách
se zahraniční studenti také dostali pod "ostrou palbu" otázek ze strany žáků - otázek 
na  jejich  rodnou  zemi,  a  v  souvislosti  s  Velikonočními  svátky  také  na  tradice  a
způsoby slavení Velikonoc v jejich zemi. 

- 8. 4. vystoupení ZUŠ Fr. Jílka pro 1.a 2. roč. „Cirkus“

- 15. 4. Soutěž English Jungle  - na ZŠ Komenského

- 16. 4. Celostátní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce – Praha 
( J. Jízdný, G. Lázničková)
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- 17.4. Soutěž „ O putovní korunku dívky školní družiny“

- 20. 4. Městské finále basketbalu – hoši- III. kat. 

- 20. 4. Výukový program Kejbaly 4.C

- 20. 4. Schůzka Rady rodičů

- 20. 4. Třídní schůzky

- 22. 4. Výuková digram „Tancem proti drogám“ (taneční škola Dynamic)- žáci 5.-9. roč.

- 23. 4. Krajské kolo olympiády v českém jazyce (K. Hrichová)

- 22. a 24. 4. Přijímací zkoušky na střední školy

- 25.-30.4. Studijní a poznávací zájezd žáků - "Lucemburk, Brusel, 
Paříž, Amberk" – naše jazykové a cestovatelské dobrodružství pokrčovalo také 
letos a to cestou od středu Evropy směrem na západ- poznali jsme několik Evropských
zemí, prošli jejich krásné metropole a mohli se také řádně pocvičit v cizojazyčné 
konverzaci. Výjezd se skutečně velmi vydařil.
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- 24.  4.  Celoškolní  projekt  „DEN  ZEMĚ“  pro  žáky  1.  stupně
V pátek  24.  4.  2009  se  na  1.stupni  naší  školy  uskutečnilo  projektové  dopoledne
v rámci oslav „Dne Země“. Na tento den si jednotliví třídní učitelé připravili pro děti
projekty zaměřeny na ochranu životního prostředí, vztah člověka k prostředí, základní
podmínky života, apod.  Dopolední činnosti proběhly v netradičním seskupení dětí -
děti od 1. do 5. třídy si samy vybraly (děti 1. a 2. roč. za pomoci TU), které aktivity se
budou chtít v rámci projektu zúčastnit.
Výběr aktivit   byl zveřejněn na nástěnce ve 2. patře - jednotlivé projekty se stručný
popisem           činnosti, popř. potřebnými pomůckami  a děti z jednotlivých tříd se
zapsaly podle svého výběru do skupiny k projektu.  
V projektovém dni byla využita individuální i skupinová práce dětí. Aktivity, při nichž
se sešli třeba prvňáček s páťákem  sloužily k osvojení a rozvoji klíčových kompetencí
– práce v týmu, podpora vzájemných vztahů, řešení problému, rozvoj komunikačních
dovedností, vyhledávání, třídění a zpracování informací apod. a také se  vztahovaly
k průřezovým tématům  Environmentální výchova a  Osobnostní a sociální výchova, ..

     

- 27. 4. Výchovný koncert v kině Scala – 8. ročníky 
- 27. 4. Výukový program Kejbaly 4.C
- 28. 4.  4.A, 4.B, 4.C dopravní výchova na dopravním hřišti s MP Brno – Empík 

cyklista
- 28. 4.  Testování Cefla
- 30. 4. Testování SCIO- Tetřev – pro žáky 3., ročníků (Čj, Mat, Prv, Aj)
- 30. 4. Krajské kolo turnaje v basketbale – III. Kateg. – hoši
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Další dubnové akce: 
- 3.B vycházka – třídění odpadu (enviromentální výchova)
- 4.C, 5.A, 5.B návštěva ZOO Brno
- 5.A výukový program „Vodní živočichové“ - Rozmarýnek
- Návštěva knihovny – Velikonoce – ŠD
- Výtvarné zpracování projektu ,, Brno – moje město“ na téma „Významné osobnosti 

našeho města“ – ŠD
- Žáci 2. stupně - exkurze do Aliance Francoise (knihy, filmy, DVD,…)
- Žáci 2. stupně - účast na akcích s názvem „Bonjour Brno“

Květen

-  5. 5. - výjezd žáků do Vídně (účastníci říjnové konference Dignity Day), prohlídka
města, setkání s přáteli ze Slovenska, Maďarska a Rakouska.

-    5. 5.  – výukový program „Hasík“ – třídy 2.B,C
- 5. 5. – výukový program Příroda za humny – 2.A
- 6. 5. – výtvarná výstava „Návrat komety“ – třída 7.A
- 7. 5. – výukový program „Hasík“ – třída 2.A
- 11. 5. – vernisáž výstavy výtvarné soutěže ŠD – na ZŠ Elišky Přemyslovny
- 14. 5. Testování PISA – ÚIV Praha, vybraných 21 žáků 9. ročníku prošlo celodenním 

testováním z Čj, Mat. obecných předpokladů a vyplnili osobnostní dotazník. Testování 
je zahrnuto do mezinárodní studie PISA.

- 15. 5. Cambridge zkoušky  ve spolupráci s Britskou radou

- 15. 5. Výukový program agentury Pohoda „Finskem se psím spřežením“
- 18. 5. Výukový program „Od semínka k papíru“ – CVČ Junior, třída 2.B
- 18.-29. 5. ukázkové hodiny pro rodiče ve výuce angličtiny na 1. stupni
- 19. 5. Výstava „Maketa nemocnice“ – děti ze ŠD, sál Břetislava Bakaly
- 20. 5. Výukový program „Dobrodružná optika – planetárium M. Koperníka -9. roč.
- 21. 5. Projekt E-on „Malá energetická akademie“ – energetický track
- 21.5. Spaní ve škole a celoškolní preventivní program pro žáky 2. 

stupně  „Prevence není legrace“
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Program:  prezentace a video ukázky završené simulací  skutečného zásahu zajišťuje Celní 
protidrogová jednotka,  opékání špekáčků na školní zahradě, streetdance – ukázky a 
nácvik, hry ve třídách

     

- 22. 5. Vyhodnocení soutěže Brněnských vodáren a kanalizací – Celá třída odpovídá – 
v Divadle Bolka Polívky převzali žáci naší školy 1. cenu v této soutěži více než 130 
tříd.

- 27. 5. Výukový program „Hasík“ 2. B,C
- 28 .5.  Výukový program „Hasík“ 2. A

- 28.5.  Zahradní slavnost - ve spolupráci a Radou rodičů uspořádala škola již
6.ročník Zahradní slavnosti.  Akce je určena pro žáky 1.-5.tříd  v doprovodu dospělé
osoby. Letošní Pohádková zahradní slavnost se uskutečnila ve čtvrtek 28.května od
16.00 do 18.30  v prostorách školní zahrady. Pro děti  i  jejich dospělý doprovod byl
připraven bohatý program v podobě soutěží,  her, odměn, atrakcí  a dobrot. Součástí
slavnosti  bylo  vyhlášení  Pohádkové  třídy  –  tj.  třídy,  která  se  zúčastnila  
v nejhojnějším počtu v kostýmu na dané téma vyhrála velký dort. K dobré náladě  
a  pro  pobavení  nám   hrál  Panorama  Band,  součástí  programu  mělo  být  
i  vystoupení  členů  skupiny  All  X,  ale  pro  nepřízeň  počasí  nemohli  tito  populární
mladíci zazpívat. V radosti dětí alespoň uspořádali malou autogramiádu ve vestibulu
školy. 
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Ti, kdo přišli, určitě nelitovali. Kde jinde, než na pohádkové Zahradní slavnosti na Bakalce na
vás čeká Rákosníček, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Nebojsa nebo třeba Bob a Bobek, Mach
se  Šebestovou,  sousta  včelích  medvídků  a  nebo  broučků  a  berušek,  trpaslíků  
a  Sněhurek  a  dalších   neskutečných  bytostí?  Navíc  s  možností  zasoutěžit  v netradičních
disciplínách, zaskákat na trampolíně, zařádit na nafukovacích atrakcích, zatančit s báječnou
kapelou nebo ochutnat připravené delikatesy?

31. 5. – 7. 6. Poznávací zájezd do Anglie a Jižního Walesu
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Červen

- 1. 6. Třídní schůzky
- 2. 6. Výukový program „Hasík“ – 2.A -návštěva v provozu HZS ul.Lidická
- 5. 6. Výlet 1. A, 1. B, 1. C - Lysice 
- 5. 6. „Malované na skle“ – divadelní představení – žáci 5. ročníku
- 5. 6.  jarní pochodové cvičení

8.-12.  6. Týden výletů a škol v přírodě

8. 6. 2009 9. 6. 2009 10. 6. 2009 11. 6. 2009 12. 6. 2009
2. B – ŠVP 
Janoušov

2. B – ŠVP 
Janoušov

2. B – ŠVP 
Janoušov

2. B – ŠVP 
Janoušov

2. B – ŠVP 
Janoušov

2. C –ŠVP 
Frýdlant n/O

2. C –ŠVP 
Frýdlant n/O

2. C –ŠVP 
Frýdlant n/O

2. C –ŠVP 
Frýdlant n/O

2. C –ŠVP 
Frýdlant n/O

3. B – ŠVP 
Hodonín u 
Kunšt.

3. B – ŠVP 
Hodonín u 
Kunšt.

3. B – ŠVP 
Hodonín u 
Kunšt.

3. B – ŠVP 
Hodonín u 
Kunšt.

3. B – ŠVP 
Hodonín u 
Kunšt.

3. C –ŠVP 
Frýdlant n/O 3.C

3. C –ŠVP 
Frýdlant n/O 3.C

3. C –ŠVP 
Frýdlant n/O 3.C

3. C –ŠVP 
Frýdlant n/O 3.C

3. C –ŠVP 
Frýdlant n/O 
3.C

4. A – výlet 
Pernštejn

4. B – ŠVP 
Janoušov 

4.B – ŠVP 
Janoušov

4. B – ŠVP 
Janoušov

4. B – ŠVP 
Janoušov

4. B – ŠVP 
Janoušov

4. C – ŠVP 
Chřiby

4. C – ŠVP 
Chřiby

4. C – ŠVP 
Chřiby

4. C – ŠVP 
Chřiby

4. C – ŠVP 
Chřiby

5. A – ŠVP 
Chřiby

5. A – ŠVP 
Chřiby

5. A – ŠVP 
Chřiby

5. A – ŠVP 
Chřiby

5. A – ŠVP 
Chřiby

4. A – výlet 
Pernštejn
4. A – výlet 
Pernštejn

6. A- výlet 
Bongo
6. B – výlet 
Lednice

6. B – výlet 
Lednice

7. A – výlet 7. A – výlet
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Kozí Horka Kozí Horka
7. B – výlet 
Baldovec

7. B – výlet 
Baldovec

7. B – výlet 
Baldovec

7. C – výlet
Jedovnice

7. C – výlet
Jedovnice

8. A – výlet
Jedovnice

8. A – výlet
Jedovnice

8. B – výlet 
Adršpach

8. B – výlet 
Adršpach

8. B – výlet 
Adršpach

9.A- výlet
Meziříčko

9.A- výlet
Meziříčko

- 16. 6. Čtenářská slavnost 1.A, 1.B, 1.C  „Oslava gramotnosti“

- 18. 6. Představení literárně –dramatického kroužku – děti ze ŠD předvedli své divadlo 

-
- 18. 6. Slavnostní předávání Cambridge certifikátů  2009

     

- 22. 6. Soutěž X-Star- organizoval  Žákovský parlament pro žáky 2. 
stupně

-
- 23. 6. Výukový program „Hasík“ – 2.B,C  -návštěva v provozu HZS ul.Lidická

- 23. 6. Exhibiční zápas v basketbale  učitelů a žáků

- 24. 6. Atletická olympiáda pro žáky 2. stupně 
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- 26. 6. Poslední zvonění – loučení se žáky 9. ročníku 
-

        

19.  Zhodnocení a závěr:
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Škole se ve školním roce 2008/2009 podařilo splnit všechny vytýčené cíle jak v oblasti
pedagogické,  tak  i  výchovné.  Již  3  rokem  jsme  vzdělávali  podle  vlastního  vzdělávacího
programu “Naše výsledky hovoří cizími jazyky“. Učitelský sbor se jasně profiloval, kolektiv
pedagogů  je  aktivní,  velmi  kreativní  a  erudovaný.  I  nadále  je  dosaženo  100% odborné  
i pedagogické způsobilosti pedagogů. Škola má na základě smlouvy s PF MU  statut fakultní
školy. Spolupráce na tomto poli se neustále prohlubuje, cviční kantoři naší školy zajišťují  
ve velké míře pedagogickou praxi studentů PdF MU,  jednotliví členové učitelského sboru se
podíleli na řadě výzkumných projektech MU . 

. 
V hodnoceném  školním  roce  jsme  pro  žáky  školy   zorganizovali  tématický  zájezd  

do  Belgie,  Lucemburska  a  Francie.  Cílovým  městem  byla  Paříž.  Kromě  cílů  v oblasti
jazykové byl zájezd zaměřen na poznávání historie těchto zemí, jejich kulturních památek  
a přírodních krás. Dalším zahraničním projektem byl týdenní výjezd žáků do Velké Británie 
a  severního  Walesu.  Tak jako každoročně  navštívili  naši  žáci  také  „předvánoční  Vídeň“  
a aktivně se zúčastnili  mezinárodní konference dětí  Evropské unie „Dignity Day“ rovněž  
u našich sousedů ve Vídni.  

Škola  se  zapojila  do  řady  mezinárodních  projektů  (viz.  výše),  této  problematice  je
věnována samostatná kapitola. 

Objektivním kritériem kvality vzdělávání je úspěšnost našich žáků při přijímání na střední
školy (viz tabulka 3.5.,), dále výsledky Scio testů, které naše žáky vynesly vysoko nad krajské
i republikové průměry. Vynikající hodnocení dosáhli naši žáci také v testování komplexních
jazykových  znalostí  z angličtiny  mezinárodním  testováním  Cefla.  Vynikajících  výsledků
dosahují  naši  žáci  také  v různých  olympiádách  a  soutěžích,  zejména  v jazykové  oblasti
(konverzační  soutěže v anglickém jazyce,  francouzském i německém jazyce),  kde o sobě  
i letos  naši žáci  nechali slyšet a dosáhli výborných umístění na předních příčkách.

V uplynulém školním roce škola pořádala  několik kulturně-společenských akcí  většího
rozsahu.  Za  zmínku  jistě  stojí  velmi  oblíbená  “Zahradní  slavnost”  uspořádána  v areálu  
a prostorách školy , letošní novinka pro žáky a rodiče dětí z 1. stupně – „Vánoční těšení“  
a  Vánoční  žákovský  ples  pro  žáky  2.  stupně.  Za  velmi  vydařenou  akci  lze  označit  také
celoškolní projekt ke Dni Země.

Za  velmi  příkladnou  lze  hodnotit  spolupráci  se  zřizovatelem  MČ  Brno-střed  
a kompetentními pracovníky OŠMT MMB a OŠ KrÚ JMK.
Zřizovatel MČ Brno-střed zajistil financování investiční akce  „Přístavba jídelny ZŠ Bakalovo
nábřeží“, kdy se jednalo o zvětšení kapacity  stravovací místnosti, která je svěřena ZŠ, vč.
vybudování  odborné  učebny-  cvičné  kuchyňky. Dostavbou vznikl  prostor  pro vybudování
nové nářaďovny a z původních prostor vznikl kabinet se zázemím pro pedagogy školy.
Velmi si vážíme pozitivního přístupu jak zřizovatele – MČ Brno-střed,  tak i vstřícných kroků
vůči škole ze strany OŠ MMB a Statutárního města Brna.   

8.0 Poradenské služby v základní škole

8.1  Údaje o odborných pracovnících 

8.1.1 Počty

fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
výchovný poradce 2 Specializační studium VP VŠ
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školní metodik prevence 1 Pravidelná školení VŠ

úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
školní psycholog 0 0 0
školní speciální pedagog 0 0 0

8.1.2  Věková struktura

do 35let 36 – 50 let 51 let–a více/z toho důchodci
výchovný poradce 0 1 1/1
školní metodik prevence 0 1 0
školní psycholog 0 0 0
školní speciální pedagog 0 0 0

8.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků 
výchovný poradce: pravidelná školení pořádaná PPP Brno pro výchovné poradce
školní metodik prevence: pravidelná školení metodiků prevence pořádaná K-centrem při PPP Brno
školní psycholog: 0
školní speciální pedagog:0

8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
8.2.1 Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK):

8.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné) :

8.3 Individuální integrace

Typ postižení Ročník Počet žáků
SPU 6. 1
SPU 8. 1

Celkem 2

8.4  Skupinová integrace

Typ postižení Ročník Počet žáků
0 0
0 0
0 0

celkem 0 0

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

za školní rok 2008/2009
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Škola: ZŠ Brno, Bakalovo náb. 8 , Brno, 639 00

Školní metodik prevence: Mgr. Ivana Fabianová

Počet žáků celkem: 641  (I.stupeň  417  žáků, II.stupeň  224  žáků)

Podmínky školy: 
 V rámci  poradenského  centra  na  naší  škole  spolupracuje  metodik  prevence  sociálně-
patologických  jevů  s výchovnými  poradci,  třídními  učiteli,  vedením  školy  i  dalšími
pedagogickými pracovníky.
Nepatříme  ke  školám,  kde  bychom  museli  řešit  závažné  přestupky.  Snad  i  díky  tvůrčí
atmosféře  a  příjemnému  prostředí  se  na  naší  škole  sociálně  patologické  jevy  téměř
nevyskytují. Můžeme mluvit pouze o ojedinělých případech. 

Co se podařilo:. 
V letošním roce jsme poprvé zavedli systém testování žáku na přítomnost OPL a alkoholu.
Obdrželi jsme souhlasy s testováním od rodičů všech žáků II. stupně (kromě tří). Díky tomuto
systému  jsme  zjistili  problémy  s užíváním  marihuany  u  třech  chlapců  devátého  ročníku.
Následná spolupráce s rodiči a poradenským centrem byla úspěšná jen částečně (z hlediska
žáků). Většina dětí na naší škole si je vědoma nebezpečnosti těchto látek. 
Oproti minulým létům jsme v tomto roce zaznamenali mnohem méně případů kouření v okolí
školy a žádný případ požití alkoholu v době poledních volných hodin.  V loňském školním
roce jsme také řešili 2 případy počátečního stadia šikany  ve třídě na 1. stupni. Se třídou  
se  dále  intenzivně  pracuje  jak  ve  škole,  tak  pomocí  metodických  programů zaměřených  
na prevenci šikany a zmapování a optimalizaci klimatu ve třídě.

Co se nedaří: 
Stále  se  nám nedaří  zcela  zamezit  pozdním příchodům žáků do výuky, a  co  je  mnohem
závažnější,  někteří  žáci  vyšších  ročníků  před  vyučováním  a  během  polední  pauzy  kouří
v nedalekém parku u školy. 
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