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Školní rok:    2018/2019  Zpracovatel: Mgr. Helena Fialová 

 
 

Výroční zpráva školy dle § 7 Vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb. 
 

1. Základní údaje o škole 
 
1.1 Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Střelice 

Adresa školy Komenského 585/2 , 664 47 Střelice 

IČ 71011528 

Bankovní 
spojení 

18102772/0300 

DIČ 0 

Telefon 547239210, 547239387 

E-mail zss@volny.cz 
Adresa 
internetové 
stránky 

www.zsms.streliceubrna.cz 

Právní forma Příspěvková organizace 
Zařazení do sítě 
škol 

1. 1. 1. 2003 

Název zřizovatele  Obec Střelice 

Součásti školy 
základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna, školní 
jídelna - výdejna   

IZO ředitelství  600110508 

Vedoucí  
pracovníci 

 
Mgr. Helena Fialová, ředitelka školy 
Mgr. Jiří Beneš, zástupce ředitelky 
 
 

Přehled hlavní 
činnosti školy 
(podle zřizovací 
listiny) 

Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu 
vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a 
demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou 
a ekologickou výchovu žáků. Umožňuje též náboženskou výchovu. 
Připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je vymezena 
ustanoveními zákona 561/2004 Sb. a zákona 563/2004 Sb. 
 

Členové 
Školské rady 

Zástupci pedagogů ZŠ a MŠ Střelice: Mgr. Eva Sázavská,  
Mgr. Marek Holešovský 
Zástupci zákonných zástupců žáků: Mgr. Pavlína Krejčí,  
Zdeněk Stratil (předseda) 
Zástupci obce Střelice: Petra Vidláková, Jiří Vašulín 
 
Zápisy z jednání Školské rady na www.zsms.strelice.cz/základní 
údaje/školská rada 

 

  

http://www.zsms.strelice.cz/základní
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1.2 Součásti školy 
 
součásti školy kapacita 

Mateřská škola 102 dětí 

Základní škola 500 žáků 

Školní družina 180 žáků 

Školní jídelna                                                       700 stravovaných 

Školní jídelna – výdejna  115 stravovaných 

 

2. Personální údaje 
 
2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví (ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ) 
 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 2 2 4 7 

31 - 40 let 0 9 9 17 

41 - 50 let 2 16 18 34 

51 - 60 let 3 16 19 36 

61 a více let 0 3 3 6 

Celkem % 7 46 53 100 

 
2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví (ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ) 
 

dosažené vzdělání muži ženy celkem % 

základní 0 1 1 2 

vyučen 0 10 10 19 

střední odborné 1 14 15 28 

úplné střední 1 0 1 2 

vyšší odborné           0 1 1 2 

vysokoškolské 5 20 25 47 

celkem 7 46 53 100 

 
2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (Pouze ZŠ) 
 

odborná kvalifikace splňuje 
kvalifikaci 

nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % 

učitel prvního stupně základní 
školy 

10 0 10 37 

učitel druhého stupně základní 
školy 

13 1 14 43 

učitel náboženství 1 0 1 3 

vychovatel 4 1 5 17 

pedagog volného času 0 0 0 0 

asistent pedagoga 0 0 0 0 

trenér 0 0 0 0 

celkem 28 2 30 100 
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2.4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti 
 

Příjmení a jméno aprobace učí ve školním roce 
2018/2019 

Antošová Vendula Mgr. Pedagog volného času, AJ AJ-NJ (studující), PČ 

Beneš Jiří Mgr.    M-Z Zástupce ředitelky, Z 

Benešová Lenka Mgr. Ch-Př, koordinátorka EVVO Ch-Př-VZ-PVS 

Bezoušková Marcela Mgr. Speciální pedagogika, LOGO I. stupeň 

Brychtová Gabriela Mgr.  I. stupeň I. stupeň 

Buchníčková Eva Mgr. et Bc. I. stupeň I. stupeň  

Buryšková Hana Mgr. I. stupeň I. stupeň 

Dalecká Blanka Mgr. ČJ-FJ, preventistka patologických 

jevů 
ČJ-FJ-cv. z ČJ 

Hájková Yvona Vychovatelství ve ŠD Vedoucí vychovatelka ve ŠD -Tv 

Fialová Helena Mgr. I. stupeň - Hv Ředitelka, Hv 

Holešovský Marek Mgr.  M-F M-F-cvičení z M 

Hradečná Sylva Ing. Ch, výchovná poradkyně Ch-F-M 

Kadlec Aleš Mgr.    ČJ-D-On ČJ-D-OV  

Klimentová Zuzana AJ-Speciální pedagog AJ 

Kučera Vladislav trenér TV-INF-SH-PČ 

Kašparová Andrea Mgr. I. stupeň  I. stupeň 

Misáková Monika Mgr. RJ – ZSV, I. stupeň I. stupeň 

Pernová Monika Mgr. I. stupeň, koordinátorka ŠVP pro 

I. stupeň 
I. stupeň 

Sázavská Eva Mgr. D-Pedagogika, koordinátorka 

ŠVP pro II. stupeň 
D-MKV-VV-PČ-SSP 

Sokolová Vlasta Mgr. ČJ-D-RJ ČJ-D-MV-RJ-VZ 

Svobodová Jarmila Mgr. I. stupeň I. stupeň 

Šebeňová Veronika Mgr. I. stupeň I. stupeň 

Teplá Dagmar Mgr. I. stupeň I. stupeň 

Urbánková Lucie Vychovatelství ve ŠD Vychovatelka ve ŠD, 
PČ,HV,VV 

Veselý Bohumil Mgr. Z-OV Z-AJ-TV-OV-SH 

Wanke Darja Bc. Vychovatelství ve ŠD Vychovatelka ve ŠD  

Zatloukalová Monika Mgr. M-AJ M-AJ 

Dvořáková Olga Učitelství pro MŠ Učitelka MŠ 

Hloušková Zuzana Učitelství pro MŠ Zástupkyně ředitelky pro předškolní 
vzdělávání 

Kroupová Lenka Asistent pedagoga Asistent pedagoga v MŠ 

Janská Petra Učitelství pro MŠ Učitelka MŠ  

Plocek Miloslav Bc. Et Bc. Učitelství pro MŠ Učitelka MŠ 

Nováková Marcela Učitelství pro MŠ Učitelka MŠ 

Skovajsová Alena Mgr. ČJ-HV, Učitelství pro MŠ Učitelka MŠ 

Pokorná Eva Učitelství pro MŠ Učitelka MŠ 

Pelikánová Zdeňka Učitelství pro MŠ Učitelka MŠ 
 
Seznam použitých zkratek předmětů: 
 
ČJ – Český jazyk  
AJ – Anglický jazyk  
FJ – Francouzský jazyk 
RJ – Ruský jazyk 
M – Matematika  
F – Fyzika   
CH – Chemie 
PŘ – Přírodopis  
D – Dějepis 

 
 
Z – Zeměpis 
VZ – Výchova ke zdraví 
PVS – Přírodovědný seminář 
OV – Občanská výchova 
VL – Vlastivěda  
NJ – Německý jazyk 
PČ – Praktické činnosti 
INF – Informatika  

 
 
TV – Tělesná výchova 
MKV – Multikulturní výchova  
VV – Výtvarná výchova 
SSP – Seminář ze 
společenskovědních předmětů 
MV – Mediální výchova 
HV – Hudební výchova 
SH – Sportovní hry 
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Komentář ředitelky školy 
 
Ve školním roce 2018/2019 byla zrekonstruována učebna IT v přízemí budovy. Z dotačního 
programu IROP prostřednictvím MAS Bobrava byla zbudována učebna s 30 počítači, 1 interaktivní 
tabulí, vybavena nábytkem a byl pořízen nový server pro celou školu. V učebně byla dále provedena 
rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení a byly instalovány předokenní žaluzie. Vše v hodnotě 
2 871 000,- Kč s 5 % podílem obce.  
Z rozpočtu byly pořízeny další interaktivní tabule do tříd. Nyní již zbývá pořídit posledních pět tabulí 
a všechny učebny budou plně poskytovat možnost používání interaktivních učebnic a pracovních 
sešitů.   
Do tělocvičny bylo pořízeno nové nářadí: švédská bedna, lavičky, kladina, gymnastický pás a míče. 
Kromě materiálního zabezpečení vedení školy dbá na udržování klidného, pohodového, 
práceschopného a podnětného klimatu jak pro žáky, tak pro učitele. Ke znalostem žáků přispěly i 
projekty vytvářené společně s příbuznými žáků a veřejností. Po celý rok bylo využíváno dotačních 
projektů vypisovaných MŠMT jako např. výuka plavání. Veškeré aktivity školy byly zaměřeny na 
rozvoj poznávání a schopností našich žáků.  
Rozvoj inkluzivního vzdělávání na naší škole formou intervencí, hodin speciální pedagogické péče, 
plánů IVP a používáním speciálních učebních materiálů a pomůcek se odráží ve zlepšování 
prospěchu žáků na I. i II. stupni ZŠ. K tomu také nemalou měrou přispěl projekt OP VVV Šablony I., 
který byl ukončen 31. 8. 2019.  
Pedagogický sbor měl velký zájem a zúčastňoval se DVPP i o prázdninách. Pravidelně byla 
doplňována učitelská knihovna o nové odborné knižní tituly.  
Díky tomu, že středem zájmu našich učitelů je žák, jeho vědomosti, dovednosti a poznatky, umísťují 
se naši žáci na předních místech v soutěžích a okresních a krajských olympiádách. Žáci devátých 
tříd jsou úspěšní v přijetích na prestižní střední školy. 
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3. Vzdělávací program školy¨ 
 
3.1 Vzdělávací program 
 

vzdělávací program zařazené třídy 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola spolupráce“  1. – 9. ročník 

 
 
3.2 Učební plán školy 
 

a) Rámcový učební plán pro I. stupeň 

 

VZDĚLÁVACÍ 
OBORY      

DISPONIBI
LNÍ 

DOTACE 

 1. 2. 3. 4. 5.  

ČESKÝ JAZYK A 
LITERATURA 

8 +1 9 + 1 7 + 1 7 + 1 7 + 1 5 

ANGLICKÝ JAZYK __ __ 3 3 3  

MATEMATIKA 3 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 5 

INFORMATIKA __ __ __ __ 1  

PRVOUKA 2 2 2 + 1 __ __ 1 

PŘÍRODOVĚDA __ __ __ 1 1 + 1 1 

VLASTIVĚDA __ __ __ 1 + 1 1 + 1 2 
HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

1 1 1 1 1  
VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

2 1 1 2 1  
ČLOVĚK A SVĚT 

PRÁCE 
1 1 1 1 1  

TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

2 2 2 2 2  

      14 
CELKOVÁ 

TÝDENNÍ DOTACE 
21 22 24 25 26 118 
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b) Rámcový učební plán pro II. stupeň 

 
 

    
DISPON. 
DOTACE 

VZDĚLÁVACÍ OBORY      

  6. 7. 8. 9.  

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4 4 4 + 1 4 + 1 3 

ANGLICKÝ JAZYK  3 3 3 3 0 

DALŠÍ CIZÍ JAZYK (NJ, FJ, RJ) __ __ 3 3 6 

MATEMATIKA 4 4 4 + 1 4 + 1 3 

INFORMATIKA 1 __ __ 1 1 

DĚJEPIS 2 2 2 2 
0 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 1 1 __ 1 

CHEMIE __ __ 2 2 

6 

FYZIKA 2 1 + 1 2 1 + 1 

PŘÍRODOPIS 2 2 1 + 1 1 + 1 

ZEMĚPIS 2 2 1 + 1 1 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1 1 1 
0 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2 2 1 1 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 1 1 __ __ 
0 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 1 1 1 __ 0 

MEDIÁLNÍ A MULTIKULTURNÍ 
VÝCHOVA 

__ 1 __ __ 1 

PŘÍRODOVĚDNÁ CVIČENÍ  /     
SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEM. 

__ __ 1 __ 1 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY __ __ __ 0,5 0,5 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA  __ __ __ 0,5 0,5 

SPORTOVNÍ HRY / INF – VOLIT. __ 2 __ __ 2 

     24 

CELKOVÁ TÝDENNÍ DOTACE 28 30 32 32 122 

 
Poznámky: 
Povinně volitelné předměty v 7. ročníku s dotací 2 hodiny jsou Informatika a Sportovní hry. 
Povinně volitelné předměty v 8. ročníku s dotací 1 hodina je Seminář z přírodovědných předmětů a Seminář  
ze společenskovědních předmětů. 
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3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 
 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků 

Římsko-katolické náboženství 76 

název kroužku počet zařazených žáků 

Hrátky s angličtinou pro 2. ročník 15 

Kroužek country tanců 16 

Tvořivá dílna pro II. stupeň 7 

Tvořivé pracky 19 

Redakce školního časopisu 15 

Míčové hry 47 

Gymnastický  

Keramický 29 

Logopedický 5 

Atletický 17 

  

4. Počty žáků 
 
4.1 Počty žáků školy k 30. 9. 2018 
 

Třída počet žáků z toho 
chlapců 

z toho dívek výjimka 
z počtu žáků 

(ano – ne) 

1. A 23 7 16 ne 

1. B 25 13 12 ne 

2. A 23 15 8 ne 

 2. B 24 11 13 ne 

3. A 21 9 12 ne 

3. B 21 7 14 ne 

4. A 26 12 14 ne 

4. B 27 10 17 ne 

5. A 15 5 10 ne 

5. B 20 10 10 ne 

6. A 27 16 11 ne 

6. B 24 13 11 ne 

7. A 23 11 12 ne 

7. B 23 14 9 ne 

8. A 15 6 9 ne 

8. B 19 11 8 ne 

9. A 21 12 9 ne 

9. B 18 7 11 ne 

 celkem 395 189 206  

 

 
4.2 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy pro školní          

 rok 2019/2020 

K zápisu se dostavilo 55 dětí, z toho 18 dívek. Do 1. ročníku nastoupí 34 dětí. Jedno dítě 
nastoupí do jiné ZŠ a 20 dětí má odklad docházky o jeden rok.  
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5. Hodnocení žáků 
 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 
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Pozn.: Celkový součet nesouhlasí s počtem žáků k 30. 9. 2018, protože během školního se 
počty žáků mění s jejich přestupy.  
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5.2 Studium na střední škole 
 

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 – oblast kariérového poradenství  

 V oblasti kariérového poradenství probíhaly různé aktivity po celý školní rok. V září a v dalších 

měsících byla aktualizována nástěnka s brožurami středních škol a učilišť jako informační zdroj 

především pro žáky devátých tříd. V říjnu byly ve spolupráci s IPS Úřadu práce Brno-venkov zajištěny 

pro vycházející žáky Atlasy středních škol, podle kterých si mohli společně s rodiči vybrat obor svého 

dalšího vzdělávání. Žáci  devátých tříd byli informováni o konání Veletrhu středních škol, který 

proběhl na BVV Brno v listopadu 2018. Dále žáci devátého ročníku navštívili ve dnech 10.10. a 

12.11.2018 pracoviště IPS (Informační a poradenské středisko) Úřadu práce Brno-venkov, aby se pod 

vedením odborných pracovnic Úřadu práce pokusili najít pro sebe vhodný studijní obor. 

V průběhu měsíců září a října byli žáci informováni o možnosti podat přihlášky na studijní 

obory s talentovými zkouškami a byli upozorněni, že na tyto obory je nutné přihlášky podat již do 

15.11.2018. Této možnosti využili 4 žáci z devátých tříd a 3 žákyně z pátých tříd. 

 Na naší škole proběhly 12. listopadu 2018 prezentace některých středních škol a učilišť. Při 

této příležitosti si mohli rodiče vycházejících žáků osobně zjistit podrobnosti o středních školách, 

jejichž zástupci se dostavili. V tento den dostali rodiče také konkrétní informace k přijímacímu řízení 

pro školní rok 2019/2020 od výchovné poradkyně. Dne 14. ledna 2019 byly na třídních schůzkách 

vydány zápisové lístky.  

V tomto školním roce se na střední školy hlásilo 39 žáků devátého ročníku, 5 žáků ze 

sedmého a 6 žáků z pátého ročníku. Nejdříve probíhalo v lednu přijímací řízení na obory 

s talentovými zkouškami, kam se celkem hlásili 4 žáci na střední odbornou školu s uměleckou profilací 

s maturitou a 3 žákyně na taneční konzervatoř. Z těchto uspěli všichni 4 uchazeči na obory 

s uměleckou profilací (posléze se jeden z nich rozhodl pro jinou školu bez talentových zkoušek) a 2 

žákyně na taneční konzervatoř.  

 Na odvolání bylo v 1. kole přijímacího řízení konaném v dubnu 2019 přijato 5 žáků 

z devátého ročníku. V prvním kole neuspěli 2 žáci devátých tříd, kteří využili možnosti zúčastnit se 2. 

kola přijímacího řízení, v němž byli přijati. Ostatní žáci z devátého ročníku byli přijati v prvním kole 

přijímacího řízení  bez odvolání. Ze tří zájemců o studium na osmiletém gymnáziu neuspěl žádný.  

Z pěti uchazečů o studium na šestiletém gymnáziu ze třídy VII.B  uspěli 3 na odvolání, zbývající dva 

neuspěli.  

 

Podrobnější informace o počtech vycházejících a struktuře oborů podává následující tabulka: 

Typ školy Počet přijatých 
žáků celkem 

Z toho 
chlapci 

 
dívky 

osmileté gymnázium 0 0 0 

šestileté gymnázium 3 2 1 

čtyřleté gymnázium 
gymnázium se sportovní přípravou 

11 
0 

5 
0 

6 
0 

taneční konzervatoř 
(žáci odcházející z 5. ročníku) 

2 0 2 
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střední odborná škola s maturitou 
(bez umělecké profilace) 

16 9 7 

Střední odborná škola s maturitou 
(s uměleckou profilací) 

3 0 3 

střední odborné učiliště (VL) – bez 
umělecké profilace 

9 5 4 

Žáků celkem 44 21 23 

 

Ze všech 50 žáků (včetně přihlášených na víceletá gymnázia a taneční konzervatoř), 

kteří se hlásili na různé typy škol, nakonec uspělo 44, což je 88% úspěšnost. Z toho na odvolání 

8 žáků, což představuje 18% ze všech přijatých. Ve druhém kole přijímacího řízení uspěli 2, tedy 

4,5 % ze všech přijatých. Je nutné dodat, že úspěšnost při odvolání je ovlivněna systémem 

přijímacího řízení, kdy si žáci volí ze dvou možných oborů. Je častá situace, že žák uspěje na 

oboru, který měl uveden jako druhý podle svých preferencí, na první se odvolá, uspěje a 

posléze si přenese zápisový lístek z druhého oboru na první. I tyto případy jsou zahrnuty v této 

statistice jako přijat na odvolání. Z přijatých jde na gymnázium 31,8 % (14 ze 44), na střední 

odbornou školu s maturitou 36,4% (16 ze 44), na obory nematuritní zakončené učňovskými 

zkouškami s výučním listem 20,5% (9 ze 44) a na obory s uměleckým zaměřením 11,4% (5 ze 

44). 

Přehled oborů, které budou studovat naši bývalí žáci v roce 2019/2020: 

Maturitní obory 

Gymnázium Brno, Vídeňská, Gymnázium (čtyřleté) – 3x 

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, Gymnázium (čtyřleté)  – 1x 

Biskupské gymnázium Brno, Barvičova, Gymnázium (čtyřleté) - 4 x 

Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše, Gymnázium (čtyřleté) – 2x 

Gymnázium Brno, Mojmírovo náměstí (čtyřleté) – 1x 

Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, Vejrostova (gymnázium šestileté) – 3x 

SŠ cestovního ruchu a gastronomie, Blansko – 1x 

Integrovaná SŠ automobilní Brno, Křižíkova , Autotronik – 1x 

SPŠ Brno, Purkyňova, Informační technologie – 1x 

SPŠ a VOŠ technická, Sokolská, Brno, Strojírenství- 1x 

SPŠ a VOŠ technická, Sokolská, Brno, Technické lyceum- 1x 

SŠTE Brno, Olomoucká, Mechanik seřizovač (programování CNC strojů) – 1x 

SŠ grafická Brno, Šmahova, Tiskař na polygrafických strojích – 1x 

Bezpečnostně právní akademie Brno, Zoubkova, Bezpečnostně právní činnost – 1x 

SŠ polytechnická Brno, Jílová, Mechanik instalatérských a elektromechanických zařízení – 1x 

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, Praktická sestra – 1x 

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, Sociální činnost – 1x 

Církevní střední zdravotnická škola Brno, Grohova, Praktická sestra – 1x 

Vojenská SŠ Moravská Třebová, Vojenské lyceum – 1x 

Vyšší policejní škola a střední policejní škola MV v Holešově, Bezpečnostně právní činnost – 1x 

SPŠ stavební Brno, Kudelova, Stavebnictví – 1x 

SŠ Brno, Charbulova, Kosmetické služby – 1x 

Taneční konzervatoř Brno, Nejedlého, Taneční obor – 2x 
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SOU tradičních řemesel a VOŠ Brno, Střední, Design interiéru – 3x 

 

Obory s výučním listem 

SŠ Brno, Charbulova, Kadeřník – 1x 

SŠ Brno, Charbulova, Cukrář – 3x 

SŠTE Brno, Olomoucká, Elektromechanik pro zařízení a přístroje – 3x 

OU a prakt. škola Brno, Lomená, Truhlářská a čalounická výroba – 1x 

SPŠ Brno, Purkyňova, Elektrikář – 1x 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Září 2018  Dvořáková Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 1 050,- 
  Janská  Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 1 050,- 
  Pelikánová Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 1. Část     850,- 
Říjen 2018 Pelikánová Zásady práce s dítětem s ADHD )ADD) – 2. Část     850,- 
  Skovajsová Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 1. Část     850,- 
  Skovajsová Zásady práce s dítětem s ADHD )ADD) – 2. Část     850,- 
25. 9. – 16. 10.  Pokorná   Edukativně stimulační skupinky pro děti předškolního věku 2 760,- 
Listopad 2018  Hloušková Konference pro pedagogy MŠ    zdarma  
Únor 2019 Sokolová 3. Klett konference učitelů ruštiny   590,- Kč 
  Kašparová Gramatické učivo činnostně ve 2. Ročníku  650,- Kč 
Březen 2019 Hradečná Fyzika na ZŠ a víceletých G, která žáky baví  900,- Kč 
  Zatloukalová Konference pro učitele AJ na ZŠ    200,- Kč 
  Veselý  Konference pro učitele AJ na ZŠ    200,- Kč 
  Kašparová Matematika činnostně ve 2. Ročníku   1 290,- Kč 
  Fialová Kolokvium ředitelů 
Duben 2019 Sokolová 3. Klett konference učitelů RJ     590,- Kč 
  Sokolová Židé, dějiny a kultura     zdarma 
Říjen 2018 – květen 2019 Šebeňová Kurz AJ     5 000,- Kč 
Říjen 2018 – červen 2019 Misáková  Kurz AJ     5 000,- Kč 
Květen 2019 Benešová V PŘ a EV v lavicích nesedíme    1 000,- Kč 
  Veselý  V PŘ a EV v lavicích nesedíme    1 000,- Kč 
  Veselý    Kurz AJ pro pokročilé 18. 10. 2018 – 6. 6. 2019   
 

 

Samostudium 

 

Prázdniny Počet dnů Samostudium 

Podzimní prázdniny 2 2 

Vánoční prázdniny 4 3 
Jednodenní pololetní prázdniny 1 1 

Jarní prázdniny 5 5 

Velikonoční prázdniny 1 1 

Celkem 13 12 
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Specializované činnosti: 

 

Koordinátor ŠVP pro I. stupeň: Mgr. Monika Pernová, pro II. stupeň Mgr. Eva Sázavská 

Enviromentální výchova: Mgr. Lenka Benešová 

Prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Blanka Dalecká 

Koordinátor ICT:  Mgr. Radim Dubčák (externě)  

 

 

7. Zájmové vzdělávání  
 
7.1 Školní družina 
 

Oddělení Počet žáků – 
pravidelná 
docházka 

Počet žáků – 
nepravidelná 
docházka 

Počet vychovatelek 

5 150 0 5 

 
7.2 Materiálně technické vybavení 
 

Prostory školní družiny Jedna učebna je vyčleněna pouze jako 
pracovny školní družiny, tři učebny 
s dopoledním provozem školy, kde je 
vybudováno zázemí pro odpolední chod 
školní družiny, jedno oddělení „v domku“ 
přistaveném k budově školy a sloužící pouze 
tomuto účelu. Vybavení jednotlivých 
oddělení školní družiny se postupně 
obnovuje, dokupují se hry, polytechnické 
stavebnice, výtvarné a další potřeby.  

Vybavení školní družiny Standardní vybavení, jiný styl nábytku než 
ve školních třídách, koberec pro hry, video, 
stolní hry, materiál pro polytechnickou 
výchovu, dostatečné vybavení hračkami. 
V učebnách je možnost používat interaktivní 
tabule a počítač. Záměrem je pořizovat 
zejména polytechnické stavebnice a materiál 
pro tvůrčí činnost žáků. 
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. 

Komentář ředitelky školy: 

 
Před budovou školy je rozsáhlý park, který je dostupný pro odpočinkovou činnost v družině, 
sportovní areál u školy, dětské hřiště v blízkosti, nedaleký les vhodný pro vycházky a hry 
dětí. Je možné využívat i dvě tělocvičny. Vychovatelky připravují pro děti kvalitní program, 
dbají zejména na pobyt venku. Tento čas vyplňují hrami a sportovními soutěžemi. Pobyt dětí 
ve školní družině je oblíbeným trávením odpoledního volného času. Dvakrát týdně vede 
vedoucí vychovatelka gymnastický kroužek.  
Rodiče si vyzvedávají děti v režimu po hodinách - ve13:00, 14:00, 15:00, 16:00 hodin a dále 
volně, aby bylo možno s dětmi provést naplánovanou aktivitu až do konce, aby neodcházely 
od rozdělané práce. V mezičasech děti odchází do kroužků a ZUŠ.  

 

 
8. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 
 
8.1 Kalendář akcí ve školním roce 2018/2019: 
 

ZÁŘÍ 2018 

den druh akce třídy organizuje místo konání 

3.9. Slavnostní zahájení 
šk. roku 

Všechny Všichni učitelé ZŠ Střelice 

21. 9.  Okrskové kolo v 
minikopané st. žáků 

Okrskové kolo v minikopané st. žáků Beneš Zastávka 

24.9. Fotograf Prvňáčci-1.rok ve škole + zájemci učitelky  
1. tříd 

ZŠ Střelice 
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26.9. Harry Potter 5. A, B Třídní uč. ZŠ Střelice 

27.9. Přespolní běh 
Harry Potter 

Vybraní žáci 6-9. Tříd 
4. A, B 

Kučera 
Bezoušková, 
Buchníčková 

Želešice 
ZŠ Střelice 
 

 

 
ŘÍJEN 2018 

     

den druh akce třídy organizuje místo konání 

1. 10. Třídní schůzky 1. A, B Svobodová, 
Kašparová 

ZŠ Střelice 

4. 10.  VP Buďme kamarádi 2. A, 3. B, 4. A, B, 5. B Třídní učitelky  Tělocvična 8 – 13 hodin 

5. 10.  Exkurze Žďár nad 
Sázavou 

5. A, B Misáková, Šebeňová Žďár nad Sázavou 

9. 10. Poznáváme obec 
Střelice 

3. A, B Brychtová, Buryšková Střelice 

10. 10. Úřad práce 
Den přírodních věd 
Dopravní výchova 
 
Podzimní tvoření 

9. B 
8. a 9. ročník (9 žáků) 
4. A, B  
 
1. A, B, 9. A, B, rodiče 

Fialová 
Beneš 
Bezoušková, 
Buchníčková 
Kašparová, 
Svobodová 

Brno, Šujanovo nám. 
ZOO Brno 
ZŠ Střelice 
 
ZŠ Střelice 

11. 10.  Den přírodních věd 6. a 7. ročník (9 žáků) Benešová ZOO Brno 

12. 10. Rozhovory rádio 
Petrov  
Dýňová slavnost 

1. A, B 
 
Všichni žáci 

Kašparová, 
Svobodová 
SRPZŠ 

ZŠ Střelice  
 
Střelice „U Trnků“ 

13. 10.  Střelický kros  veřejnost  Kadlec a kolektiv uč. Školní hřiště 

16. 10.  Dopravní výchova 4. A, B   Bezoušková, Buchní. Dopravní hřiště Brno 

19. 10. Projektový den „Umím se bránit“      4. A, B Kadlec, Holešovský Areál ZŠ Střelice 

20. 10.  Sportovní den  žáci a rodiče  SRPZŠ   Areál ZŠ Střelice 

 

Den přírodních věd v ZOO Brno 

Naši žáci se 10. a 11. října 2018 zúčastnili soutěže Den přírodních věd, kterou organizovala Střední 
průmyslová škola chemická v Brně ve spolupráci se ZOO Brno. Vybraní žáci sedmých až devátých 
ročníků soutěžili ve tříčlenných skupinkách a plnili zadané úkoly z různých oborů přírodních věd - 
botaniky, zoologie, mikrobiologie, geologie, fyziky, chemie a ochrany přírody. Soutěž se odehrávala za 
krásného podzimního počasí v areálu brněnské ZOO, takže příjemným zpestřením mezi jednotlivými 
úkoly byla prohlídka zvířat, která zde žijí. Asi největší pozornost věnovaly děti pandě červené, menší 
aktivní šelmě z asijských hor, a také lví rodině, která před rokem přibyla do brněnské zoologické 
zahrady. 
 
A jak jsme dopadli? Naši žáci se v konkurenci ostatních brněnských i mimobrněnských škol rozhodně 
neztratili. V mladší kategorii obsadily holky ze 7. B ve složení Adéla Bartoňková, Tereza Dlapková a 
Valerie Vašková 14. místo, holky ze 7. A v sestavě Stela Klevetová, Anna Sajvaldová a Aneta Soukalová 
byly 17. a družstvo sedmáků (Vojta Bezoušek, Matouš Barták a David Kalianko) skončilo na 24. místě 
ze 48 startujících družstev. Starší žáci pak byli ještě úspěšnější. Osmáci ve složení Kristýna Švestková, 
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Michal Netík a Petr Kroutil skončili na 11. místě z 82 startujících družstev a deváťáci Eliška Sázavská, 
Václav Novotný a Martin Kavalec obsadili dokonce 2. místo. Všem účastníkům blahopřejeme a 
děkujeme za vzornou reprezentaci školy a žákům ze SPŠ chemické děkujeme za perfektně 
připravenou soutěž.        Jiří a Lenka Benešovi 
 

 
 

Umím nás bránit 

Svět sice zatím není tak zlý, jak se někdy zdá z televizních zpráv, ale nebezpečných situací se najde i 
tak dost. Střety s divokou zvěří jsme vyměnili za autohavárie, setkáme se s požáry, zraněními, 
násilnostmi, či jen potřebou spolehlivé orientace v přírodě. Praktické dovednosti jsou pak k 
nezaplacení. Osmáci si některé z nich vyzkoušeli v projektu Umím nás bránit, který realizoval na naší 
škole spolek Presafe za podpory ministerstev obrany a vnitra. 
 
Žáci se v pěti skupinách seznámili se zásadami sebeobrany, mnozí poprvé drželi v ruce vzduchovku, 
pokoušeli se rozdělávat oheň křesadlem, zopakovali si zásady první pomoci a naučili se, jak uniknout 
před požárem. Školení i praktické rady jim předávali odborníci z řad hasičů, zdravotníků, záchranářů 
či vojáků. Učení mimo školní lavice se žactvu líbilo, počasí nám přálo, a tak si lze jen přát, aby nabyté 
vědomosti děti využily v životě pouze výjimečně a ve správný čas.   Aleš Kadlec 
 

     
 

Lide československý, žactvo střelické! 

Lide československý, tvůj odvěký sen se stal skutkem! Tato slavná věta zazněla před 100 lety v 
prvním prohlášení tehdejšího Národního výboru, když oznamoval vznik nového státu. Během oněch 
100 let se nám odvěký sen často jevil jako samozřejmost, avšak sousední velmoci nám jednou za čas 
připomněly, že to až taková samozřejmost není. Československo prošlo za svou existenci 
dramatickým příběhem a stého výročí se nedožilo, ale Češi i Slováci na něj mohou vzpomínat v 
dobrém. 
A v dobrém vzpomínalo i žactvo naší školy. Starší žáci si tento den připomínali většinou v hodinách 
dějepisu a občanské nauky, třídy prvního stupně věnovaly výročí jeden projektový den. Vlajky, znaky, 
prezidenti, mapy, vzpomínky, fotografie, znalosti o naší vlasti, jedna velká vlajka z lidských těl - to vše 
bylo k vidění v pátek 26. 10. v prostorách školy. 
 

http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/691/04.jpg
http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/691/02.jpg
http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/691/06.jpg
http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/692/03.jpg
http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/692/20.jpg
http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/692/17.jpg
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Události z roku 1918 pomalu upadají v zapomnění, fotky žloutnou, archaický jazyk Masarykův je 
mnohdy složitý na pochopení. Avšak stát trvá. A podle klasického výroku státy přetrvávají na těch 
idejích, ze kterých vznikly. Takže co nám ještě vzkázal Národní výbor dne 28. října 1918? 
Nezapomínej národní kázně a buď si stále vědom, že jsi občanem nového státu nejen se všemi 
právy, nýbrž i povinnostmi. Národní výbor Ti ukládá, aby Tvé chování a Tvá radost byly důstojné 
velké chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí býti zklamáni ve svém přesvědčení, 
že dobyli svobodu národu, který dovede sám sobě vládnout. 
Některé věty prostě platí i po 100 letech. Ve škole i v politice. Žactvo nechť si na ně vzpomene při 
domácích úkolech, my dospělí třeba ve volebních místnostech. 
Do dalšího století České i Slovenské republice všechno nejlepší.    Aleš Kadlec 
 

     
 
  

LISTOPAD 2018 

     

den druh akce třídy organizuje místo konání 

5. 11.   Brněnské pověsti 3. A, B Buryšková, Brychtová Brno  

9. 11.   Svatomartinské dopoledne 1. A, B Kašparová, Svobodová ZŠ kuchyňka 

12. 11.  VP Úřad práce 
Památky Brna 

9. A 
3. A, B 

Fialová 
Buryšková, Brychtová 

Brno, Šujanovo 
Brno 

14. 11. Šplh - okrsek II. stupeň Hájková  Ivančice 

15. 11. Výstava Titanic II. st. zájemci Kadlec, Sokolová, Sázavská Brno 

16. 11.  Vánoční foto 
Country taneční seminář 

Zájemci 
Kroužek a rodiče 

 
Pátek až neděle 

ZŠ Střelice 
Střelice 

20. 11.  Okresní finále ve šplhu II. stupeň Hájková Bílovice 

24. 11.   Předvánoční Vídeň Žáci a veřejnost Sázavská Vídeň 

26. 11.  Krajské finále ve šplhu II. stupeň Hájková  Brno 

 27. 11.   VP Buďme kamarádi           1. A, B, 2. B, 3. A, 5. A     třídní učitelky          tělocvična          

 28. 11.   Planetárium Brno                    5. A, B                     Šebeňová, Misáková               Brno                   

 
 

PROSINEC 2018 

     

den druh akce třídy organizuje místo konání 

1. 12. Vánoční dílny všechny Učitelé a SRPZŠ Z3 Střelice 

5. 12. Diecézní muzeum 
Silový čtyřboj KF 
Mikulášská nadílka 

5. A 
II. stupeň 
všichni 

Šebeňová 
Kučera 
učitelé 

Brno 
Brno 
ZŠ Střelice 

http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/695/02.jpg
http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/695/03.jpg
http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/695/06.jpg
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7. 12. Vánoční jarmark a rozsvěcení 
vánočního stromu 

Všichni žáci a 
veřejnost 

Všichni žáci i 
učitelé 

ZŠ Střelice 

10. 12.  Kino Rosice 1. A, B, 5.A, B, 3.B Třídní učitelky Rosice 

11. 12.  Kino Rosice 2. A, B, 4. A,B, 3.A Třídní učitelky Rosice 

14. 12.  Vánoce našich předků 
 
Předvánoční Brno 

6. A 
 
8. A 

Sázavská, 
Sázavský 
Kadlec 

Vyškov, 
Bučovice 
Brno 

17. 12. Diecézní muzeum 4. B Buchníčková Brno 

18. 12. Diecézní muzeum 2. B, 4, A  Pernová 2x, 
Bezoušková 

Brno 

20. 12.  Diecézní muzeum 5. B, 2. A Misáková, Teplá Brno 

 21. 12.     Husovické betlém                                        3. A, B                           Buryšková, Brycht.       Radost             

 

Vánoční dílny 

Adventní čas začíná na naší škole tradičně vánočními dílnami, které i letos přilákaly velké množství 
zájemců. Ani velká krabice mnohdy nestačila na spoustu výrobků. Domů se po čtyřech hodinách 
odnášeli andílci létací, sněhuláčci v čepicích, vločky jako opravdové, přáníčka ke všem možným 
příležitostem, tašky umělecky vyvedené, ozdobené větvičky, svícny bez svíček i se svíčkami, vánočky 
dozlatova upečené a kdovíco ještě. Rodiny s menším bytem budou mít trochu problém, kam všechny 
ty hezké a hlavně vlastnoručně zhotovené věci umístit. Školou od jedné dílny ke druhé putovaly 
všelijaké dvojice: matky s dětmi, otcové s dětmi, babičky s dětmi, možná i nějaký ten dědeček, nebo 
starší sestra se svým mladším sourozencem. A pokud to putování nebrali závodním tempem a vybírali 
si v klidu a pohodě dílny, které je zaujaly, pak mohli všichni strávit hezké rodinné dopoledne, jakých je 
do roka jen pár. Vánoční čaj a ještě vánočnější punč byl trvale k dispozici, párků v rohlíku bylo dost a 
na dětských tvářích byla vidět spokojenost a už téměř vánoční nálada. 
Celou tuhle akci ochotně a úspěšně pořádá SRPZŠ Střelice za pomoci mnoha rodičů, učitelů i žáků. 
Všem patří mnoho díků za skvěle připravené dopoledne. A pokud by Vám vánoční nálada chyběla, tak 
nezapomeňte, že v pátek 7. prosince se bude rozsvěcet ve škole vánoční strom. A bude i s 
jarmarkem! Hezký předvánoční čas.       Aleš Kadlec 
 

    
 

Vánoční strom svítí 

Mnoho způsobů a pestrobarevných možností prožití předvánočního a vánočního času nabízí dnešní 
postmoderní doba. Keltský slunovrat, křesťanský advent, či jen obecně platné svátky rodiny a 
obdarování. Stačí si vybrat. Jen toho klidu, který zažívali naši předkové po skončení zemědělské 
sezóny, se nám jaksi v jednadvacátém století nedostává. 
Mezi současné tradice předvánočního času patří i adventní jarmarky. Jak ty slavné, na náměstích 
metropolí, tak ty méně nápadné. Jeden z nich se uskutečnil na chodbách naší školy v pátek 7. 
prosince. Návštěvníci mohli vidět množství velmi hezkých žákovských výrobků, pod jídlem a pitím se 
stoly prohýbaly. Prodejní stánky jednotlivých tříd byly hodinu a půl v obležení kupujících. Žákovské 
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kasičky se pak plnily poctivě vydělanými penězi. Snad to mírně přispěje i k poznání, kterému se 
moderně říká finanční gramotnost. 
Kromě obchodování se i hrálo a zpívalo a na závěr se rozsvítil i vánoční strom. Pokud se alespoň na 
chvíli v té školní tlačenici podařilo zahlédnout záblesk přicházejících Vánoc, tak se akce podařila. 
Strom svítí, Vánoce jsou zase o kousek blíž.     Aleš Kadlec 
 

     
 
 

LEDEN 2019 

     

den druh akce třídy organizuje místo konání 

4. 12.  Právní odpovědnost - JUDr. Živela 8. A, B Hájková, 
Kučera, Zatl. 

ZŠ Střelice 

16. 12.  OK dějepisné olympiády II. stupeň Kadlec Tišnov 

21. – 
25.1. 

Lyžařský výcvikový kurz I. stupeň Svobodová, 
Kašparová, 
Buchníčková, 
Pernová 

 

25. 12.  Ples školy 9. A, B a veřejnost SRPZŠ Sokolovna 
Střelice 

28. 1. Listování i. a II. stupeň Třídní 
učitelé 

tělocvična 

29. 1.  Okresní kolo olympiády z českého 
jazyka 

Kavalec, 
Sajvaldová 

Dalecká Modřice 

 30. 1.           Pololetní pohár v kopané                          II. stupeň                   Beneš            Želešice 
                      Okresní kolo olympiády v M                     II. stupeň                   Holešovský   Šlapanice                

 

Ples Základní školy 

Školní ples se každoročně stává příležitostí k setkání několika generací lidí se vztahem k střelické 
škole. Letos už po pětadvacáté. K rodičům, prarodičům, učitelům, dávným i nedávným absolventům a 
přátelům školy se přidává generace nejmladší, která se tu symbolicky loučí s dětstvím a vstupuje do 
světa dospělých. Neznalý host by v bělostných dámách a seriózních pánech v oblecích jen těžko 
hledal pubertální mládež, která odmlouvá rodičům a opisuje při písemkách. Při slavnostní polonéze si 
leckteří přihlížející dospělí mohli uvědomit, jak čas neúprosně a neúplatně putuje do nenávratna, a to 
i s námi se všemi. Nejedna slza v očích přítomných rodičů či prarodičů ukápla. Děti, které se ještě 
nedávno batolily na pískovišti, dnes pomalým tanečním krokem vstupují do pootevřených dveří 
dospělosti. Atmosféra rodinné pospolitosti byla pak potvrzena při tanci rodičů s dětmi.Děkujeme 
týmu SRPZŠ za důkladnou přípravu a organizaci plesu, čemuž se tato parta přátel školy naplno věnuje 
už 7 let. Dále paní ředitelce Heleně Fialové za trpělivý nácvik tanečního vystoupení, žactvu devátých 
tříd za odvahu i krásný zážitek a rodičům za podporu této tradiční akce. Kapela Kosovci svým 
vystoupením přiměla k tanci všechny přítomné generace, občerstvení všeho druhu bylo dost, stůl 
nebyl pod množstvím cen v tombole vidět. Poděkování patří všem větším i menším sponzorům, kteří 
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přispěli svými dary do plesového slosování. Taneční parket byl živý i kolem půlnoci, zábava proběhla v 
příjemné atmosféře, tudíž návštěvníci mohli odcházet s pocitem plné sobotní spokojenosti.  
        Aleš Kadlec 

     

Listujeme, čteme ….. a snad potom i přemýšlíme 

Projekt scénického čtení s názvem Listování brázdí české a moravské školy už hezkou řádku let. Také 
do Střelic už několikrát zavítal. Dvojice Věra Hollá - Lukáš Hejlík, která patří k zakládajícím členům 
Listování, nám třeba v minulosti představila knížku Straka v říši Entropie. Letos se oba účinkující 
snažili přivést mládež ke čtení dalšími dvěma knížkami. Pro mladší žactvo se listovalo knížkou 
Šmodrcha od Archie Kimptona. A nejenom listovalo, někteří malí posluchači si dokonce i zahráli v 
příběhu o Honzíkovi Bačkorovi a mluvícím kocourovi, o závislosti na sušenkách, o tom, že čistota a 
špína jsou pojmy relativní a vůbec o tom, že se občas člověku změní život během pár dní. 
Žactvo druhého stupně bylo seznámeno s knihami Jak být klukem a Jak být holkou. Rady dospívajícím 
jsou staré jak lidstvo samo, snad stojí za připomenutí slavné Ovidiovo Umění milovat. A pokud 
Ovidius říkal před 2000 lety „Buď přizpůsobivý, měj čistotu v oblibě, nevytýkej dívkám vady, musíš o 
sebe pečovat, buď zábavná, nauč se ladně chodit a půvabně smát", tak James Dawson a Hayley 
Longová říkají totéž moderním, zábavným a trochu peprnějším jazykem 21.století. Někteří frajeři z 
vyšších ročníků si stěžovali, že všechno, o čem byla řeč, už věděli, ale taková silácká vyjádření už 
právě patří k tomu věku, o kterém ty knížky jsou. A koneckonců opakování je matka moudrosti. A 
opakování zábavnou formou je i šaškem moudrosti. Jen jsme se nakonec nedozvěděli odpověď na 
úvodní otázku, jestli je těžší být holkou, nebo klukem. Tak to je téma na postlistovací přemýšlení. 
Třeba na prázdniny.        Aleš Kadlec 
 
 

     
 
 

,Ú,NOR 2019 
     

den druh akce třídy/žáci organizuje místo konání 

4. 2.  Školní kolo BiO II. stupeň Benešová ZŠ Střelice 

6. 2.  VIDA centrum 7. A, B Veselý, 
Benešová 

Brno 

 7. 2.          Planetárium                                        3. A, B                       Brychtová, Buryšková            Brno 
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                  Diskotéka                                              II. stupeň                všichni učitelé       tělocvična                      

 19. 2.       Okresní soutěž v AJ                            Urbánková, Klevetová     Zatloukalová           Modřice 

                  Okresní kolo olymp. V Z                    II. stupeň                   Beneš                      Modřice                          

 21. 2.       Přednáška o drogách                         7. B                             Benešová                ZŠ Střelice 

 22. 2.       Výchovný koncert                               1. – 9. ročník            všichni učitelé        tělocvična 

 25. 2.       Přednáška Honduras                          7. A, B                        Beneš, Veselý         učebny 

 28. 2.       Přednáška Přestupky                          8. A, B                        Kadlec, Hlešovský  učebny                      

 

 Diskotéka – pokus o restart 

Dvakrát do téže řeky se vstoupit nedá, ale najít někde vedle sousední rameno téhož vodního toku 

možné je. Žactvo devátých tříd se o to pokusilo v kauze diskotéka, která byla loni na naší škole 

zapovězena. Do přípravy se deváťáci pustili se vší svědomitostí a hlavně s několika zásadními 

změnami ve srovnání s minulými léty. Seznam úkolů a potřebných náležitostí byl vypracován 

k puntičkářské dokonalosti, a tak záruky za zdárný průběh byly u učitelstva vyslyšeny. Akci, která se 

konala v odpoledních hodinách, navštívili pouze skuteční zájemci o taneční zábavu, a tak byla celá 

tělocvična po celou dobu na nohou. Organizace fungovala na výbornou, dýdžejové hráli na přání, 

návštěvníci nezlobili, nápojové občerstvení bylo zajištěno, úklid po skončení akce byl bleskový. 

V tomto odpoledni se žactvo asi nenaučilo nic z češtiny či přírodopisu, ale naučit se, jak sami 

zorganizovat akci pro své spolužáky, to se určitě někdy v životě hodí. Účastníci, kterých bylo kolem 

70, se kolem sedmé hodiny večerní rozcházeli spokojeni. Pokus o restart se deváťákům povedl. 

Doufejme, že se povede i restart vědomostí po jarních prázdninách.  Aleš Kadlec 

 

     
 
 

BŘEZEN 2019 

     

den druh akce třídy/žáci organizuje místo konání 

2. 3.  Line Dance Kroužek + rodiče Bezoušková, Buchníčková tělocvična 

5. 3. Okresní kolo olymp. Z CH 
Přednáška o drogách 

9. A (3 žáci) 
7. A 

Hradečná 
Sokolová 

Brno 
Učebna 7. A 

7. 3. Přednáška o šikaně 7. B Benešová Učebna PŘ 

11. 3.  Halová kopaná                     II. stupeň                Kučera, Beneš                       TV hala 

            Foto jaro                                I. stupeň                 třídní učitelky                       ZŠ Střelice 

14. 3.  Přednáška o šikaně             7. A                          Benešová                               učebna PŘ 
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19. 3.  Okresní finále v gymnastice  7. ročník              Hájková, Kučera                   tělocvična 

            Okresní finále OVOV                                            Beneš                                     Ivančice              

20. 3.   Halová kopaná okresní finále   6. – 9. ročník  Beneš                                     Ivančice 

22. 3.   Planetárium                          2. A, B                     Pernová, Teplá                     Brno 

27. 3.   Brno sprůvodcem                5. A, B                     Šebeňová, Misáková           Brno                                                     

 

Okresní přebor v gymnastice 

Dne 19. 3. 2019 se ve Střelicích konal okresní přebor v gymnastice žáků sedmých tříd. Družstvo dívek 
v sestavě Bernadeta Kadaňková, Anna Sajvaldová, Natálie Drapelová, Aneta Soukalová, Kateřina 
Gregrová zvítězilo. V soutěži jednotlivců obsadila Kateřina Gregrová 1. místo a další prvenství přidala 
ve cvičení na kladině, kde byla ještě třetí Aneta Soukalová. Naši hoši dominovali v soutěži jednotlivců 
hlavně proto, že se nikdo na okrese nenašel, aby se jim postavil. Tadeáš Václavík zvítězil, Michael 
Dobiáš byl druhý a Eduard Valeš třetí. 
 

     
 
 

DUBEN 2019 

     

den druh akce třídy/žáci organizuje místo konání 

2. 4. Ptačí centrum, pomoc zvířatům 
Krajské kolo olympiády z ČJ 

1. – 9. Ročník 
II. stupeň 

Všichni 
Dalecká 

Park u školy 
Brno 

3. 4. Zápis do 1. třídy předškoláci Učitelky I. st. ZŠ Střelice 

4. 4. Velká Morava 4. A, B Bezoušková, 
Buchníčková 

Mimo školu 

9. 4.  Olympiáda z M okres 6., 7., 8. ročník Beneš Šlapanice 

10. 4.  Okresní kolo olympiády z BIO 6. a 7. ročník  Benešová Zbýšov 

11. 4. Exkurze Praha 8. A, B Kadlec, Holešovský Praha 

12. – 14.4. Celostátní setkání country Tanečníci, rodiče Bezoušková, 
Buchníčková, Teplá 

Střelice 

15. 4. Dějepisná soutěž 8. ročník Kadlec ZŠ Střelice 

16. 4. Okresní kolo BiO 8. – 9. ročník Benešová Zbýšov 

23. 4. NANOKAM – hvězdárna Brno 7. A, B Benešová, Veselý Brno 

24. 4.  Fotograf konec roku 
Fotbal McD - okrsek 

všechny tř. 
I. stupeň 

Kučera Zastávka 

29. 4. Exkurze Praha 4. A, B Benešová, 
Buchníčková 

Praha 
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Hodina se zvířaty 

Záchranná stanice Ptačí centrum se stará o zvířata nemocná, zraněná, opuštěná, uprchlá, nechtěná či 
jinak potřebující lidskou pomoc. Výstava s krátkým seznámením s činností stanice připutovala i k ZŠ 
Střelice. Žactvo 1. i 2. stupně se v hodinovém programu seznámilo s celou řadou ptáků i savců a 
dozvědělo se, jak se chovat k živočichům, kteří potřebují naši pomoc. Děti si mohly na některé z nich 
sáhnout, což se mnohým nepodaří, jak je rok dlouhý. Před dětmi tak defilovaly sova, prasátko, 
kohout, papoušek, sokol, králík, želva a spousta dalších. Jeden vyléčený holub od nás putoval zpět do 
přírody a žáci po příjemně strávené hodině zpět do vyučování.     Aleš Kadlec 
 

     
 

Zápis do prvních tříd 

Život obvykle není žádná pohádka, ale občas se prostřednictvím pohádek dáme rádi přenést do říše 
dětství a fantazie. Ve středu 3. dubna se do pohádkové říše vypravili naši budoucí spolužáci, kteří se 
dali zapsat do prvních tříd naší školy. Přivítali je nejen jejich budoucí učitelky, ale také rytíři, trpaslíci, 
Sněhurky, Manky či piráti z osmých tříd, kteří se nových žáků v září ujmou jakožto jejich patroni. 
Na malé zájemce o vzdělání nečekaly ani rovnice, ani rozbor větný, ani chemické vzorce či písemka o 
světové válce. Pokud správně umístíte babičku za dědečka v pohádce o veliké řepě, znáte jméno své i 
jméno bráchy, pokud umíte říkanku o tom, že v páté třídě jsou medvědi, protože nic nevědí, a pokud 
správně umístíte žluté kolečko a zelený trojúhelníček, nemáte se čeho bát. Vážení skoroprvňáci, 
užívejte si to, málokterá zkouška v životě bude tak jednoduchá jako zápis do první třídy. 
Pravda, rodiče se při dlouhém čekání na úřední výkon jako v pohádce necítili, ale znalci legendární 
Arabely vědí, co se stane, když se pohádková říše smíchá s naší vyloženě nepohádkovou a 
byrokratickou civilizací. 
K vidění byly šestileté tváře odhodlané i nejisté, veselé i zadumané, zvědavé i přemýšlející. Rodiče si 
pak na školních chodbách zavzpomínali na svá školní léta s povzdechem, jak to všechno uteklo. Od 
září to začne utíkat další generaci. Tak jí přejme, ať to utíkání něčím rozumným vyplní.   Aleš Kadlec 

 

     
 

Do boje za císaře 

Do časů napoleonských válek se přenesli soutěžící, kteří se v pondělí 15. 4. zúčastnili soutěže „Do 
boje za císaře", která se konala v atraktivním prostředí Mohyly míru u obce Prace. V roce 1805 se tu 
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odehrála jedna z nejdůležitějších bitev 19. století, letošní soupeření bylo výhradně mírové. Soutěžní 
úkoly se letos zaměřily na každodenní život vojáků 19. století, ať už bojovali za kteréhokoli císaře. 
Kromě střelby a šermu si žactvo vyzkoušelo například i psaní dopisů, ošetřování raněného či 
obstarání dřeva na oheň. Víc než ostrá soutěž to byla pro účastníky zábava a přidalo -li se hezké jarní 
počasí, byl to pro naše osmáky podařený výlet. A protože jedno z našich tří družstev se umístilo na 
třetím místě, je důvod i k výsledkové spokojenosti. Takže - ať žije císař a míru zdar.      Aleš Kadlec 

 

     
 

 
KVĚTEN 2019 

     

den druh akce třídy/žáci organizuje místo konání 

6. 5. Atletika 8. a 9. ročník Kučera Ivančice 

7. 5. Projektový den ŠOA 
(holocaust) 
 

9. A, B Kadlec, Sokolová Kmenové učebny 

9. 5.  Zážitkový program v ZOO 6. – 9. Ročník 
Odměna pro žáky 

Benešová ZOO Brno 

13. 5. Exkurze do Osvětimi 9. A, B Kadlec, Sokolová Osvětim 

14. 5.  Polytechnická výchova 
v automobilní SOŠ 

8. A, B Holešovský, 
Kadlec 

Brno 

15. 5. Exkurze do LŠ Jezírko 3. B a 4. B Buryšková, 
Buchníčková 

Brno LŠ Jezírko 

15. 5.  Koncert ZUŠ Střelice 1. – 9. ročník všichni tělocvična 

17. 5.  Exkurze z chemie 9. A, B Hradečná, 
Zatloukalová 

Moravský Krumlov RETEX 

21. 5.  ČŠI Testování TIMSS 2019 4. A Bezoušková Učebna 4. A 

22. 5. ČŠI Testování TIMSS 2019 4. B Buchníčková Učebna 4. B 

27. 5.  Pohár OVOV krajské kolo 
Přednášky o dospívání 

Postupující žáci 
7. A, B 

Kučera, Veselý 
Benešová, 
Sázavská 

Brno 
ZŠ Střelice 

28. 5.  VP v LŠ Jezírko 3. A a 4. A Brychtová, 
Bezoušková 

Brno LŠ Jezírko 

29. 5.  Dějepisná exkurze 7. A, B Sázavská, 
Fialová 

Buchlov, Velehrad 

 30. 5.   Bruno park Brno                              I. stupeň              učitelky I. st.           Brno 

 31. 5.   MDD II. stupeň                                6. – 9. Ročník      učitelé II. stupně   školní hřiště                               

 20. – 24. 5.   ŠVZ Chaloupky                       6. B, 7. B              Sokolová, Benešová 

 28. – 30. 5.   ŠVZ Bílý potok                        8. B                       Holešovský                                                                      
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Projekt Šoa 

Dvacáté století už dávno čas odnesl do učebnic dějepisu, ne však ještě do úplného zapomnění. Svět 
zatím ještě nezapomněl na obě světové války, revoluce, genocidy, totalitní vládce, ale i na skvělé 
výtvory lidského ducha i lidských rukou našich nedávných předků. 
V rámci vyučování dějepisu jsme se v projektu Šoa zaměřili na tragické osudy Židů v období vlády 
nacistů. V úvodu celodenního programu jsme žáky seznámili s problematikou antisemitismu v 
dějinách. Poté následoval film Sedm světel, v němž zaznívají vzpomínky přeživších pamětníků 
holocaustu. Následující hodiny strávili žáci ve skupinkách. Z připravených materiálů sestavovali 
životní příběhy lidí, kteří se proti své vůli ocitli v koloběhu nemilosrdných dějin a na rozdíl od miliónů 
jiných měli to štěstí, že všechny hrůzy války přežili. 
Odpolední hodiny jsme věnovali opět filmu. Tentokrát to byl příběh Všichni moji blízcí. Příběh, v 
němž se kromě nezměřitelné tragédie objevuje i pověstné světélko naděje v osobě Nicholase 
Wintona a jeho téměř zapomenutého zachránění stovek židovských dětí. 
 
Věříme, že seznámení s konkrétními osudy přispěje k lepšímu pochopení dějin onoho nešťastného 
dvacátého století. Už proto, že díky tomu dvacátému můžeme žít my to dvacáté první. A kdo ví, co o 
tom našem století budou lidé říkat za sto let!                                         Vlasta Sokolová, Aleš Kadlec 
 

     
 

Návštěva školy automobilní v Brně 

Nejnáročnější na celé návštěvě Integrované střední školy automobilní byla paradoxně doprava na 
místo určení, protože automobily dokážou Brno ucpat naprosto nepropustně. Inu, kdo s čím 
zachází... Zároveň to však znamená, že takový absolvent této školy se rozhodně o práci bát nemusí. 
Aut bude všude vždycky víc než dost. A co na této exkurzi naši osmáci zažili? Prohlédli si školu, svezli 
se v elektromobilu i v náklaďáku, při výrobě baterky drželi v ruce pájku a šroubovák, snědli pizzu, 
seděli i za samotným volantem jedoucího auta, vyzkoušeli trenažér a vyzkoušeli pár úkolů v takzvané 
polytechnické cukrárně. Netuším, koho z žáků exkurze nalákala k výběru této školy, ale pohled za 
hranice svého vlastního každodenního života určitě nikomu neuškodí. Tak přejeme osmákům 
šťastnou ruku při výběru své příští školy. Můžou ještě asi půl roku přemýšlet.            Aleš Kadlec 
 

     
 

ČERVEN 2019 
     

den druh akce třídy organizuje místo konání 
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6. 6.  LŠ Jezírko 2. A, B Teplá, 
Pernová 

Brno LŠ Jezírko 

10. 6.  LŠ Jezírko 5. A, B Misáková, 
Šebeňová 

Brno LŠ Jezírko 

12. 6.  EKO den s Kometou Zájemci II. stupeň Beneš Brno 

13. 6. Exkurze z dějepisu 6. A Sázavská, 
Sázavský 

Pavlov 

14. 6.  LŠ Jezírko 1. A, B Svobodová 
Kašparová 

Brno LŠ Jezírko 

18. 6.  Permonium 2. A, B Pernová  
2 x, Teplá 

Oslavany                        

21. 6.  ŠVZ náboženství 2. – 9. ročník Teťhal, 
Trnková B.  

Moravský Krumlov 

24. 6. Exkurze Březová 
 
VP Vzpoura úrazům 

5. A, B 
 
4. A, B, 8. A, B 

Šebeňová, 
Misáková 
Bezoušková, 
Buchníčková 

Březová 
 
Učebna 4. B 

25. 6. VP Vzpoura úrazům 
 
Adaptační pobyt předškoláků 

7. A, B, 9. B 
 
8. A, B 

Veselý, 
Benešová, 
Zatloukalová 
Holešovský, 
Kadlec, 
Brychtová, 
Pernová 

ZŠ Střelice 
 
ZŠ Střelice 

26. 6.  VP Vzpoura úrazům 
 
Vybírání učebnic 

5. A, B 
 
žáci 

Šebeňová, 
Misáková 
Třídní uč. 

ZŠ Střelice 
 
Kmenové učebny 

27. 6.  Rozdávání učebnic žáci Třídní uč. Kmenové učebny 

2. – 7.6. Kurz voda - kola 8. a 9. ročník Zatloukalová, 
Kadlec, 
Veselý, Beneš 
Novotná 

JEZ Krkavec 

3. – 7.6. Škola v přírodě 3. A, B Brychtová, 
Buryšková 

Jeseníky Karlov 

10. – 
14. 6. 

Škola v přírodě  2. A, B, 4. A, B Teplá, 
Pernová Ma., 
Wanke, 
Bezoušková, 
Bezoušek, 
Buchníčková, 
Urbánková 

 

17. – 
21. 6. 

Škola v přírodě 1. A, B, 5. A, B Svobodová, 
Kašparová, 
Šebeňová, 
Misáková 

 

19. – 
21. 6. 

ŠVZ 9. A, B Dalecká, 
Hradečná, 
Zatloukalová 

 

 

Cyklisticko – vodácký kurz ZŠ Střelice 

V krásné a rovinaté krajině jižních Čech u břehů řeky Nežárky je místo zvané Jez Krkavec. Místní kemp 
je na týden domovem pro naše žactvo už řadu let. I letos se odvážilo 34 dětí z osmých a devátých tříd 
zúčastnit se cyklisticko - vodáckého kurzu. Reklamní slogan praví, že se jedná o nenáročnou cyklistiku 
po hrázích jihočeských rybníků. Pravdou je, že i ten, kdo v životě nejel na kole dál než do sousední 
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vesnice, se vrací večer z Třeboně se šedesáti kilometry v nohou. Je to prostě pořád z kopce. Vody bylo 
letos po vydatných deštích dost, drncání o šutry nehrozilo, takže jsme svých 33 kilometrů na vodě v 
pohodě upádlovali. Úspěšně jsme propluli polykačem kamiónů, skalkou smrti i novou šlajsnou na 
Hamru. Počasí bylo nádherné a nic na tom nemohl změnit ani čtvrteční déšť, v němž jsme se vraceli z 
pohádkového zámku Červená Lhota. Trocha výuky dopravních předpisů nikoho nezabije a cestování v 
dešti také ne. K věci samozřejmě patří i několik nedobrovolných koupelí v Nežárce či Lužnici. Týden 
utekl jako voda pod Metelem a na další dva roky se s kempem na Krkavci loučíme. Letošní sedmáci a 
šesťáci, už začněte trénovat a těšte se na rok 2021. Ahóóój!                                                  Aleš Kadlec 
 

   
 

Návštěva předškoláků ve škole 

Pro šestileté caparty nastane po prázdninách jeden z klíčových dnů v životě. Vstoupí do českého 
vzdělávacího systému, kterého se budou držet minimálně devět, ale pravděpodobně 13 nebo i 18 let. 
První krok jim kromě rodičů a učitelek usnadní i jejich patroni z devátých tříd, kteří se s nimi - dnes 
ještě jako osmáci - seznámili na společném dopoledni. Dovedli si je ze školky, připravili pro ně několik 
zábavných disciplín a něco málo si spolu namalovali. První setkání proběhlo ke všeobecné 
spokojenosti a ikdyž někteří nesmělí skoroprvňáci se radostně rozběhli do svého jistého a 
vyzkoušeného prostředí ve školce, v září se zcela jistě vydají do první třídy. Tak jim popřejme hezké 
prázdniny a úspěšný start do nové životní etapy.                                                                       Aleš Kadlec 
 

 
 
             

Sportovní přehled školního roku 2018/2019 

 
Dne 21. 9. 2018 se v Zastávce konal okrskový přebor v minikopané starších žáků. Naše mužstvo 
obsadilo druhé místo, když v rozhodujícím zápase prohrálo gólem v poslední minutě s domácím 
výběrem. 
 
Dne 27. 9. 2018 se v Želešicích konal okresní přebor v přespolním běhu. David Brtník obsadil druhé 
místo v kategorii žáků pátých tříd, když porazil 72 soupeřů. Těsně unikla medaile Elišce Zadákové v 
kategorii starších žákyň.  
 
Dne 13. 10. 2018 se u nás konal Střelický kros. 

http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/745/08.jpg
http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/745/30.jpg
http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/749/05.jpg
http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/749/09.jpg
http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/749/23.jpg


Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Střelice za školní rok 2018 / 2019 

29 

 

Na stupně vítězů z domácích vystoupili Matěj Szemla, Marcela Melkusová, Veronika Misáková, 
Viktorie Bursová, David Brtník, Vítek Pelikán, Jakub Krištof, Kristýna Havlíčková, Ondřej Klíč a Daniel 
Vališ.  
 
Po vítězství v okrskovém a okresním kole ve šplhu na tyči se v Brně dne 26. 11. 2018 konal krajský 
přebor. Družstvo starších žáků v sestavě Dominik Švestka, David Holešovský, Václav Novotný, Daniel 
Vališ zaostalo za prvním družstvem jen setinu vteřiny a starší dívky v sestavě Safia Hassani, Nela 
Ulbrichová, Eliška Zadáková, Eva Brtníková zvítězily. 
 
Dne 5. 12. 2018 se v Brně konal krajský přebor v silovém čtyřboji. Závodníci musí vyšplhat na lano jen 
za pomocí rukou, skočit trojskok snožmo z místa do dálky, udělat co nejvíce shybů na hrazdě a sedů-
lehů za půl minuty. Družstvo A v sestavě Václav Novotný, Daniel Vališ, Dominik Švestka, David 
Holešovský obhájilo třetí místo z patnácti soutěžících, družstvo B skončilo na desátém místě. 
 
Dne 8. 12. 2019 se v Portoroži konalo mistrovství Evropy v karate a David Brtník obsadil v kumite žáků 
do dvanácti let druhé místo. 
 
Dne 30. 1. 2019 se v Želešicích konal čtvrtý ročník Pololetního poháru v halové kopané a naše 
mužstvo starších žáků obsadilo druhé místo, když rozhodující zápas s Ořechovem prohrálo 5:6. 
  
Dne 19. 3. 2019 se v Ivančicích konal okresní přebor v atletickém pětiboji a družstvo v sestavě Jolana 
Švarcová, Kamila Čundová, Lucie Čaganová, Karolína Borkovcová, Khitab Hassani, Vítek Pelikán, Lukáš 
Nešpůrek, Jiří Novotný obsadilo druhé místo a postoupilo do krajského kola, které se bude konat v 
Brně asi koncem května. 
V soutěži jednotlivců zvítězili ve svých věkových kategoriích Jolana Švarcová a Michal Jahoda, druhé 
místo obsadila Lucie Čaganová a třetí Kamila Čundová a Michaela Krajinová. 
 
Dne 19. 3. 2019 se ve Střelicích konal okresní přebor v gymnastice žáků sedmých tříd. Družstvo dívek 
v sestavě Bernadeta Kadaňková, Anna Sajvaldová, Natálie Drapelová, Aneta Soukalová, Kateřina 
Gregrová zvítězilo. V soutěži jednotlivců obsadila Kateřina Gregrová 1. místo a další prvenství přidala 
ve cvičení na kladině, kde byla ještě třetí Aneta Soukalová. Naši hoši dominovali v soutěži jednotlivců 
hlavně proto, že se nikdo na okrese nenašel, aby se jim postavil. Tadeáš Václavík zvítězil, Michael 
Dobiáš byl druhý a Eduard Valeš třetí.  
 
Dne 11.3 2019 se ve Střelicích konal okrskový přebor v halové kopané a naše mužstvo zvítězilo, 
stačila k tomu výhra nad Zbýšovem 14:0. 
 
Dne 20. 3. 2019 se v Ivančicích konalo okresní finále v halové kopané a mužstvo v sestavě Michal 
Jahoda, Jiří Novotný, Dominik Novotný, Miroslav Soldán, Marek Jahoda, Filip Ruschka, Filip Liška, 
Patrik Paszkowski, David Harth, Khitab Hassani obsadilo třetí místo. 
 
Dne 24. 4. 2019 se v Zastávce konal okrskový přebor v malé kopané žáků 3.-5. tříd. Střelice obsadily 4. 
místo. Po dvou prohrách a jedné výhře dokázaly jako jediní vzít body vítěznému Zbýšovu, který 
vyrovnal na 2:2 dvě minuty před koncem zápasu. 
 
Dne 6. 5. 2019 se v Ivančicích konal okrskový přebor v atletice starších žáků. Naše družstvo obsadilo 
3. místo ze šesti startujících. Nejlepšího individuálního výkonu dosáhl Adam Staněk, skokem do dálky 
513 cm obsadil 2. místo. Stejně dopadla štafeta na 4x60m. 
 
Dne 27. 5. 2019 se v Brně konal krajský přebor v atletickém šestiboji. Z deseti našich žáků se nejlépe 
umístila Jolana Švarcová na 6. místě. Michal Jahoda skončil osmý a v disciplíně driblink s míčem 
zvítězil. 
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Ve Střelicích dne 15. 10. 2019      Mgr. Helena Fialová 
                          ředitelka školy 
Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne: 11. 11. 2019   


