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Vážení rodiče, 

obracím se na Vás v nezvyklém termínu, abych vám sdělila velmi důležité informace. 

Jak již zřejmě víte, škola po dlouhých letech žádostí obdržela od zřizovatele školy – od 

Jihomoravského kraje, finanční dotaci ve výši 7,8 mil. Kč na rekonstrukci vodovodu, 

kanalizace, topného systému (vč. kotelny) a sanaci vlhkosti. 

Během loňského a letošního školního roku probíhaly a stále ještě probíhají přípravné práce. 

Veškeré přípravné práce (projekt, výběr stavební firmy atd.) se snažíme uskutečňovat tak, aby 

hlavní část rekonstrukce proběhla o hlavních prázdninách od 1. 7. 2013 – topení, voda, 

kanalizace. Práce na sanaci vlhkosti musejí pokračovat z důvodu zvolených kombinovaných 

technologií i v měsíci září a říjnu 2013. Celá rekonstrukce by měla být ukončena nejpozději 

31. 10. 2013.  

Rekonstrukce se týká budovy Palackého 68, tj. budova do ulice, i když současně v budově ve 

dvoře proběhnou v červenci práce na modernizaci osvětlení v učebnách. Budova Palackého 

68 musí být na vlastní rekonstrukci připravena již před hlavními prázdninami, neboť práce 

budou probíhat ve všech prostorách školy. Vyklízecí práce nelze provádět za běžného 

školního provozu. 

Ředitelka školy se souhlasem zřizovatele využije z těchto důvodů na vyklízecí práce možnosti 

čerpat volné dny.  Školní rok 2012/2013 bude ukončen dne 24. 6. 2013 rozdáním vysvědčení.  

Od 25. 6. do 28. 6. 2013 vyhlašuje ředitelka volné dny pro žáky. Žáci zůstanou doma a 

zahájí prázdniny o 4 dny dříve. 

 Zaměstnanci v těchto dnech budou ve škole provádět vyklízecí práce a stěhování, aby byly 

prostory školy připraveny na stavební práce od 1. 7. 2013. 

Všem rodičům i žákům děkuji za pochopení a spolupráci v této mimořádné situaci. Budeme 

doufat, že se nám podaří zvládnout přípravu i realizaci rekonstrukce bez větších problémů a 

nový školní rok 2013/2014 zahájíme 2. 9. 2013 již v novém. 

Rodičům i žákům přeji úspěšné ukončení školního roku 2012/2013. 

                                                                                            Slavomíra Marešová, ředitelka školy 

 

 

 



PROJEKTY A DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY 

Ve školním roce 2012/2013 byly ve škole ukončeny dva projekty financované z finančních 

prostředků EU a MŠMT: 

EU peníze školám (od září 2010 do února 2013, výše získané částky 768 tis. Kč) a  

Centrum poradenských služeb (CPS) pro žáky s ADHD a LMR (od ledna 2012 do března 

2013, 3,9 tis. Kč)           

Oba projekty měly velký přínos pro školu především v oblasti výchovně vzdělávací, podpory 

poradenských služeb a v materiální oblasti.  

V rámci projektu EU peníze školám bylo pedagogy vypracováno 372 digitálních učebních 

materiálů pro podporu výuky v předmětech Čj, Aj, Prv, Přv, Vl, Př, D, Z, atd. Bylo podpořeno 

další vzdělávání pedagogických pracovníků ve využívání informačních technologií.  

Velkou část získaných finančních prostředků z projektu EU peníze školám jsme využili na 

modernizaci materiálního vybavení školy (674 tis.Kč). Bylo zakoupeno 9 kusů keramických a 

magnetických tabulí do 9 učeben, 13 počítačů pro žáky a učitele, 6 notebooků, 2 

dataprojektory, fotoaparát, 1 kopírovací stroj, 1 tiskárna, 1 CD player s ozvučením, 1 skener, 

1 laminátor, 1 kroužkový vazač, 1 řezačka, 1 projekční plátno, 19 balíků kancelářského 

softwaru, 14 kusů software grafického rastrového editoru, knihy a učebnice. 

Projekt „CPS“ byl především zaměřen na poskytování poradenských služeb odborníky školy 

žákům, rodičům a pedagogům. V rámci tohoto projektu byly vyčleněny finanční prostředky 

na materiální vybavení „Centra“ a pracovny psycholožky. Byl zakoupen nábytek (stoly, židle, 

skříně, křesla, pohovka, aj.), koberce, mikrosystém, lednice, mikrovlnka, skartovačka, 

televize, pingpongový stůl, stolní fotbal, hračky, 6 notebooků včetně softwaru, 

psychodiagnostické nástroje pro psycholožku, speciálně pedagogické nástroje, logopedické 

nástroje, sociálně pedagogické nástroje, odborné knihy, poučná a zábavná literatura. 

Škola obdržela finanční dar 20 tis. Kč, za který zakoupila nábytek do počítačové učebny a 

didaktické pomůcky pro žáky 1., 2. a 3. ročníku. 

V rámci projektu financovaného EU a MŠMT škola do konce školního roku spolupracuje 

s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) v Praze prostřednictvím nově vzniklého Centra 

podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) v Brně. Tato spolupráce byla také velkým přínosem 

pro pedagogické pracovníky školy, především v oblasti dalšího vzdělávání. „CPIV“ pro nás 

zprostředkovala vzdělávání podle naší poptávky, zprostředkovala nákup vyrovnávacích a 

podpůrných pomůcek, zprostředkovala spolupráci mezi školou a studentkami závěrečného 

ročníku zahradní architektury, které v rámci diplomové práce zpracovaly škole projekt 

Výuková a herní zahrada.  

Již od roku 2005 je škola zapojena do projektu VIP kariéra III, který je navazujícím projektem 

na projekty VIP I a VIP II. Zapojení v těchto projektech NÚV (dříve Institut pedagogicko-

psychologického poradenství), financovaných EU a MŠMT, nám ve škole zaručuje práci 

školního psychologa. 

                                                                                           Slavomíra Marešová, ředitelka školy 

 



Vycházející žáci 

V letošním školním roce vychází 21 žáků, z tohoto počtu jsou 4 dívky. V devátém ročníku 

vychází 19 žáků, z osmého ročníku vycházejí 2 žáci. Do prvního kola přijímacího řízení, které 

bylo zahájeno 22. dubna, podalo přihlášky všech 21 vycházejících žáků. Žáci mají v prvním 

kole možnost podat 2 přihlášky. Tuto možnost nevyužili všichni žáci, bylo podáno celkem 38 

přihlášek. Letos podali žáci přihlášky celkem na 14 škol. Za úspěch považujeme především 

to, že po 10ti letech podali všichni vycházející přihlášky. 

Největší zájem měli žáci o potravinářské obory na Lomené, Charbulově a na Gemini. 

Z dalších oborů byly zastoupeny obory elektrotechnické, instalatér, truhlář a zedník na 

Křižíkově, Jílové a Lomené. Letos si někteří žáci zvolili i obory na ISŠ, které se zabývají 

výpočetní technikou na Trnkově a Čichnově.  

Všem vycházejícím přejeme, aby se jim na zvolených oborech dařilo, a doufáme, že se nám 

přijdou pochlubit svými studijními úspěchy.         

       Věra Piňosová, výchovná poradkyně 

 

Den Země 

19. 4. proběhl na škole Den Země. Letošní ročník byl zaměřen na památné stromy na území 

města Brna. I přes deštivě počasí se většina tříd vydala za „svým“ vybraným stromem. 

Úkolem žáků bylo strom najít, vyfotografovat, změřit obvod kmene a buď přímo na místě, 

nebo posléze na internetu vyhledat další informace a zajímavosti o daném druhu. Některé 

stromy se nacházely poměrně blízko školy – např. v Lužánkách nebo na Moravském náměstí, 

některé však vyžadovaly delší přesun – např. do Bosonoh či Chrlic. 

Nakonec jednotlivé třídy vytvářely prezentace na formát A2. Sešly se nám tak originální 

plakáty znázorňující celou řadu památných brněnských stromů (javor, lípa, topol, vrba, platan 

jinan dub). Stromořadí je nyní k vidění v průchodu školní budovy. 

Michaela Kulhánková, koordinátorka EVO 

 

Canisterapie 

V dubnu jsem se svým 2,5 ročním psem plemene border kolie absolvovala canisterapeutické 

zkoušky, které pořádalo občanské sdružení Pomocné tlapky v Třemošné u Plzně. Krátce po 

zkoušce jsme se pustili do práce a zpravidla jednou týdně navštěvujeme s Mikym třídu  IV.A  

a III.A, jedna hodina proběhla také ve třídách VII. a VI. Myslím, že Miky si velmi rychle 

dokázal získat přízeň dětí. První hodiny jsme věnovali vzájemnému seznámení. Děti se 

dozvěděly, jak je Miky starý, co je za plemeno, co má a nemá rád a co vše umí. Poté každý 

řekl na oplátku něco o sobě. Následně si děti vyzkoušely dávat Mikymu různé povely a pokud 

je splnil, odměnit ho a pochválit. V dalších hodinách se budeme snažit, aby se zmírnila a 

postupně vymizela počáteční nejistota některých dětí při kontaktu s Mikym a potom se 

budeme moci věnovat různým hrám a aktivitám zaměřeným podle potřeb konkrétních tříd.  

Těšíme se s Mikym na další hodiny canisterapie. 

Michaela Kulhánková, asistentka pedagoga 

 



Sportovní soutěže 2. pololetí 2012/13 

Skok vysoký - 172cm rekord soutěže 

Ve středu 6. 2. 2013 se konala soutěž ve skoku do výšky pro žáky ZŠ praktických v městě 

Brně. Pořadatelem byla ZŠ Vídeňská. Soutěžilo se celkem ve 4 kategoriích. Mladší žáci a 

žákyně, starší žáci a žákyně. Překvapením celé soutěže byl výkon žáka Lukáše Konečného z 

pořádající školy, který skočil výšku 172 cm a suverénně tak vyhrál v kategorii starších žáků. Z 

našich žáků jsme měli v každé kategorii na stupních vítězů zástupce. Mladší žákyně vyhrála 

Iveta Krejčířová, která skočila výšku 120cm stejně jako naše další vítězka starších dívek 

Miluška Vránová. Na třetím místě v mladších žácích se umístil David Brychta výkonem 

130 cm a ve starších žácích si druhé místo vyskákal Daniel Bartoš výkonem 150 cm. 

 

Turnaj ve stolním tenise - městské kolo 

Ve středu 27. února 2013 se uskutečnil na ZŠ Palackého turnaj ve stolním tenise pro brněnské 

ZŠ praktické. Turnaje se zúčastnilo 12 chlapců a 7 dívek - výběr nejlepších hráčů ze ZŠ 

Palackého, ZŠ Sekaninova, ZŠ Vídeňská a ZŠ Lidická. Vítězem turnaje se stal Vojta Regner 

z naší školy a v dívkách obsadila druhé místo Iveta Krejčířová.  

 

Košíková - městské kolo 

Ve středu 20. 3. 2013 proběhl na ZŠ Sekaninova 

turnaj v košíkové. Naše družstvo chlapců ve složení 

(Vojta, Michal, Jakub H. a Jakub S.) skončilo na 3. 

místě.  

 

Městské kolo ve florbalu 

Družstvo chlapců ve složení (Mirek, Michal, Vojta, 

Jakub, Milan a Kuba) se zúčastnilo turnaje ve 

florbalu, který se konal 10. 4. na ZŠ Lidická. Kluci 

vybojovali nakonec 3. místo. 

 

 

Přehazovaná – městské kolo - dívky 

8členné družstvo dívek ve složení (Pavlína, Eva, Karolína, Dominika, Jana, Hanka, Tereza a 

Júlie) se zúčastnilo turnaje v přehazované, který se konal 24. 4. 2013 na ZŠ Sekaninova. 

Holky vybojovaly nakonec 3. místo. 

 

Městské kolo v atletickém čtyřboji 

15. 5. 2013 - sprint, skok do dálky, hod krikeťákem, 

vytrvalostní běh. Naši nejlepší žáci v těchto 

disciplínách se zúčastnili této prestižní sportovní 

akce. Akce se konala na stadionu Moravské Slávie 

na Vojtově ulici v Brně. Pořadatelem byla ZŠ 

Vídeňská. Nejlepšího umístění z našich žáků 

dosáhla Iveta, která skončila na celkovém 2. místě a 

postoupila tak do krajského kola v atletickém 

čtyřboji, které se konalo 29. 5. 2013. Iveta celkově 

vybojovala 3. místo. 

 

Ještě nás čeká tradiční turnaj v malé kopané, který pořádá naše škola 19. 6. a vybíjená dívek, 

která se pořádá 18. 6. na ZŠ Sekaninova    Richard Kolář, učitel 


