
Školní zpravodaj 

listopad 2018 

Vážení rodiče a přátelé školy, 

jsem ráda, že Vás mohu opět pozdravit prostřednictvím našeho školního časopisu Zpravodaj, 
ve kterém Vás i v tomto školním roce budeme informovat o životě školy, úspěších našich 
žáků, i projektech, do kterých se zapojíme.  

Školní rok 2018/2019 už běží na plné obrátky. V září se třídní kolektivy rozšířily o 23 nových 
žáků, z toho 21 přestoupilo z jiných základních škol a 2 žáčci byli přijati do 1. ročníku. 
Celkem nyní vzděláváme 113 žáků ve 14 třídách. Mezi nové zaměstnance školy patří také 
jedna asistentka pedagoga, paní na úklid a administrativní pracovnice, která nyní mimo jiné 
zajišťuje veškerou agendu ohledně školního a závodního stravování. Všem přejeme, aby se na 
naší škole cítili dobře a hlavně, aby školní i pracovní povinnosti zvládali co nejlépe.  

Ještě bych se ráda vrátila k letním prázdninám, kdy v budově ve dvoře probíhala rekonstrukce 
sociálních zařízení. Majitel budovy (Magistrát města Brna) vyhověl naší žádosti a zajistil 
celkovou modernizaci žákovských i učitelských toalet. Z finančních důvodů se realizace 
uskutečnila pouze ve 2. patře školy. Bylo nám však přislíbeno, že 1. patro přijde na řadu 
v letních měsících tohoto školního roku. Tak pevně doufám, že nezůstane jen u slibu. 

Také nás čeká realizace investičního záměru, kterým je zateplení severovýchodní stěny 
budovy školy Palackého tř. 68, čímž by se měla snížit energetická náročnost budovy. 
K realizaci tohoto projektu dojde pravděpodobně až na jaře 2019. Budeme se snažit, aby 
jakékoliv stavební i jiné práce co nejméně zasáhly do běžného chodu školy a byla zajištěna 
100% bezpečnost žáků i pedagogů.  

Nyní nás čeká spousta školních akcí a projektů, které budeme realizovat v rámci výuky. 
Proběhl projektový týden s názvem „Republika slaví stovku!“ Začala také sezóna sportovních 
soutěží, kde naši žáci dosahují každoročně velmi dobrých úspěchů. Těším se na Vánoční 
jarmark, Vánoční dílny a další akce.  Doufám, že se na některých z nich potkáme! 

Mgr. Lenka Herzová, ředitelka školy 



Beseda pro rodiče našich žáků 
  
Na pondělí 7. ledna 2019 chystá naše škola besedu pro rodiče žáků se zástupci organizace 
CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI. Beseda se bude konat v prostorách školy 
v době 15.30-16.30 hodin. Termín jsme vybrali záměrně, protože v 16.30 začínají konzultační 
hodiny třídních učitelů. Besedu povede Mgr. Tatiana Jopková, vedoucí sekce služeb pro 
rodinu a vedoucí služeb v oblasti problematiky ADHD. Pohovoří o organizaci CENTRUM 
PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI, o tom, jaké služby rodinám a dětem nabízí. 
Samozřejmostí je zaměření na problematiku ADHD a prostor pro případné dotazy rodičů - 
debata. Rodiče budou o přesném místě a čase konání včas informováni. 
 
Těšíme se na společné setkání.  

       Martina Čičatková, školní psycholožka 
 
 

Školní poradenské pracoviště - ŠPP 

Již mnoho let na naší škole funguje školní poradenské pracoviště. Hlavním cílem ŠPP je 
poskytování poradenských služeb žákům, rodičům, ale i pedagogům.  Tým na ZŠ Palackého 
se skládá z následujících členů: 
 
Výchovná poradkyně Mgr. Věra Piňosová - Paní Piňosová se prioritně zabývá řešením 
výchovných problémů, kariérovým poradenstvím a podporou talentovaných žáků. 
Spolupracuje s učiteli, rodiči a dalšími odborníky při vytváření podmínek pro úspěšné 
vzdělávání dítěte a zároveň vede a koordinuje ŠPP.  

Speciální pedagožka Mgr. Lucie Bílková - Náplní práce paní Bílkové je především 
individuální a skupinová práce s žáky (problémy v osvojování učiva, SPU), individuální 
konzultace pro děti, rodiče a pedagogy (problematika specifických poruch učení, 
problematiky ADHD/LMR, problémy s osvojováním učiva a jiné). 

Školní psycholožky Mgr. Martina Štefková a Mgr. Martina Čičatková – Školní 
psycholožky se převážně věnují následujícímu: individuální konzultace pro děti, rodiče a 
pedagogy (výchovné, vztahové a jiné problémy); krizová intervence (jednorázová psychická 
podpora ve stresujících momentech); skupinová práce se třídou (prevence šikany, podpora 
zdravé komunikace); kariérové poradenství (vypracování profesního profilu a individuální 
konzultace s rodiči); specializované programy pro vybrané děti (relaxace, komunikace). 

Školní metodik prevence Mgr. Aleš Šmídek – Metodik prevence poskytuje poradenství 
žákům, rodičům a pedagogům v oblasti prevence sociálně patologických jevů (např. 
záškoláctví, šikana, zneužívání návykových látek…).  

 

Neváhejte se na nás obrátit, vaše ŠPP   

 
 



Běžecké závody v Kadetce 
 
Naše škola organizovala běžecké závody 
Městské kolo v přespolním běhu ve středu 
10. 10. 2018. Závod se konal v Brně - 
Králově Poli v parku Kadetka. Závodů se 
zúčastnily také ZŠ Sekaninova a ZŠ 
Vídeňská. Počasí nám přálo.  
 
Závodníci naší školy vyhráli v kategoriích: 
 
 
Dívky 2007-2008 – 800 m - 2. místo – Kristýna Bartošová 
Hoši 2007-2008 – 800 m - 2. místo – Alexandr Svoboda 

                                     3. místo – Matyáš Musil 
Dívky 2005-2006 – 1200 m - 2. místo - Kristýna Kalátová 

                                          3. místo – Nikola Remešová 
Hoši 2005-2006 – 1600 m - 1. místo – Daniel Toráč 

                                       2. místo Pavel Lázok 
Dívky  2002-2004 – 1600 m – 1. místo – Marcela Skálová  
Hoši 2002-2004 – 2000 m – 1. místo – Martin Lázok 

                                         3. místo – Lukáš Pištěk 
 

 
 
Naši žáci, kteří vyhráli 1. a 2. místa, postoupili na krajské závody XXIX. Ročník přespolního 
běhu „Běh 17. listopadu“ v Boskovicích, které se konaly v úterý 16. 10. 2018. 
 
Naši žáci vyhráli v kategoriích: 
Hoši 2007-2008 – 2. místo Alexandr Svoboda 
Hoši 2005-2004 – 2. místo Daniel Toráč 

A  
Andrea Fremelová, VI. 

 



Zájmové kroužky ve školním roce 2018-2019 

V letošním roce pedagogové nabídli žákům trávit volný čas v šesti kroužcích.  

Největší zájem je tradičně o kroužek vaření, vznikly tak dvě skupiny dětí, které se budou 
v kuchyňce každou středu odpoledne střídat. Kuchtíci se mohou těšit na vaření, smažení i 
pečení. Výsledný výtvor si snědí, či donesou část v krabičkách domů. Kurzovné je 150 Kč na 
jedno pololetí. Samozřejmostí je, že dítě bude dbát instrukcí vedoucích kroužku, jinak bude 
z kroužku vyloučeno. 

Příhodnou aktivitou pro naše žáky jsou sportovní aktivity – umožňují dětem vybít energii, 
kompenzovat dopolední sezení ve škole a rozvíjet pohybové dovednosti. Sportovní kroužky 
jsou ve středu, jak pro mladší děti, tak posléze pro děti druhého stupně. Také o pohybové 
aktivity je veliký zájem, proto bylo nutné děti rozdělit do dvou skupin, dítě tak bude 
navštěvovat kroužek 1 x za čtrnáct dnů. 

Kroužek tancování je koncipován pro dívky. Naučí se základům některých tanců a už nyní 
se těšíme, že nám na Zahradní slavnosti předvedou krásné vystoupení. Tančí se každý týden 
v úterý. 

Rozvíjet tvůrčí schopnosti, poslouchat hudbu a přitom si i popovídat, to je náplň kroužku 
Šikovné ruce. Bude bývat každé pondělí.  

Kroužek němčiny nebyl pro malý zájem otevřen, vážní zájemci o výuku druhého cizího 
jazyka se mohou domluvit na individuálních konzultacích s paní učitelkou Vaďurovou. 

Samozřejmostí je omlouvání dětí při uvolňování z kroužku, zabráníme tak zbytečným 
dohadům s dětmi. Seznam kroužků najdete na: http://www.zspalackeho.cz/volnocasove-
aktivity/              B. Braunerová, VIII. A. 

 

O NEJLEPŠÍHO EKOLOGA ZŠ PALACKÉHO 
 

Soutěžíme o věcné ceny a čestný titul ve sběru papíru, vyhlášení proběhne na DOD. 
 

Budeme velmi rádi za Váš čas a vstřícnost při pomáhání Vašim dětem se shromažďováním 
sběrného papíru a jeho přepravě k nám – třídním učitelům. 

 
DĚKUJEME ZA JAKÉKOLIV MNOŽSTVÍ ODEVZDANÉHO PAPÍRU. 

Sběr je možné nosit průběžně, až do konce května.  
Martina Gumančíková, V. 

http://www.zspalackeho.cz/volnocasove-aktivity/
http://www.zspalackeho.cz/volnocasove-aktivity/


Účast ve výtvarných soutěžích aneb Úspěchy našich výtvarníků 
 
Těsně před koncem loňského školního roku se kluci z II. zapojili do celorepublikové 
výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí, kterou pořádá Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb. Výtvarná soutěž nesla jedno téma, šťastné stáří, které měly děti za úkol ztvárnit a 
uchopit ve svých výtvarných dílech. Smyslem projektu je podívat se dětskýma očima na stáří 
a stárnutí, a zjistit, jak je vnímají či jak by si je představovaly. 
 
V obrovské konkurenci prací byli oceněni hned dva žáci ze třídy, a to Vítek Pšurný se svým 
obrázkem „Děda, co rád vyrábí ve své dílně“, který získal 1. místo v naší kategorii a 
Romeo Havránek s obrázkem „Děda včelaří“ obsadil místo 2.  

 
 

Aby toho nebylo málo, ocenila odborná porota v čele s akademickým malířem Kristiánem 
Kodetem Zvláštní cenou celou naši sérii obrázků ze třídy II. za nápadité zpracování 
tématu, výtvarné vedení vzhledem k bohatosti zpracování námětu, využití detailu i inovativní 
výtvarnou techniku. Získali jsme tak šek v hodnotě 5000 Kč pro naši školu i volnou 
vstupenku do Technického muzea v Praze. 
Slavnostní vyhlášení a předávání krásných cen se uskutečnilo 9. října v pražských Emauzích 
za účasti Jany Maláčové, ministryně práce a sociálních věcí, Jiřího Horeckého, ředitele 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb a moderátora, zpěváka a baviče Ládi Hrona.  
 
Takovou slávu jsme si nemohli nechat ujít, proto jsme se na předávání ocenění vypravili se 
skupinkou pěti kluků krásným moderním vlakem rail jet. Cesta do Prahy byla opravdu dlouhá, 
díky hodinovému zpoždění vlaku jsme museli vynechat plánovanou obhlídku Pražského 
orloje. Domů jsme se však vraceli plni zážitků nejen ze slavnostního vyhlašování, ale i 
z cestování metrem, obdivů z vojenského pomníku českým legionářům, prohlídky kláštera 
Emauzy, sochy sv. Václava i posezení v McDonald´s, řádně ověšení cenami i nakoupenými 
dárečky. 
 
Výsledky soutěže a fotografie z předávání na http://www.stastne-stari.cz/. 



 

 
 
Důkaz toho, že ani v letošním školním roce výtvarně nezahálíme, je účast třídy II. (1. a 2. 
roč.) ve výtvarné soutěži „AŤ ŽIJE REPUBLIKA!“, kterou vyhlásila Knihovna Jiřího 
Mahena v Brně ke 100. výročí vzniku Československé republiky. Úkolem bylo ztvárnit 
osobnost, literární postavu nebo událost, která se zapsala do dějin našeho státu. Do soutěže se 
zapojilo téměř devadesát mladých výtvarníků z celého Brna v různých věkových kategoriích. 
O to více nás potěšilo ocenění hned dvou žáků: Daniela Koláře (1. roč.) s obrázkem „Václav 
Čtvrtek“ a Angela Kudríka (2. roč.), který ztvárnil „Jiřího Trnku“. 
 
Vítězná díla budou vystavena v průběhu října a listopadu v prostoru Knihovny Jiřího Mahena 
na Kobližné 4. 

 
Miroslava Hájková, II. 



Plavání IV. 

I v letošním školním roce všichni žáci čtvrtých ročníků navštěvují hodiny plavání v rámci 
výuky tělesné výchovy. Plavání je pro žáky povinné a bude probíhat do konce 1. pololetí. 
S dvanácti žáky navštěvujeme Bazén Ponávka. 

Jak hodiny plavání probíhají?  
Hodiny vedou dvě odborné instruktorky. Žáci se na začátku rozcvičí a poté jsou rozděleni do 
tří skupin, „jedniček“, „dvojek“ a „trojek“. Dvě skupiny plavou ve vodě a jedna odpočívá na 
břehu. Obě paní instruktorky jsou velmi milé a práci s dětmi zvládají skvěle a profesionálně. 
 
Co se žáci ve vodě učí? 
Žáci se učí základní plavecké techniky a styly za pomoci rozličných pomůcek, jako jsou 
molitanové „žížaly“, podložky malé i velké, plastové rybičky a kroužky, které loví ze dna 
bazénu. Žáci se také učí kraul, prsa, plavání na zádech, potápět se a dokonce i skákat z malého 
skokanského můstku. 
 

Bazén Ponávka nabízí i odpolední kurzy plavání, kde se zájemci mohou ve svém plavání 
zdokonalit.   

                                                                                                           Třída IV. 

 

 



Projektový týden – 100. výročí založení Československa 

V týdnu od 22. 10. do 28. 10. 2018 jsme si celoškolním projektovým týdnem společně 
připomněli sté výročí založení samostatného Československého státu. Ve třídách prvního i 
druhého stupně proběhla tematicky zaměřená výuka, exkurze do muzeí i další školní aktivity, 
které všem toto významné výročí připomněli a dozvěděli se také spoustu nových zajímavostí 
a informací. Žáci měli možnost poznat bohaté kulturní, přírodní a národní dědictví, které nám 
předchozí generace zanechaly.  

I přesto, že jsou české dějiny protkány velkým množstvím smutných událostí, tak už v roce 
1918 věděli, že Pravda vítězí!  

     Richard Hubert,  VII.B 

     

Kvíz 

1. Kdo byl prvním prezidentem Československé republiky? 
a. Václav Havel 
b. Tomáš Garigue Masaryk 
c. Jan Holý 

 
2. Ve kterém roce vzniklo Československo? 

a. 1918 
b. 1917 
c. 1919 

 
3. Napiš 5 známých (úspěšných) sportovců z let 1918 – 2018: 
 
 
 
4. Kdo je současným českým prezidentem? 

a. Václav Klaus 
b. Václav Havel 
c. Miloš Zeman 

 



Netradiční hodina tělesné výchovy 

V září bylo krásné počasí, které nás lákalo z lavic 
ven, do přírody. Využili jsme hodiny tělesné 
výchovy k tomu, abychom se prošli na čerstvém 
vzduchu. Cílem byl takzvaný „pocitový chodník“, 
přesněji řečeno chodníček. Je nově zbudován 
nedaleko naší školy, cca 2 km. Nachází se mezi 
zastávkami Přívrat a Záhřebská, v těsné blízkosti 
cyklostezky a nedaleko posilovacího hřiště.  

Pocitový chodník je stezka kruhovitého tvaru, části cestičky jsou vysypány různým přírodním 
materiálem. My jsme si mohli bosky ozkoušet, jak se chodí po borových šiškách, dřevěném 
mostku z polokulatiny, štěrku, drobném kamení, písku, jehličí a udusané hlíně. Pro nás, kdo 
nejsme zvyklí vnímat zemi ploskami chodidel, to byl zážitek, umocněný spanilými břízkami 
nad hlavami a krásným slunečným počasím. Chůze po udusané, ale přesto pružné hlíně 
s jehličím byla velmi příjemná. Naopak jsme si nedokázali představit chodit bosky po 
kamenitém povrchu, což dělali naši předci běžně.  

Pokud máte chuť okusit chůzi naboso, doporučujeme vyjet si na Přívrat MHD, navštívit 
uvedené místo i posilovací hřiště. Zpět do školy je to rychlou chůzí 15 – 20 min., dá se použít 
i zkratka klidnější zástavbou vedoucí přímo ke škole.   

 

Fáborkovaná v Kohoutovicích 

Den před svátkem sv. Václava jsme měli plánovaný projektový den. Protože předpovídali 
pěkné počasí, rozhodli jsme se vyjít si do přírody. Měli jsme stejné plány, jako naši prvňáčci a 
druháci. Napadlo nás, že jim i sobě turistiku trochu „okořeníme“. Vzpomínky ze školy 
v přírodě na fáborkovanou stezku jsou ještě živé, proto jsme se rozhodli připravit ji pro naše 
nejmladší spolužáky.  

Do Kohoutovic jsme jeli hromadnou dopravou, 
vystoupili jsme na zastávce Pavlovská. Les je jen co by 
kamenem dohodil, zelená turistická stezka vede kolem 
památníku Bašného (první učitel v Kohoutovicích), dál 
kolem památného stromu „Dub Troják“, až k Oboře, ve 
které můžete vidět v ohradě divoká prasata a volně se 
pasoucí daňky, jeleny sika a muflony.  

Cestu jsme značili červenými fáborky a schovávali 
papírky s tajenkou a legendou. Jako další nápovědu 
jsme používali kameny, šišky i větve. Pozorovali jsme 
přírodu a využívali přírodních schovávaček (dutý 
pařez, padlý strom, odlomená kůra, apod.). Po nalezení 
všech 8 lístečků prvňáčci tajenku vyluštili. A poklad? 
Co myslíte? 

B. Braunerová, VIII. A. 



 

 

Vzpomínka na naši kolegyni Mgr. Ivanu Kulhánkovou 

Závěr letních prázdnin nám přinesl velmi smutnou zprávu. V sobotu 25. 8. 2018 nás náhle 
opustila naše dlouholetá kolegyně Mgr. Ivana Kulhánková, která na naší škole pracovala 23 
let. Škola tak přišla nejen o velmi zkušeného učitele – speciálního pedagoga, ale také o 
skvělou výtvarnici se spoustou nápadů, která dokázala vymyslet a s žáky vytvořit 
z netradičních materiálů velmi zajímavé výrobky. O keramický kroužek, který mnoho let 
vedla, byl mezi žáky největší zájem ze všech nabízených kroužků. Vánoční jarmark i výstavy 
na Den otevřených dveří byly vždy v její režii.  

Náhlým odchodem paní učitelky Ivany Kulhánkové jsme ztratili skvělého člověka jak po 
profesní, tak po lidské stránce. Zůstane v našich srdcích a vzpomínkách! 

                                                                                                             Kolektiv pedagogů školy 

 



 


