
 

 

 

 

 

Hodnocení I. pololetí školního roku 2017/2018 

 

Rád bych se poohlédnul za prvním půlrokem školního roku na naší základní škole. 

 

Na jeho začátku došlo ke změnám ve vedení školy. Ujal jsem se funkce ředitele a následně jsem 

jmenoval zástupce pro II. stupeň. Snažím se ve své práci navázat na p. ředitele Krejčíře a přicházet 

se zajímavými podněty k rozvoji školy. 

 

Viditelné jsou zejména zdařilé rekonstrukce školiček pro 1. a 2. třídy, tělocvičny a části oddělení 

školní družiny. Od začátku roku 2018 probíhá na hlavní budově oprava střechy. Vše zmiňované 

přispívá díky zřizovateli MČ Brno-střed ke zlepšení školního prostředí.  

 

Chtěl bych poděkovat rodičům, kteří sponzorskými dary podporují zlepšení vybavení školy a také 

přispívají na odměny pro žáky dosahujících výborných výsledků v soutěžích. S financemi řádně 

hospodaříme a rodiče pravidelně informuji o jejich využití. 

 

V I. pololetí proběhl projekt zřizovatele Participativní rozpočet, který se setkal s velkou odezvou. 

Žáci sami rozhodli o vylepšeních ve škole. Zakoupili jsme novou aparaturu, projektor do učebny 

F/Ch a ve škole bude od února automat na zdravé potraviny. 

 

Mezi další úspěšné akce patřily tradiční atletický trojboj I. stupně, celoškolní Halloween, návštěva 

z partnerské školy ve Stuttgartu, zájezd do předvánoční Vídně nebo environmentální den na II. 

stupni. Na aktivitách se významně podílí žákovský parlament. 

 

Bezpečnost žáků považujeme za jednu z priorit. K tomuto nám významně pomáhá nově nastavený 

systém hlášení návštěv v hlavní budově a kamerový systém ve školičkách a školní družině.  

 

Pokračujeme v digitalizaci školy. Máme v systému Edookit převedená veškerá data o žácích 

(matrika) a tiskneme z něj vysvědčení.  

 

Ve II. pololetí nás čeká mnoho událostí. Nejvýznamnějšími jsou zápis do 1. tříd 6. – 7. dubna 

2018, Velikonoční charitativní jarmark 27. 3. 2018 nebo jazykový zájezd II. stupně do Německa. 

 

Celkově hodnotím proběhlé pololetí pozitivně. Mojí snahou společně s kolegy bude i nadále dbát na 

kvalitu vzdělávání ve škole, vést žáky k vzájemnému respektu, plnění povinností a dodržování 

pravidel. Děkuji za spolupráci a podporu. 

 

V Brně dne 1. 2. 2018 

 

Mgr. Luděk Balcařík 

ředitel školy 


