
 

 

 

 

 

Hodnocení II. pololetí školního roku 2017/2018 

 

Na začátku této zprávy bych chtěl poděkovat spolupracovníkům, na jejichž bedrech chod školy 

stojí. Jako nový ředitel se společně se svými zástupci snažím navázat na věci dobře fungující 

a postupně přicházet s prvky, jež pomohou škole dále se rozvíjet. Naše úsilí se samozřejmě 

neobejde bez dobré spolupráce s našimi žáky a jejich rodiči. 

 

Za jeden z hlavních úkolů jsem zvolil kvalitní informovanost veřejnosti. V srpnu 2017 jsme 

představili nový školní web. Cílem změny bylo jeho větší zpřehlednění a sjednocení grafického 

vzhledu. Zúčastnili jsme se Veletrhu základních škol, pravidelně zveřejňujeme články ve zpravodaji 

městské části a jsme aktivními členy Asociace ředitelů základních škol. 

 

V druhém pololetí jsme organizovali mnoho akcí – např. zájezd II. stupně do Německa, lyžařský 

výcvikový kurz pro 7. ročník nebo vystoupení Legrando, kterým se 5. třídy loučí s I. stupněm. Již 

podesáté skládali žáci anglickou zkouškou YLE Movers. Novinkou byl Participativní rozpočet 

finančně podpořený zřizovatelem, kde žáci rozhodovali o vylepšení školního prostředí. 

 

Podporujeme činnost žákovské samosprávy. Žákovský parlament zajistil mnoho významných 

akcí. Za zmínku stojí zejména charitativní Jarní jarmark pro Afriku, Den proti rakovině nebo 

celoškolní mezitřídní soutěž Barevné jaro. Chceme, aby žáci věděli, že na jejich aktivitě a názoru 

záleží, dále rozvíjeli své komunikační a prezentační dovednosti. 

 

V dubnu 2018 proběhlo ve škole dotazníkové šetření SCIO Mapa školy. Ptali jsme se žáků, 

zákonných zástupců a zaměstnanců, jak školu vnímají. Jsem přesvědčen, že se nám spousta věcí 

daří a jiné lze zlepšovat. Veřejnost seznámím s výstupy na začátku příštího školního roku.  

 

Závěr školního roku se nesl mimo jiné v duchu GDPR. Vždy jsme považovali ochranu osobních 

údajů za důležitou. Díky podpoře MČ Brno – střed jsme celou záležitost administrativně zvládli 

a zabezpečení této problematiky ve škole zajistili.  

 

V druhé části roku proběhly další investice. Uskutečnila se rekonstrukce střechy na hlavní budově 

a začaly práce na novém hřišti u vstupu do školiček. Vyhlásil jsem výběrová řízení na zlepšení 

školního vybavení – nové žákovské lavice a židle do školiček, nové tabule do učebny 

fyziky/chemie nebo nové cvičební náčiní pro dětskou gymnastiku na I. stupni. 

 

Věřím, že příští školní rok pro nás bude neméně úspěšný. Děkuji za spolupráci a podporu. 

 

V Brně dne 25. 6. 2018 

 

Mgr. Luděk Balcařík 

ředitel školy 


