
 

 

 

 

 

Hodnocení I. pololetí školního roku 2018/2019 

 

První pololetí školního roku je za námi, pojďme se podívat, co nejdůležitějšího nás v něm potkalo.  

 

V listopadu proběhly volby do školské rady. Blahopřeji Mgr. Evě Rotreklové (člen za zákonné 

zástupce žáků) a Mgr. Jaroslavě Holáskové (člen za pedagogické pracovníky) k zisku tříletého 

mandátu. Vážím si dobré spolupráce se školskou radou. 

 

Opět bych chtěl poděkovat rodičům za sponzorské dary, které využíváme ke zkvalitnění školního 

prostředí a ocenění vynikajících výsledků žáků v soutěžích. V tomto roce plánujeme použít část 

těchto prostředků k revitalizaci šaten a šatních skříněk v hlavní budově. 

 

V průběhu celého prvního pololetí řešíme školní obědy. Na základě dohody s ředitelem školní 

jídelny Bakalovo náb., odkud stravu dovážíme, dojde od školního roku 2019/2020 ke změně 

administrace obědů. Pracujeme také na vylepšení vybavení naší výdejny. 

 

Na konci listopadu proběhla ve škole kontrola České školní inspekce. Jsme velice rádi, že 

inspekční činnost potvrdila především velmi dobrou úroveň vzdělávání žáků, kvalitní materiální 

vybavení školy a profesionální práci Školního poradenského pracoviště.  

 

Snažíme se dbát na bezpečnost žáků. Jedním z aktuálních témat je kyberšikana. Prevenci sociálně 

patologických jevů se věnujeme mimo jiné účastí žáků na programech v průběhu celého roku. 

Rodiče uvítali uspořádání besedy se zástupcem Policie ČR u nás ve škole.  

 

Mezinárodní projekt Edison vzbudil ve škole velikou pozornost v posledním zářijovém týdnu. 

Jeho cílem je poznávání jiných kultur a zvyků. Šest stážistů z celého světa si připravilo prezentace 

o svých zemích, které postupně s úspěchem představili žákům 1. – 9. ročníku.  

 

S velkým zájmem žáků a rodičů se setkal projekt Abeceda peněz, který byl zaměřený na rozvoj 

finanční gramotnosti. V rámci něj třídy 4.A a 4.B pod vedením p. uč. Vinterlíkové a Makovičkové 

uspořádaly vánoční jarmark pro veřejnost, oceňujeme nasazení všech zúčastněných. 

 

Výročí vzniku Československa jsme se věnovali ve vyučování i v aktivitách školní družiny. Na 

II. stupni proběhl projektový den Republika, organizovaný p. uč. Ryšavou a Čopfem. Žáci se 

účastnili tematických dílen a zajímavou formou si připomněli významnou událost.  

 

Děkuji všem zaměstnancům za jejich pracovní úsilí, žákům za aktivní zapojení do školního dění 

a rodičům za spolupráci. 

 

V Brně dne 25. 1. 2019 

 

Mgr. Luděk Balcařík 

ředitel školy 


