
 

 

 

 

 

Hodnocení II. pololetí školního roku 2018/2019 

 

Důležitou zpětnou vazbou jsou pro nás výsledky žáků a ocenění učitelů školy. V testování SCIO 

Dovednosti pro základní školy skončily 5. a 8. třídy nad republikovým průměrem ve všech 

sledovaných kategoriích – práce s informacemi, komunikace a řešení problémů. Opět máme 

vysokou úspěšnost v přijímacím řízení na gymnázia a střední odborné školy. Ke Dni učitelů byla 

paní učitelka Spáčilová oceněna městem Brnem za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost. 

Připomínám také velmi kladné hodnocení vzdělávání Českou školní inspekcí. 

 

Jednou z priorit bylo v končícím školním roce zlepšení prostředí jídelny. Ve výdejně jsou nyní 

používány tácy, aby se zvýšila celková kultura stravování. Z naší iniciativy dojde od září 2019 ke 

změně administrace obědů. O spuštění nového systému byla veřejnost průběžně informována. 

Bohužel zatím nemůžeme z organizačních důvodů nabídnout výběr z více jídel. 

 

Spolupráce s jinými institucemi je pro nás důležitá. Se zapojením dramatické výchovy do výuky 

na I. stupni nám dlouhodobě pomáhá Janáčkova akademie múzických umění. Máme partnerskou 

školu v německém Stuttgartu, kam se v rámci výměnného pobytu vydala v dubnu delegace žáků 

a učitelů. Vážíme si podpory ze strany zřizovatele školy (MČ Brno-střed). 

 

Významnou roli hraje ve škole žákovská samospráva pod vedením paní učitelky Frankové. Děti se 

prostřednictvím svých zástupců aktivně zapojují do školního dění. Žákovský parlament pomáhá 

zejména organizovat společné akce. Připomenul bych například Jarní jarmark, jehož součástí byla 

vystoupení přihlášených žáků v rámci komponovaného programu v tělocvičně. 

 

Ve II. pololetí jsme uspořádali další zajímavé akce nad rámec výuky. Pan zástupce Žák 

zorganizoval jazykový zájezd do Anglie. Pokračujeme v tradici zahraničních výjezdů. Oslovil nás 

projekt Příběhy našich sousedů, ve kterém se pamětníci podělili se žáky o své životní příběhy. 

Neobvyklým zážitkem bylo cirkusové vystoupení Legrando připravené žáky 5. tříd.    

 

Snažíme se o pravidelné investice do školních prostor a vybavení. Během hlavních prázdnin bude 

opraven prostor šaten v hlavní budově včetně výměny všech šatních skříněk pro II. stupeň. V září 

bychom měli uvítat prvňáčky ve vylepšených školičkách. Na již proběhlou rekonstrukci interiéru 

naváže oprava přístupové cesty ke školnímu hřišti, plášťů a střech obou budov.  

 

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům školy za odvedenou práci. Přeji žákům a pedagogům, 

aby v letních měsících načerpali nové síly. Rodičům děkuji za spolupráci a podporu.  

 

V Brně dne 21. 6. 2019 

 

Mgr. Luděk Balcařík 

ředitel školy 


