
 

 

 

 

 

Hodnocení I. pololetí školního roku 2019/2020 
 

V uplynulých měsících jsme se zaměřili na užší spolupráci tříd a třídních učitelů. V 5. – 9. ročníku 

se od října konají jednou za měsíc pravidelné třídnické hodiny. Jejich náplň vzniká ve spolupráci 

vedení školy a školního poradenského pracoviště. Zaměřili jsme se na témata kyberšikana, základy 

bezpečnosti na počítači nebo finanční gramotnost. Žákům byla připomenuta jejich práva 

a povinnosti, základy chování ve škole a pravidla omlouvání absencí. Na konci školního roku 

změnu vyhodnotíme, odezva od učitelů a žáků je doposud velmi pozitivní. 

 

Podporujeme úzkou spolupráci školy s rodiči. V lednu se uskutečnila beseda na téma Jak 

pracovat se žáky se SVP. Mgr. Ondráčková hovořila o tom, jak pomoci dítěti doma se učit, kdy 

dítě potřebuje podpůrná opatření ve škole, nebo jak může žáka podpořit rodič. Akce se zúčastnilo 

několik desítek zájemců, kteří využili i možnosti zeptat se na mnohé otázky. 

 

Průběžně sledujeme vzdělávací výsledky žáků. V listopadu se 6. a 9. ročníky účastnily testování 

SCIO z anglického jazyka s vynikajícími výsledky. Test zkoumal znalosti žáků individuálně 

a následně každému sdělil jeho jazykovou úroveň dle kategorií Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky (A0 až C1). Žák by měl dosahovat na konci základní školy úrovně 

A2, mnozí však získali vyšší stupeň B1 nebo B2, někteří dokonce C1. Výsledek s komentářem 

a doporučením obdrželi žáci po testu a rodiče také na třídních schůzkách. 

 

Pokračujeme v postupném zlepšování školního prostředí. Do konce školního roku plánujeme 

dokončit instalaci polic do šatních skříněk, dovybavit hřiště u školiček o herní prvky pro školní 

družinu a nakoupit nové lavice a židle do čtyř tříd na II. stupni. V tomto nám také pomáhají 

sponzorské dary. Za ně znovu děkuji, hospodaříme s nimi zodpovědně. 

 

Uskutečnily se zajímavé akce. Paní vychovatelky uspořádaly za velkého zájmu rodičů a rodinných 

příslušníků Podzimní slavnost školní družiny. Ti si mohli společně s dětmi vyrobit v dílnách 

drobné předměty s podzimní tématikou a shlédnout divadelní představení. 

 

Připomněli jsme si výročí Sametové revoluce. P. uč. Šmerdová zorganizovala na II. stupni Den 

s osobnostmi posledních třiceti let. Žáci se hlásili na workshopy vedené nejen učiteli, například na 

Basketbal pod vedením známého brněnského trenéra nebo Vaření, tentokrát v hantecu. 

 

Chtěl bych poděkovat zaměstnancům školy za jejich pracovní nasazení. Snažíme se, aby škola byla 

nejen místem získávání nových vědomostí a rozvíjení kompetencí, ale také setkávání s kamarády, 

kde se cítí bezpečně. Děkuji rodičům za dlouhodobou podporu a spolupráci. 
 

V Brně dne 24. 1. 2020 

 

Mgr. Luděk Balcařík 

ředitel školy 


