
 

 

 

 

 

Hodnocení II. pololetí školního roku 2019/2020 
 

Druhá polovina právě končícího školního roku byla zcela jistě jedinečná. Poohlédněme se za tím 

nejdůležitějším, co se ve škole událo.  

 

Do 11. března vše probíhalo, jak jsme zvyklí, koronavirová epidemie mnohé změnila. Zavření 

školy přineslo zásadní změnu ve vzdělávání, učení na dálku pro nás bylo nové. Učitelé zadávali 

práci prostřednictvím Edookitu, postupně jsme ve větší míře zapojovali další formy online výuky. 

Nestandardním podmínkám jsme se postupně přizpůsobili. Spolupráce by však nebyla možná bez 

podpory žáků ze strany rodičů, kterým bych chtěl ještě jednou poděkovat za jejich úsilí.  

 

Po dobu mimořádných opatření jsme se zaměřili na pravidelnou komunikaci se žáky a zákonnými 

zástupci. Každý týden jsem posílal zprávu se shrnutím aktuálních informací. Vždy jsme reagovali 

na dotazy a připomínky, zpětná vazba pro nás byla přínosná. Některé věci nebyly podle představ 

veřejnosti i nás, organizačně jsme zajistili chod školy dle možností. Informace z nejvyšších míst 

nebyly často přehledné, včasné a dostatečně vysvětlené. Věřím, že se situace uklidní. 

 

Ve školním roce 2019/2020 se žáci opět zúčastnili mnoha soutěží. Rád bych vyzdvihl například 

úspěchy v cizích jazycích přesahující rámec naší školy. Matyáš Dufek ze třídy 7.A vyhrál okresní 

kolo olympiády v německém jazyce. Magdalena Holubová z 8.B obsadila v konkurenci více jak 30 

účastníků z celého Brna vynikající 3. místo v anglické olympiádě pro žáky II. stupně. 

 

Žákovská samospráva pokračuje ve své činnosti prostřednictvím parlamentu organizovaného 

učiteli II. stupně. Zástupci žáků z 5. – 9. tříd se podílí na organizaci školních akcí a pozitivně 

ovlivňují klima školy. Členové parlamentu nás reprezentovali na Veletrhu základních škol nebo se 

aktivně zúčastnili vernisáže návrhů architektonických úprav vestibulu v hlavní budově. 

 

Průběžně investujeme do oprav a vybavení, podnětné prostředí školy považujeme za důležité. 

Žákům II. stupně slouží nové lavice a židle ve čtyřech učebnách, u hřiště na školičkách přibyly pro 

děti další herní prvky. V létě plánujeme rekonstrukci elektroinstalace ve třech třídách ve 2. patře. 

Nově vymalované budou tyto místnosti, částečně také školní jídelna a pavilony školiček.   

 

V tomto roce ze školy odchází významné osobnosti z řad učitelů, které zde dlouhodobě působily. 

Děkuji p. uč. Moravcové a Toulové za vynikající práci, vážím si jejich profesionality a přístupu 

k plnění povinností. Přeji jim především pevné zdraví a energii do jejich dalších aktivit.  

 

Děkuji všem zaměstnancům, zejména učitelům, za zvládnutí nelehké situace ve II. pololetí školního 

roku. Ať si žáci a rodiče užijí letní měsíce v poklidu. Na děti se těšíme v září ve škole! 

 

V Brně dne 24. 6. 2020 

 

Mgr. Luděk Balcařík 

ředitel školy 


