
 

 

 

 

 

Hodnocení I. pololetí školního roku 2021/2022 
 

Uplynulé měsíce potvrdily, že sebelepší online výuka se nevyrovná prezenčnímu vzdělávání. Denní 

osobní setkávání se spolužáky a učiteli je jedinečné a nenahraditelné. Stále jsme však omezeni 

některými státními opatřeními (např. screeningové testování nebo ochrana dýchacích cest).  

 

Pokračujeme se zveřejňováním čtvrtletního formativního hodnocení, které jsme představili 

v minulém školním roce. Cílem je poskytnout dětem a rodičům širší zpětnou vazbu k vzdělávacím 

výsledkům. Formativní hodnocení sleduje individuální pokrok, dává učiteli možnost rozvést 

hodnocení a motivovat žáka. Známkování je s českým školstvím tradičně spjato. Vítáme možnost, 

jak jej doplnit o hodnocení, které často výstižněji vypovídá o dovednostech jednotlivých žáků. 

 

V podzimních měsících ve škole proběhlo testování České školní inspekce. Výsledky vzdělávání 

žáků 5. a 9. tříd z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka byly vynikající. Ve všech  

předmětech skončili naši žáci nad průměrem svých vrstevníků z ostatních základních škol 

a víceletých gymnázií v  České republice. Děti se s výsledky seznámily, na rozvoj jejich klíčových 

kompetencí se zaměří učitelé. Testování by se mělo opakovat na konci školního roku. 

 

Nově u nás pracuje školní psycholog Mgr. Radka Šebelová. Její činnost je zaměřena na preventivní 

podporu žáků při zvládání potíží, poradenskou činnost a posilování vztahů v třídách. V případě 

širšího poradenství kontaktuje rodiče a domlouvají se na obsahu práce. Paní psycholožka se zapojila 

do organizace adaptačních výletů 6. tříd a testů profesní orientace v 9. ročníku. 

 

Volby do školské rady se konaly v listopadu 2021. Zástupcem rodičů byla zvolena Mgr. Eva 

Rotreklová a zástupcem pedagogů paní zástupkyně Mgr. Jaroslava Holásková. Chtěl bych oběma 

pogratulovat ke zvolení a poděkovat za dlouhodobou spolupráci na rozvoji školy. 

 

V roce 2021 proběhla generální rekonstrukce školního hřiště. Žáci budou moci od jarních měsíců 

užívat hřiště s novým povrchem a nově také tribunou pro sledování sportovního dění. Investice se 

uskutečnila za finanční podpory Magistrátu města Brna a Městské části Brno-střed. 

 

Zajímavé školní akce jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách školy. Můžete si 

přečíst například o charitativní sbírce Den proti rakovině organizované žákovským parlamentem, 

mikulášské nadílce žáků 9. tříd nebo hře Fakescape zaměřené na falešné zprávy. 

 

Děkuji všem žákům, rodičům a zaměstnancům za společnou práci a úsilí v I. pololetí.  

 

V Brně dne 25. 1. 2022 

 

Mgr. Luděk Balcařík 

ředitel školy 


