
 

 

 

 

 

Hodnocení II. pololetí školního roku 2021/2022 
 

Rád bych na konci června připomenul události, které nejvíce poznamenaly školní dění. Přes 

nestandardní podmínky (pandemie covid-19 nebo válka na Ukrajině) je mnoho věcí, které jsme 

společně v této hektické době zvládli. Průběžně o nich informujeme také na školním webu. 

 

Ve vzdělávání jsme se zaměřili na stabilizaci výuky, škola byla v uplynulých dvou letech opakovaně 

uzavřena. Konalo se druhé kolo testování České školní inspekce. Tentokrát se jej zúčastnili žáci 

9. ročníku. V českém jazyku a matematice byla úspěšnost opět vyšší než průměr v České republice. 

Naši práci ovlivnila také integrace ukrajinských dětí do třídních kolektivů. Pomoc potřebným 

považujeme za důležitou. Záležet samozřejmě bude na snaze samotných Ukrajinců začlenit se do 

české společnosti, přizpůsobit se školskému systému a naučit se základům českého jazyka.  

 

Na I. stupni byla ve větší míře zařazena bloková výuka. Jejím cílem je zejména rozvoj vybraných 

kompetencí dětí, důraz je kladen na jejich samostatnost při práci se zohledněním individuálních 

dovedností a zájmů. Na II. stupni začali učitelé využívat možnosti zapůjčení tabletů pro žáky do 

hodin. Škola zakoupila nabíjecí skříň a 30 tabletů nejen pro rozvoj digitální gramotnosti. 

 

Od školního roku 2022/2023 nastane změna v školním stravování. Po 17 letech jsem ukončil 

spolupráci se školní jídelnou Bakalovo nábřeží, od září budeme obědy odebírat ze školní jídelny na 

Horní. První výraznou změnou je předpokládaná možnost výběru stravy. V uplynulých letech jsme 

již zavedli elektronickou evidenci obědů a obnovili používání jídelních táců při obědvání. 

 

Jsem rád, že mnohé tradiční školní akce nad rámec výuky byly obnoveny. Jedná se o dramatickou 

výchovu pro 2. ročník, Legrando pro 5. třídy, lyžařský výcvikový kurz na II. stupni, společenské 

dopoledne s TŠ Starlet pro deváťáky nebo mezinárodní jazykovou zkoušku z angličtiny YLE. 

Žákovský parlament uspořádal hru Barevné jaro a charitativní sbírku Den proti rakovině.  

 

Novinkou, která se setkala s velkým zájmem veřejnosti, byla Zahradní slavnost. Naší snahou bylo 

uspořádat neformální odpolední akci pro žáky, rodiče, zaměstnance a přátele školy. Součástí 

programu bylo taneční vystoupení žáků 2.A a 2.B, rozloučení devátých tříd, předání pamětních listů 

odcházejícím žákům prvňáčky, nebo soutěž na stanovištích v zahradě školního areálu. Zahájili jsme 

novou tradici, poděkování patří organizátorům i účastníkům. Počasí nám nakonec přálo. 

 

Na závěr děkuji žákům, rodičům a zaměstnancům za společné zvládnutí tohoto školního roku. Plán 

dalšího směřování školy jsem zveřejnil v Koncepci rozvoje školy 2022-2026 ZDE. 

 

V Brně dne 24. 6. 2022 

 

Mgr. Luděk Balcařík 

ředitel školy 

https://www.zshroznova.cz/zpravy-reditele-skoly/

