
 

 

 

 

 

Hodnocení I. pololetí školního roku 2022/2023 
 

Dovolte, abych vám připomenul aktivity a události uplynulého půlroku, kterých si mnohdy 

nevšimneme, ale významně přispívají k rozvoji žáků, pedagogů a naší školy jako celku. 

 

Jsme si vědomi toho, že samotné vědomosti dětem do života nestačí. Proto se intenzivněji snažíme 

o zlepšování dovedností, které v budoucnu využijí. Jedná se o kompetence komunikativní, k řešení 

problémů nebo občanské. Na ně se zaměřila akce Festival svobody, která připomněla důležitá 

témata svobody a demokracie. Žáci II. stupně absolvovali například workshop o životě během 

II. světové války, setkání s pamětníkem nebo program o totalitním Československu. Vše zakončila 

výstava vyrobených plakátů a komiksů na plotu u hlavní budovy školy. Na I. stupni jsme uspořádali 

lampionový průvod se stanovišti, akci symbolicky uzavřela melodie Modlitby pro Martu. 

 

Oceňuji dlouhodobě vynikající práci, kterou ve škole odvádí žákovský parlament. Žákovská 

samospráva pod vedením Mgr. Terezy Pískové se podílí na pořádání akcí pro spolužáky (například 

podzimní Halloween Contest nebo adventní Vánoční party), dává vedení školy důležitou zpětnou 

vazbu od žáků, pravidelně se zapojuje do třídnických hodin v 5. – 9. ročníku. Poděkování si vedle 

aktivních členů zaslouží také podporovatelé parlamentu mezi kamarády, rodiči a pedagogy. 

 

Strávníci mají od září umožněn výběr oběda ze tří možností. Změnili jsme dodavatele stravy, 

kterým je nově školní jídelna Horní. Pracujeme na plynulejším výdeji obědů, což není vzhledem 

k množství strávníků a velikosti jídelny jednoduché. Personál je v době od 11 do 14 hod. posílen 

o jednoho pracovníka. V letošním roce je plánovaná generální rekonstrukce zázemí výdejny.  

 

Žáci naší školy sklidili významné úspěchy ve sportovních soutěžích. Děkujeme sportovcům za 

reprezentaci. Po pauze způsobené pandemickými opatřeními uspěli v Běhu o pohár starosty 

(vítězství v kategorii 600 metrů dívky), v turnaji brněnských základních škol v házené (vítězství 

družstva dívek) nebo v turnaji v přehazované (vítězství družstva chlapců v okresním kole).  

 

Pro školu je důležité zapojení do rozvojových projektů, které pomáhají jejímu dalšímu směřování. 

V listopadu jsem se společně s některými řediteli základních škol a delegací Magistrátu města Brna 

zúčastnil pracovní cesty do Nizozemí. Navštívili jsme několik vzdělávacích institucí nejen 

v Utrechtu. Škola by měla v návaznosti na tuto akci začít s výjezdy žáků do zahraničí v příštím 

školním roce. Projekt Erasmus+ umožňuje evropským školám sdílet zkušenosti žáků a učitelů. 

 

Děkuji všem žákům, rodičům a zaměstnancům za spolupráci v I. pololetí školního roku.  

 

V Brně dne 23. 1. 2023 

 

Mgr. Luděk Balcařík 

ředitel školy 


