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Školní rok:    2016/2017  Zpracovatel: Mgr. Helena Fialová 

 
 

Výroční zpráva školy dle § 7 Vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb. 
 

1. Základní údaje o škole 
 
1.1 Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Střelice 

Adresa školy Komenského 585/2 , 664 47 Střelice 

IČ 71011528 

Bankovní 
spojení 

18102772/0300 

DIČ 0 

Telefon 547239210, 547239387 

E-mail zss@volny.cz 
Adresa 
internetové 
stránky 

www.zsms.streliceubrna.cz 

Právní forma Příspěvková organizace 
Zařazení do sítě 
škol 

1. 1. 1. 2003 

Název zřizovatele  Obec Střelice 

Součásti školy 
základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna, školní 
jídelna - výdejna   

IZO ředitelství  600110508 

Vedoucí  
pracovníci 

 
Mgr. Helena Fialová, ředitelka školy 
Mgr. Jiří Beneš, zástupce ředitelky 
 
 

Přehled hlavní 
činnosti školy 
(podle zřizovací 
listiny) 

Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu 
vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a 
demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou 
a ekologickou výchovu žáků. Umožňuje též náboženskou výchovu. 
Připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je vymezena 
ustanoveními zákona 561/2004 Sb. a zákona 563/2004 Sb. 
 

Členové 
Školské rady 

Zástupci pedagogů ZŠ a MŠ Střelice: Mgr. Eva Sázavská,  
Mgr. Marek Holešovský 
Zástupci zákonných zástupců žáků: Lucie Martincová,  
Zdeněk Stratil (předseda) 
Zástupci obce Střelice: Petra Vidláková, PaedDr. Zdeněk Ondrášek 
 
Zápisy z jednání Školské rady na www.zsms.strelice.cz/základní 
údaje/školská rada 

 

  

http://www.zsms.strelice.cz/základní
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1.2 Součásti školy 
 
součásti školy kapacita 

Mateřská škola 109 dětí 

Základní škola 380 žáků 

Školní družina 120 žáků 

Školní jídelna                                                       450 stravovaných 

Školní jídelna – výdejna  115 stravovaných 

 

2. Personální údaje 
 
2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví ( ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ ) 
 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 1 1 2 4 

31 - 40 let 0 9 9 19 

41 - 50 let 2 15 17 35 

51 - 60 let 3 17 20 42 

61 a více let 0 0 0 0 

Celkem % 6 42 48 100 

 
2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
 

dosažené vzdělání muži ženy celkem % 

základní 0 1 1 2 

vyučen 0 10 10 21 

střední odborné 0 0 0 0 

úplné střední 0 0 0 0 

vyšší odborné           2 14 16 33 

vysokoškolské 4 17 21 44 

celkem 6 42 48 100 

 
2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (Pouze MŠ) 
 

odborná kvalifikace splňuje 
kvalifikaci 

nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % 

učitel prvního stupně základní 
školy 

8 1 9 30 

učitel druhého stupně základní 
školy 

13 2 15 50 

učitel náboženství 2 0 2 7 

vychovatel 4 0 4 13 

pedagog volného času 0 0 0 0 

asistent pedagoga 0 0 0 0 

trenér 0 0 0 0 

celkem 27 3 30 100 

 



Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Střelice za školní rok 2016 / 2017 

4 

 

2.4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti 
 

 

Příjmení a jméno aprobace učí ve školním roce 
2016/2017 

Antošová Vendula Mgr. Pedagog volného času AJ-NJ (studující) 

Beneš Jiří Mgr.    M-Z Zástupce ředitelky, Z 

Benešová Lenka Mgr. Ch-Př, koordinátorka EVVO Ch-Př-VZ-PVS 

Bezoušková Marcela Mgr. Speciální pedagogika I.stupeň 

Brychtová Gabriela Mgr.  I. stupeň I. stupeň 

Buchníčková Eva Mgr. et Bc. I. stupeň I. stupeň  

Buryšková Hana Mgr. I.stupeň I.stupeň 

Dalecká Blanka Mgr. ČJ-FJ, preventistka 
patologických jevů 

ČJ-FJ 

Hájková Yvona Vychovatelství ve ŠD Vedoucí vychovatelka ve ŠD 
-Tv 

Fialová Helena Mgr. I.stupeň - Hv Ředitelka, Hv 

Holešovský Marek Mgr.  M-F M-F-cvičení z M 

Hradečná Sylva Ing. Ch, výchovná poradkyně Ch-F-M-PČ(volba povolání) 

Kadlec Aleš Mgr.    ČJ-D-On ČJ-D-OV-cvičení z ČJ  

Kučera Vladislav trenér TV-INF-SH 

Kašparová Andrea I.stupeň (studující) I. stupeň 

Misáková Monika Mgr. RJ – ZSV Vychovatelka ve ŠD 

Pernová Monika Mgr. I.stupeň, koordinátorka ŠVP 
pro I. stupeň 

I.stupeň 

Sázavská Eva Mgr. D-Pedagogika, koordinátorka 
ŠVP pro II. stupeň 

D-MKV-VV-PČ-OV-SSP 

Sokolová Vlasta Mgr. ČJ-D-RJ ČJ-D-MV-RJ 

Svobodová Jarmila Mgr. I.stupeň I.stupeň 

Škodová Hana Mgr. I.stupeň I.stupeň 

Teplá Dagmar Mgr. I.stupeň I.stupeň 

Urbánková Lucie Vychovatelství ve ŠD Vychovatelka ve ŠD 

Veselý Bohumil Mgr. Z-OV Z-AJ-TV-INF 

Wanke Darja Bc. Vychovatelství ve ŠD Vychovatelka ve ŠD  

Zatloukalová Monika Mgr. M-AJ M-AJ-PČ(volba povolání) 

Dvořáková Olga Učitelství pro MŠ Učitelka MŠ 

Hloušková Zuzana Učitelství pro MŠ Zástupkyně ředitelky pro 
předškolní vzdělávání 

Juračková Jana Bc. Učitelství pro MŠ Učitelka MŠ 

Janská Petra Učitelství pro MŠ Učitelka MŠ  

Mlčkovská Alžběta Bc. Učitelství pro MŠ Učitelka MŠ 

Nováková Marcela Učitelství pro MŠ Učitelka MŠ 

Skovajsová Alena Mgr. ČJ-HV, Učitelství pro MŠ Učitelka MŠ 

Pelikánová Zdeňka Učitelství pro MŠ Učitelka MŠ 

 
Seznam použitých zkratek předmětů: 
 
ČJ – český jazyk  
AJ – anglický jazyk  
FJ – francouzský jazyk 
RJ – ruský jazyk 
M – matematika  
F – fyzika   
CH – chemie 
PŘ – přírodopis  
D – dějepis 
 

 
Z – zeměpis 
VZ – výchova ke zdraví 
PVS – přírodovědný seminář 
OV – občanská výchova 
VL – vlastivěda  
NJ – německý jazyk 
PČ – praktické činnosti 
INF – informatika  
 
 

TV – tělesná výchova 
MKV – multikulturní výchova  
VV – výtvarná výchova 
SSP – seminář ze 
společenskovědních předmětů
   
MV – mediální výchova 
HV – hudební výchova 
SH – sportovní hry 
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Komentář ředitelky školy 
 
Na I. stupni ZŠ byly vyučovány některé předměty učiteli z II. stupně. Na II. stupni ZŠ jsou kromě 
jednoho učitele všichni kvalifikovaní. Vzhledem k tomu, že jsme škola střední velikosti, nelze dodržet 
stoprocentní aprobovanost ve všech předmětech, zejména v informatice, praktických činnostech a 
výchovách. Je nutné přihlédnout k naplnění úvazků. Učitelé se dle časových možností zúčastňují 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dále samostudiem se připravují na výuku předmětů 
své aprobace i ostatních. Dvě vychovatelky dokončily studium na PF v Brně obor vychovatelství, 
jedna pedagožka absolvovala kvalifikační studium pro koordinátora environmentální výchovy. 
Nejvyšší počet učitelů je ve středním věku. Učitelský sbor také využívá zkušeností a poznatků 
z dlouholeté pedagogické praxe. 
Vedení školy je maximálně vstřícné k DVPP, ať již k účasti na seminářích, odborných exkurzích 
nebo koupi pedagogické literatury, aby se pedagogický proces ve škole mohl modernizovat a 
pedagogové se vyhnuli stereotypu a syndromu vyhoření. Aby byli pro žáky stále motivující. 
 
Práce ředitelky školy týkající se pedagogického procesu směřuje k těmto cílům: 

 Dbát na individuální přístup pedagogů k mimořádně nadaným dětem a dětem s podpůrnými 
opatřeními i v době po vyučování, 

 Zajistit dostatek ochotných odborníků jako vedoucí mimoškolních aktivit formou kroužků, 
 Rozšiřovat využití elektronických údajů pro děti, rodiče a učitele v programu Bakalář, 
 Doplňovat učitelskou knihovnu o interaktivní učebnice a výukové materiály, 
 Pořízení interaktivních tabulí do dalších učeben,  
 Využití dotačních projektů vypisovaných MŠMT a dalšími subjekty. 
 Rozvíjet oblast inkluzivního vzdělávání s využitím projektu OP VVV Šablony II. 
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3. Vzdělávací program školy¨ 
 
3.1 Vzdělávací program 
 

vzdělávací program zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola 
spolupráce“ 

 1. – 9. ročník 

 
 
3.2 Učební plán školy 
 

a) Rámcový učební plán pro I. stupeň 

 

VZDĚLÁVACÍ 
OBORY      

DISPONIBI
LNÍ 

DOTACE 

 1. 2. 3. 4. 5.  

ČESKÝ JAZYK A 
LITERATURA 

8 +1 9 + 1 7 + 1 7 + 1 7 + 1 5 

ANGLICKÝ JAZYK __ __ 3 3 3  

MATEMATIKA 3 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 5 

INFORMATIKA __ __ __ __ 1  

PRVOUKA 2 2 2 + 1 __ __ 1 

PŘÍRODOVĚDA __ __ __ 1 1 + 1 1 

VLASTIVĚDA __ __ __ 1 + 1 1 + 1 2 
HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

1 1 1 1 1  
VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

2 1 1 2 1  
ČLOVĚK A SVĚT 

PRÁCE 
1 1 1 1 1  

TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

2 2 2 2 2  

      14 
CELKOVÁ 

TÝDENNÍ DOTACE 
21 22 24 25 26 118 
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b) Rámcový učební plán pro II. stupeň 

 
 

    
DISPON. 
DOTACE 

VZDĚLÁVACÍ OBORY      

  6. 7. 8. 9.  

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4 4 4 + 1 4 + 1 3 

ANGLICKÝ JAZYK  3 3 3 3 0 

DALŠÍ CIZÍ JAZYK __ __ 3 3 6 

MATEMATIKA 4 4 4 + 1 4 + 1 3 

INFORMATIKA 1 __ __ 1 1 

DĚJEPIS 2 2 2 2 
0 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 1 1 __ 1 

CHEMIE __ __ 2 2 

6 

FYZIKA 2 1 + 1 2 1 + 1 

PŘÍRODOPIS 2 2 1 + 1 1 + 1 

ZEMĚPIS 2 2 1 + 1 1 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1 1 1 
0 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2 2 1 1 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 1 1 __ __ 
0 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 1 1 1 __ 0 

MEDIÁLNÍ A MULTIKULTURNÍ 
VÝCHOVA 

__ 1 __ __ 1 

PŘÍRODOVĚDNÁ CVIČENÍ  /     
SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEM. 

__ __ 1 __ 1 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY __ __ __ 0,5 0,5 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA  __ __ __ 0,5 0,5 

SPORTOVNÍ HRY / INF – VOLIT. __ 2 __ __ 2 

     24 

CELKOVÁ TÝDENNÍ DOTACE 28 30 32 32 122 

 
Poznámky: 
Povinně volitelné předměty v 7. ročníku s dotací 2 hodiny jsou Informatika a Sportovní hry. 
Povinně volitelné předměty v 8. ročníku s dotací 1 hodina je Seminář z přírodovědných předmětů a Seminář ze 
společenskovědních předmětů. 
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3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 
 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků 

Římsko-katolické náboženství 57 

název kroužku počet zařazených žáků 

Angličtina pro druháčky 14 

Kroužek country tanců 20 

Tvořivá dílna 6 

Tvořivé pracky 35 

Redakce školního časopisu 20 

Míčové hry 46 

Šachový 8 

Gymnastický 63 (z toho 12 chlapců) 

Keramický 31 

Logopedický 15 

Atletický 28 

  

4. Počty žáků 
 
4.1 Počty žáků školy k 30. 9. 2016 
 

Třída počet žáků z toho 
chlapců 

z toho dívek výjimka 
z počtu žáků 

(ano – ne) 
1. A 20 8 12 ne 

1.B 21 7 14 ne 

2.A 24 10 14 ne 

 2.B 25 11 14 ne 

3.A 18 8 10 ne 

3.B 18 8 10 ne 

4.A 20 13 7 ne 

4.B 16 10 6 ne 

5. 34 19 15 ano 

6. 34 18 16 ano 

7.A 20 11 9 ne 

7.B 19 8 11 ne 

8.A 22 12 10 ne 

8.B 22 12 10 ne 

9.A 16 8 8 ne 

9.B 18 10 8 ne 

 celkem 347 176 171  

 

 
4.2 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 
Celkem bylo zapsáno 62 dětí a z nich 16 požádalo o odklad povinné školní docházky, do  
1. ročníku nového školního roku 2016/17 nastoupilo 41 žáků. 
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5. Hodnocení žáků 
 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 
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Pozn.: Celkový součet nesouhlasí s počtem žáků k 30. 9. 2016, protože během školního 
roku přibyli žáci.  
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5.2 Studium na střední škole 
 

Oblast výchovného poradenství 

 Z celkového počtu 347 žáků na ZŠ Střelice (stav na počátku školního roku k datu 17.9.2016) 

bylo 53 žáků vyšetřeno poprvé či opakovaně v Pedagogicko-psychologické poradně nebo Speciálně 

pedagogickém centru (případně je již dlouhodobě v péči PPP) , což činí 15,273 %.  

 Podle individuálního vzdělávacího plánu ( IVP) formou individuální integrace pracovalo od 

počátku školního roku 6 žáků, z toho 2 na prvním a 4 na druhém stupni. Ve druhém pololetí bylo žáků 

s IVP 8, z toho 3 na prvním a 5 na druhém stupni. Jednalo se o žáky, kteří měli velmi výrazné 

specifické poruchy učení nebo chování, které by bez individuální podpory vedly k velkým potížím při 

vzdělávání. Při správné podpoře a zohlednění se většinou tyto potíže daří do určité míry 

kompenzovat. Velmi důležitá je při sestavování a plnění individuálního vzdělávacího plánu stálá 

spolupráce rodičů s vyučujícími a pravidelná domácí příprava žáků s dohledem rodičů. 

 V oblasti kariérového poradenství probíhaly různé aktivity po celý školní rok. V září a v dalších 

měsících byla aktualizována nástěnka s brožurami středních škol a učilišť jako informační zdroj 

především pro žáky devátých tříd. V říjnu byly ve spolupráci s IPS Úřadu práce Brno-venkov zajištěny 

pro vycházející žáky Atlasy středních škol, podle kterých si mohli společně s rodiči vybrat obor svého 

dalšího vzdělávání. Žáci osmých a devátých tříd byli informováni o konání Veletrhu středních škol, 

který proběhl na BVV Brno v listopadu 2016. Žáci devátého ročníku navštívili ve dnech  

2. a 10. 11. 2016 pracoviště IPS (Informační a poradenské středisko) Úřadu práce Brno- venkov, aby 

se pod vedením odborných pracovnic Úřadu práce pokusili najít pro sebe vhodný studijní obor. 

 Na naší základní škole proběhly 14. listopadu prezentace některých středních škol a učilišť. 

Při této příležitosti si mohli rodiče vycházejících žáků osobně zjistit podrobnosti o středních školách, 

jejichž zástupci se dostavili. V tento den dostali rodiče také konkrétní informace k přijímacímu řízení 

pro školní rok 2016/2017 od výchovné poradkyně. V lednu 2017 byly na třídních schůzkách vydány 

zápisové lístky.  

V tomto školním roce se na střední školy hlásilo 34 žáků devátého ročníku, 1 žák ze sedmého 

a 2 žáci z pátého ročníku. Na odvolání bylo v 1. kole přijímacího řízení přijato 5 žáků z devátého 

ročníku a jeden ze sedmého ročníku. V prvním kole neuspěli 3 žáci devátých tříd, kteří využili 

možnosti zúčastnit se 2. kola přijímacího řízení a v něm byli přijati. Tři žákyně devátého ročníku si 

zvolily obory s talentovými zkouškami (2 obory umělecké, 1 sportovní) a uspěly. Ze dvou zájemců o 

studium na osmiletém gymnáziu byl jeden přijat a jeden ne.  Ostatní žáci byli přijati v prvním kole bez 

odvolání. 

 

Podrobnější informace o počtech vycházejících a struktuře oborů podává následující tabulka: 

Typ školy Počet přijatých žáků 
celkem 

Z toho 
chlapci 

Dívky 

víceleté gymnázium 1 1 0 

čtyřleté gymnázium 
gymnázium se sportovní 
přípravou 

7 
1 

3 
0 

4 
1 

střední odborná škola 
(maturita) 

17 10 7 
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střední odborné učiliště (VL) 7 5 2 

SŠ s uměleckou profilací 2 0 2 

 

Ze všech 37 žáků (včetně přihlášených na víceletá gymnázia), kteří se hlásili na různé 

typy škol, nakonec uspělo všech 36, což je 97,3% úspěšnost, z toho na odvolání 13,88%, ve 

druhém kole přijímacího řízení 8,57%. Z přijatých jde na gymnázium 25,7 %, na střední 

odbornou školu s maturitou 48,6%, na obory nematuritní zakončené učňovskými zkouškami 

s výučním listem 20% a na střední školu s uměleckým zaměřením 5,7%. 

 

Přehled oborů, které budou studovat naši bývalí žáci v roce 2017/2018: 

Maturitní obory 

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Nově Město na Moravě – 1 žákyně 

SŠ umění a designu Brno, Husova, Modelářství a návrhářství oděvů  – 1 x 

SŠ umění a designu Brno, obor Textilní výtvarnictví – 1 x 

Gymnázium Brno, Křenová, Gymnázium (čtyřleté) – 2x 

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, Gymnázium (čtyřleté) – zaměření jazykové – 1x 

Gymnázium Brno, Vídeňská, Gymnázium (čtyřleté) – 1x 

Moravské gymnázium Brno, Veveří, Gymnázium (čtyřleté) – 1x 

Gymnázium Zastávka u Brna, Gymnázium (čtyřleté) – 1x 

Gymnázium Zastávka u Brna, Gymnázium (šestileté) – 1x 

Biskupské gymnázium Brno, Barvičova, Gymnázium (čtyřleté) - 1 x 

Obchodní akademie ELDO Brno, Pedagogické lyceum – 1x 

SPŠ a VOŠ technická, Sokolská, Brno, Strojírenství- 2x 

SPŠ a VOŠ technická, Sokolská, Brno, Technické lyceum – 1x 

Hotelová škola Brno, Bosonožská, Hotelnictví a turismus – 2x 

SŠ polytechnická Brno, Jílová, Technická zařízení budov – 1x 

SPŠ stavební Brno, Kudelova, Stavebnictví – 1x 

SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova, Informační technologie – 1x 

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno, Šimáčkova, Zdravotnický asistent - 1x 

SŠTE Brno, Olomoucká, Mechanik elektrotechnik – 1x 

Obchodní akademie, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno, Kotlářská, Obchodní akademie – 2x 

Církevní střední zdravotnická škola, Grohova, Brno, Zdravotnické lyceum – 1x 

Střední zdravotnická škola Brno, Grohova, Zdravotnický asistent – 1x 

Střední zahradnická škola Rajhrad, Masarykova, Zahradnictví – 1x 

Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského, Předškolní a mimoškolní pedagogika – 1x 

 

 

Obory s výučním listem 

SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, Instalatér – 1x 

SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, Truhlář – 1x 

SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova, Elektrikář – silnoproud – 1x 
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SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova, Obráběč kovů (na CNC strojích) – 1x 

SŠTE Brno, Olomoucká, Puškař – 1x 

SOU tradičních řemesel a VOŠ Brno, Střední, Kuchař – číšník – 1x 

SŠ Brno, Charbulova, Cukrář – 1x 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

    

10/2016 Benešová Učíme se za školou II. Lipka    1 300,- Kč 

11/2016 Benešová Konference k environmentální výchově: 

    Voda – mocná i zranitelná       400,- Kč 

  Fialová  Spisová služba      1 690,- Kč 

  Hradečná Osobnostní podpora pedagogů – inkluze  zdarma 

12/2016 Buchníčková Plán pedagogické podpory       740,- Kč 

  Bezoušková Plán pedagogické podpory       740,- Kč 

  Bezoušková Školní poradenské pracoviště v praxi      850,- Kč 

  Hradečná Školní poradenské pracoviště v praxi      850,- Kč 
1/2017  Dalecká  „nPrevence“      zdarma 

  Hradečná Budování pozitivního vztahu k matematice  zdarma 

  Zatloukalová Budování pozitivního vztahu k matematice   zdarma 

  Kučera  Odborná příprava preventistů PO   250,- Kč 

  Kašparová, Teplá, Brychtová, Buryšková, Škodová, Buchníčková, Svobodová, Pernová, 

  Fialová  Divadelní workshop Improdílna    zdarma 

2/2017  Bezoušková Role školního speciálního pedagoga v systému  

poradenských služeb ve škole     590,- Kč 

  Bezoušková Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ  870,- Kč 

  Fialová  Školský zákon – změny a úpravy   900,- Kč 

4/2017  Hloušková Proč, co a jak s RVP PV     550,- Kč 

  Buchníčková Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole 740,- Kč 

5/2017  Kašparová Práce s diferencovanou třídou na I. stupni ZŠ  940,- Kč 

  Buchníčková Práce s diferencovanou třídou na I. stupni ZŠ  940,- Kč 

  Buryšková Práce s diferencovanou třídou na I. stupni ZŠ  940,- Kč 

  Wanke  Práce se žáky s SVP ve ŠD    720,- Kč 

  Fialová  Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení PP 740,- Kč 

  Urbánková Práce se žáky s SVP ve ŠD    720,- Kč 

 

  

Samostudium 

 

Prázdniny Počet dnů Samostudium 

Podzimní prázdniny 2 2 

Vánoční prázdniny 6 4 
Jednodenní pololetní prázdniny 1 1 

Jarní prázdniny 5 3 

Velikonoční prázdniny 2 2 

Celkem 16 12 
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7. Prevence sociálně patologických jevů 
 

Cílem primární prevence stále zůstává zvýšení odolnosti žáků vůči sociálně patologickým 

jevům. Jde o dlouhodobé působení během celé školní docházky. Žákům předáváme potřebné znalosti 

a pomáháme jim vytvořit si žádoucí postoje a dovednosti.   

Žáci jsou i nadále vedeni ke zdravému životnímu stylu, k  sebehodnocení, k  zdravému 

sebevědomí, ke stanovení reálných cílů, k dovednostem zvládat stres a řešit problémy bez pomoci 

návykových látek. Získávají informace z oblasti sexuální výchovy a jsou vedeni k zodpovědnosti za své 

zdraví a osobní bezpečnost.  Učí se smysluplně trávit volný čas, a proto součástí prevence jsou 

činnosti, které se konají mimo vyučování (zájmové kroužky, školní výlety, akce pořádané SRPZŠ 

apod.). Zapojují se i do aktivit, které pomáhají druhým lidem v obtížné situaci. Proto na naší škole 

probíhá sběr víček od PET lahví a žáci se účastní i projektu adopce na dálku. K přátelské atmosféře ve 

škole přispívá i patronát žáků devátých tříd nad žáky prvního ročníku. 

Témata prevence jsou začleněna do mnoha vyučovacích předmětů, hlavně do občanské 

výchovy, výchovy ke zdraví, přírodopisu, chemie, českého jazyka, výtvarné výchovy, vlastivědy a 

přírodovědy.  Na primární prevenci se podílí metodik prevence ve spolupráci s výchovným poradcem, 

s vyučujícími, s rodiči v rámci SRPZŠ a s pracovníky specializovaných pracovišť.  

 

Preventivní aktivity zaměřené na nespecifickou primární prevenci 

 

 Soutěže a olympiády z českého jazyka, z přírodopisu, z dějepisu, ze zeměpisu, z angličtiny a z 

matematiky. 

 Žáci navštěvují ZUŠ, účinkují na koncertech pořádaných ZUŠ, pořádají výchovný koncert pro 

spolužáky ve škole. 

 Letní tábor ve Smrku – červenec 2013, pro žáky 2. až 9. ročníku 

 Činnost kroužků pro žáky I. a II. stupně 

 Tvorba Školní revue  - žáci II. stupně tvoří pod vedením učitele školní časopis  

 Exkurze v průběhu celého školního roku do divadla, kina, muzea, hvězdárny apod. 

 Sportovní akce – pro žáky 3. až 9. ročníku 

Žáci se zúčastňují školních, okresních i krajských soutěží v gymnastice, ve šplhu, ve fotbale, ve 

floorbale, v atletice. 

 Sbírka víček od PET lahví – na charitativní účely 

 Adopce na dálku – příspěvek na adopci dítěte z Ugandy 

 

Další akce školy 

I. pololetí 

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku 

Vysazování krokusů na památku dětských obětí holocaustu – 9. ročník 

Střelický kros – přespolní běh pro žáky a veřejnost 

Slavnost dýní  - akce  pro děti a rodiče 

Česká balada – literární a hudební pásmo pro II. stupeň 

Exkurze SAKO – pro žáky 9. ročníku 
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Mikulášský pořad pro děti I. stupně a žáky 9.ročníku 

Beseda s právníkem – pro 9. ročník 

Adventní Vídeň – zájezd pro žáky a veřejnost 

Vánoční dílny – pro žáky a veřejnost 

Strom splněných přání  -  vánoční akce pro žáky i pro veřejnost 

Ples školy – vystoupení žáků 8. a 9. ročníku 

II. pololetí 

Zimní tábor – pro žáky I. stupně 

Velikonoční diskotéka – pro 6. až 9. ročník 

Návštěva Prahy  - pro žáky 7., 8. a 9. ročníku 

Exkurze do Osvětimi – pro žáky 9. ročníku 

Noc s Andersenem – pro žáky 1. až 4. ročníku 

Beseda s pamětníkem holocaustu – pro 9. ročník 

Listování – scénické čtení pro všechny žáky 

Bazárek – pro I. stupeň 

Koncert žáků ZUŠ – vystoupení žáků školy  

Židovské muzeum – návštěva žáků 7. třídy 

Exkurze do Anglie – pro žáky II. stupně 

Školy v přírodě – I. stupeň 

Dětský den – zábavné soutěže pro žáky 5. až 9. ročníku 

Setkání budoucích žáků první třídy s jejich patrony 

Školní vlastivědné zájezdy – pro žáky II. stupně 

 

 V případě, že by škola měla podezření na používání návykových látek nebo na výskyt dalších 

sociálně patologických jevů, postupovala by v souladu se Školním řádem a patřičným pokynem 

MŠMT.  

 
8. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 
 
8.1 Školní družina 
 

Oddělení Počet žáků – 
pravidelná 
docházka 

Počet žáků – 
nepravidelná 
docházka 

Počet vychovatelek 

4 120 0 4 

 
8.2 Materiálně technické vybavení 
 

Prostory školní družiny Tři učebny vyčleněné pouze jako pracovny 
školní družiny, jedna učebna s dopoledním 
provozem školy, kde je vybudováno zázemí 
pro odpolední chod školní družiny. Vybavení 
jednotlivých oddělení školní družiny se 
postupně obnovuje, dokupují se hry, 
polytechnické stavebnice, výtvarné a další 
potřeby. 

Vybavení školní družiny Standardní vybavení, jiný styl nábytku než 
ve školních třídách, koberec pro hry, video, 
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stolní hry, materiál pro polytechnickou 
výchovu, dostatečné vybavení hračkami. 

 
 
. 

Komentář ředitelky školy: 

 
Před budovou školy je rozsáhlý park, který je dostupný pro odpočinkovou činnost v družině, 
nově otevřený sportovní areál u školy, dětské hřiště v blízkosti, nedaleký les vhodný pro 
vycházky a hry dětí. Je možné využívat i dvě tělocvičny. Jednou týdně má školní družina 
k dispozici jednu z počítačových učeben školy. Vychovatelky připravují pro děti kvalitní 
program, takže pobyt dětí ve školní družině jel oblíbeným trávením odpoledního volného 
času. Dvakrát týdně vede vedoucí vychovatelka gymnastický kroužek, další vychovatelka 
kroužek atletiky. Součástí družiny je také projekt Hodina pohybu navíc. 

 

9. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 
 
9.1 Kalendář akcí ve školním roce 2016/2017: 
 

ZÁŘÍ 2016 

     

den druh akce třídy organizuje místo konání 

8.-10.9 Mistrovství ČR v OVOV Viktorie Kalovská Kučera, Beneš Brno, Palackého vrch 

21.9. Třídní schůzky I.A, B Brychtová, 
Buryšková 

ZŠ Střelice 

27.9. Údolí kostí VII.A,B Benešová, 
Zatloukalová 

Ochoz 

27.9. Okrskové kolo v 
minikopané st.žáků 

Vybraní žáci 6.-9.tříd Kučera Ivančice 

30.9. Přespolní běh Vybraní žáci 6.-9.tříd Kučera Želešice 

    
ŘÍJEN 

     

den druh akce třídy organizuje místo konání 

4.10. Okresní finále v 
minikopané st.žáků 

Vybraní žáci 6.-9.tříd Kučera Želešice 

8.10. Střelický kros veřejnost Kadlec, veselý, Hájková, 
Antošová, Holešovský, Beneš 

ZŠ Střelice 

24.10. Přednáška - právní 
odpovědnost 

IX.A,B JUDr. Živela ZŠ Střelice 

 
 

LISTOPAD  

     den druh akce třídy organizuje místo konání 

St 2. 11. Úřad práce IX.A Fialová Brno, Šujanovo nám. 3 

Čt 10. 11. Úřad práce IX.B Fialová Brno, Šujanovo nám. 3 

Po 14. 11. Třídní schůzky  16-18 h. všechny   ZŠ Střelice 
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St 16.11. Dýňová slavnost 1.stupeň   ZŠ Střelice 

St 16.11. Autorské čtení 1.stupeň   ZŠ Střelice 

St 16.11. Dny geografie VIII.A,B Veselý, Beneš PdFMU Brno 

So 19.11. Adventní Vídeň žáci i veřejnost Sázavská Vídeň 

Pá 25.11. Okrskové kolo ve šplhu 2.st. Hájková Ivančice 

St 30.11. Divadlo Radost III.A,B Teplá, Škodová Brno 

 
 
 
 
 

PROSINEC  

 
    den druh akce třídy organizuje místo konání 

So 3. 
12. Vánoční dílny 

všichni žáci a 
veřejnost 

SRPZŠ a učitelé ZŠ 
Střelice ZŠ Střelice 

Út 6. 
12. Šplh-kraj / Šachy-okresní finále 

Vybraní žáci 6.-
9.tříd Hájková, Kučera Zastávka 

Čt 8. 
12. Silový čtyřboj- krajské finále 

Vybraní žáci 6.-
9.tříd Kučera Brno 

Pá 9. 
12.  Vánoční strom 

všichni žáci a 
veřejnost 

SRPZŠ a učitelé ZŠ 
Střelice ZŠ Střelice 

Po 
12.12. 

Polárka nad Betlémem-
div.představení 1.A,B 

Brychtová, 
Buryšková 

divadlo Polárka 
Brno 

Út 
13.12. 

Polárka nad Betlémem-
div.představení 2.A,B 

Bezoušková, 
Buchníčková 

divadlo Polárka 
Brno 

St 
14.12. Mary Poppins zájemci Svobodová MD Brno 

Čt 
15.12. Husovické betlém 4.A,B 

Kašparová, 
Svobodová div. Radost Brno 

Út 
20.12. Výuk.program v planetáriu 5. Pernová, Misáková 

Planetárium 
Brno 

 

LEDEN 2017 

     den druh akce třídy organizuje místo konání 

Pá 6. 1. 
Výuk.program na Jezírku -   
Mravencovo desatero 

1.A,B 
Brychtová, 
Buryšková 

Brno 

Po 9. 1. Třídní schůzky  16-18 h. všechny všichni učitelé ZŠ Střelice 

St 11. 1. Listování v 9h 1.st,v 10h 2.st učitelé 1.,2.st. ZŠ Střelice 

Pá 20. 1. Ples školy IX.A,B a veřejnost SRPZŠ Sokolovna ve Střelicích 

St 25. 1. Turnaj v kopané st.žáků 2.st chlapci Beneš, Kučera Želešice 
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30.1.-4.2. Lyžařský výcvikový kurz 1.stupeň 
Svobodová   
Kašparová  
Buchníčková 

Karlov 

 
 

ÚNOR  

     den druh akce třídy/žáci organizuje místo konání 

30.1.-4.2. Lyžařský výcvikový kurz 1.stupeň 
Svobodová   
Kašparová  
Buchníčková 

Karlov 

1.2. Okresní kolo olympiády z Čj 
Gabriela 
Bartoňková 
Tomáš Smutný 

Kadlec   

2.2. Exkurze - Mohyla míru 8.A Sázavská Práce - Mohyla míru 

14.2. Výukový program-Rozmarýnek 9.A, 9.B 
Kadlec  
Veselý 

Brno - Rozmarýnek 

21.2. Okresní kolo zeměpisné olympiády Vítězové šk. kola 
Beneš  
Veselý 

Modřice 

28.2. Okrskový turnaj v basketbalu 8.-9.třídy Kučera Tišnov 

 

BŘEZEN  

     den druh akce třídy/žáci organizuje místo konání 

St 1.3. FDN Brno-program "děti bez úrazů" II.B Buchníčková Brno 

St 8.3. FDN Brno-program "děti bez úrazů" II.A Bezoušková Brno 

Út 21.3. Halová kopaná 7. - 9.třídy Kučera Hala ZŠ Střelice 

Pá 24.3. Výchovný koncert 

8:00-8:45h.  1.-
3.tř.    8:55-
9:40h.  4.-6.tř.     
9:55-10:40h.  
7.-9.tř. 

p. Kocourek 
v 
součinnosti s 
učiteli ZŠ 
Střelice 

Tělocvična ZŠ Střelice 

Po 27.3. Výuk.program na Jezírku 5. 
Pernová       
Hájková 

Brno-Soběšice 

Po 27.3. Gymnastika - okresní finále 7.tř. Hájková Malá těl. ZŠ Střelice 

 

DUBEN  

     den druh akce třídy/žáci organizuje místo konání 

Pá 7.4. okrskové kolo ve vybíjené 4., 5.tř. Veselý Útěchov 

St 12.4. Dravci - Zayferus všechny tř. všichni učitelé fotbalové hřiště 
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Po 24.4. Zápis do 1. třídy Předškoláci učitelky 1.stupně ZŠ Střelice 

24.-26.4. Šk. vlastivědný zájezd VII.A, B 
Dalecká     
Hradečná  
Zatloukalová 

Blansko 

Út 25.4. Třídní schůzky  16-18 h. všechny tř. všichni učitelé ZŠ Střelice 

 

KVĚTEN  

     den druh akce třídy/žáci organizuje místo konání 

Út 2.5. 
Tvořivá dílna pro veřejnost 
-                                 
Scrapbooking FOTOALBA 

Veřejnost 
Svobodová, 
Kašparová, Wanke 

ZŠ Střelice 

Út 2.5. Výukový program VIII.A, B 
Benešová   
Sokolová 

Rudice 

Čt 4.5. 
Fotograf-třídy 25Kč; 
skupinky 15Kč 

všechny tř. ZŠ Střelice ZŠ Střelice 

Pá 5.5. Malá kopaná 4.-5. třídy Kučera, Beneš Zastávka 

Út 9.5. 
Dějepisná exkurze do 
Prahy 

VIII.B 
Sokolová   
Hradečná 

Praha 

Čt 11.5. Atletika 7.-9. třídy Hájková Ivančice 

So 13.5. Zájezd do Slatiňan Žáci a veřejnost Sázavská Slatiňany 

Po 15.5. Divadelní představení II.A, B 
Bezoušková 
Buchníčková 

Brno, divadlo 
Polárka 

Út 16.5. Exkurze do Osvětimi IX.A,B Kadlec, Sokolová Osvětim 

St 17.5. Koncert ZUŠ od 10h. všechny tř. Všichni učitelé Tělocvična ZŠ 

Pá 19.5. Divadelní představení III.A, V. Teplá, Pernová Brno 

19.-21.5. Víkendové soustředění 
kroužku míčových her 

Žáci míčových her 
paní učitelky 
1.stupně 

ZŠ Střelice 

24.-26.5 Šk. vlastivědný zájezd VI. 
Holešovský, 
Antošová, Beneš 

Prudká u Tišnova 

26.-27.5. 
Víkendové soustředění 
kroužku Tvořivých pracek 

Žáci kroužku 
Svobodová, 
Kašparová, 
Bezoušková 

ZŠ Střelice 

28.5.-2.6. Cyklisticko-vodácký kurz 8.-9. třídy 
Sokolová, Kadlec, 
Benešová, Veselý, 
Beneš   

Jez Krkavec u 
Veselí/Lužnicí 

 
ČERVEN 

 

den druh akce třídy organizuje místo konání 
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28.5.-
2.6. 

Cyklisticko-vodácký kurz 8. -9. třídy Sokolová, Kadlec, Benešová, 
Veselý, Beneš 

Jez Krkavec u 
Veselí/Lužnicí 

Pá 2.6. Oslava MDD 1.stupeň učitelky 1.st. ZŠ Střelice 

Pá 2.6. Exkurze do archeoparku VI. Sázavská        Wanke Pavlov 

Po 5.6. Třídní schůzky  16-18 h. všechny všichni učitelé ZŠ Střelice 

Po 5.6. MDD-sportovní den 2.stupeň učitelé 2.stupně Školní hřiště ZŠ 
Střelice 

Út 6.6. Výuk. Program "Vodní 
království lesa" 

IV.A, B Svobodová Kašparová Brno-LŠ Jezírko 

5.-9.6. Škola v přírodě II.A,B; 3.A; 5. Bezoušková Buchníčková  
Teplá, Pernová 

Hodonín u Kunštátu 

Pá 9.6. Ekoden s Kometou Vybraní žáci 6.-
9.tříd 

Beneš, Kadlec Předklášteří 

Po 
12.6. 

Dějepisná exkurze do 
Prahy 

VII.A, VII.B Sokolová   Hradečná Praha 

12.-
16.6. 

Škola v přírodě IV.A, B Svobodová Kašparová Dolní Žďár 

13.-
15.6. 

Šk. vlastivědný zájezd IX.B Benešová, Beneš Pálava - Horní 
Věstonice 

14.-
16.6. 

Šk. vlastivědný zájezd IX.A, B Kadlec, Hájková Vranov 

St 14.6. Permonium I.A Brychtová, Pernová Oslavany 

Pá 
16.6. 

Zámek Rosice I.A Brychtová Rosice 

Pá 
16.6. 

Divadlo Radost V. Pernová Brno 

Út 
20.6. 

Zahradní slavnost IV.A,B Svobodová Kašparová Hala Střelice 

St 21.6. Výuk.program - 
Mravencovo desatero 

II.B, III.B Buchníčková Škodová Brno-  na Jezírku 

St 21.6. Zahradní slavnost II.A,B Bezoušková, Buchníčková Zahrada Střelice 

Čt 22.6. Výuk.program - 
Mravencovo desatero 

II.A, III.A Bezoušková, Teplá Brno-  na Jezírku 

Pá 
23.6. 

Brunopark IV.A,B Svobodová Kašparová  

Út 
27.6. 

Exkurze SAKO IX.A, B Hradečná, Benešová SAKO Brno 

Út 
27.6. 

Adaptační den předškoláků VIII.A,B Pernová, Škodová ZŠ Střelice 

Út 
27.6. 

Rozloučení 1. a 9.tříd I.A,B, IX.A,B Brychtová, Buryšková, 
Kadlec, Benešová 

ZŠ Střelice 

St 28.6. Odevzdávání učebnic všechny všichni učitelé ZŠ Střelice 

Čt 29.6. Rozdávání učebnic všechny všichni učitelé ZŠ Střelice 

Pá 
30.6. 

Slavnostní zakončení šk. 
roku 

všechny všichni učitelé ZŠ Střelice 
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Výlety 1. A 

     Konec školního roku jen časem výletů a prvňáci z 1. A si je užili hned dva. První byl na zámek 

v Rosicích, kde si ve tvořivé dílničce vyrobili loutku z dřevěných dílků. Pak se v divadelní pohádce 

Ulhaná princezna dozvěděli, že lhát se určitě nevyplatí, nakonec si na výstavě hraček prohlédli  hračky 

s kterými si hráli jejich rodiče a možná i prarodiče.                                                                                       

Druhý výlet byl do Permonia v Oslavanech. V krásném areálu zábavného parku si zahráli pohádkovou 

hru O ztraceném permoníkovi, kterého zaklel Čaroděj Zdařbůh.  Po splnění různých úkolů se všem 

podařilo permoníka vysvobodit. Za odměnu dostali permonickou medaili. Všichni si ji zasloužili. 

 

 
 

AKCE ŠK. ROK 2016/2017 – 4. TŘÍDY 
AUTORSKÉ ČTENÍ PETRY BRAUNOVÉ 

Jak přivést děti ke čtení? Otázka, kterou si pokládáme každý den. Ve škole si povídáme o knihách, 
čteme ukázky, ale kdo lépe dokáže mluvit o knížkách než samotní autoři? Proto jsme k nám dne 16. 
11. 2016 pozvali autorku dětských knih Petru Braunovou. Autorského čtení se zúčastnil celý první 
stupeň a na své si přišli opravdu všichni. První knihy, jak sama autorka prozradila, začala psát pro své 
vlastní děti, když je chtěla přivést ke čtení. Kromě informací, jak složitý proces je vydávání knih, se 
také žáci dozvěděli, kde autorka bere inspiraci a s kým na knihách spolupracuje. Prostor byl také pro 
zvídavé otázky našich žáků, které často pobavily i samotnou autorku. 
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VÁNOČNÍ DÍLNY 

Prostory základní školy se v sobotu 3. prosince změnily v předvánoční rukodělnou výrobnu. Široký 

kolektiv rodičů a učitelského sboru připravil jako každoročně širokou nabídku dětských dílen, v nichž 

se mohla uplatnit zručnost, trpělivost, hravost, tvořivá fantazie i výtvarné cítění. Tato prosincová akce 

má tradičně velký ohlas, a tak bylo možno kolem deváté hodiny ráno vidět celý zástup dětí s 

doprovodem dospělých, kterak směřují ke škole s prázdnou krabicí v ruce. Když pak malí tvořitelé 

prošli Svícínkovou, Pytlíčkovou, Zvonečkovou, Přáníčkovou, Ovečkovou, Sněhuláčkovou, Závěskovou, 

Ptáčkovou, Placičkovou, Andělskou, Kominíčkovou, Rámečkovou, Andělíčkovou, Vánočkovou, 

Svíčkovou, Krabičkovou a Stromečkovou dílnu, odcházeli se zavazadlem naplněným krásnými 

výrobky. Rodiny se dvěma nebo třemi potomky tak mají o vánoční výzdobu postaráno až do 

Velikonoc. Organizátoři ze SRPZŠ se postarali i o občerstvení. Punč i párky neměly chybu, takže 

spokojenost návštěvníků byla dokonalá. Přípravy na Vánoce tak pokračují podle plánu. Ještě Mikuláš, 

rozsvícení stromu, pár písemek a zkoušení, několik popsaných stránek v sešitech a budou tu. Přejeme 

příjemné chvíle při čekání. 

 

   
 
LISTOVÁNÍ  

Ve středu 11. ledna měli jedinečnou možnost vidět Lichožrouty v akci. Lichožrouti jsou záhadní 

tvorové, kteří „žerou" ponožky a z párů dělají licháče. Pro normálního člověka jsou ale neviditelní a 

jejich přítomnost poznáte jen podle neustále se ztrácejících ponožek. Českobudějovičtí herci Pavel 

Oubram, Věra Hollá a Tomáš Drápela se na chvíli v takové Lichožrouty převtělili a věřte, že to byl 

opravdu zážitek. A jaké jsou další příběhy Lichožroutů? Tak to si můžete přečíst v knize Lichožrouti od 

Pavla Šruta a Galiny Miklínové. 
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VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY NA NAŠÍ ŠKOLE 

Na Zelený čtvrtek se v naší škole uskutečnily Tvořivé velikonoční dílničky. Užili jsme si pohodové 

dopoledne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIN-BALL  

Kin-ball je nový sport, který byl vymyšlen proto, aby se lidé začali hýbat. Cituji slova člena národní 

reprezentace v Kin-ballu pana Petra Lipového, který nás s tímto neobyčejným sportem seznámil. Po 

rychlém zácviku jsme zcela propadli kouzlu této zábavné hry. Zjistili jsme, že je to veliká zábava. Teď 

už také víme, že Kin-ball neboli Omnikin vznikl v Kanadě v roce 1986. Tento kolektivní sport se 

nepodobá žádnému známému míčovému sportu. 

Hrají proti sobě zpravidla 3 čtyřčlenná družstva, která se snaží chytat a odpalovat míč tak, aby 

soupeřům spadl na zem. Problém je v tom, že kin-ballový míč je tak veliký, že jeden hráč ho sám 

nechytí a neudrží. Musí proto spolupracovat celý tým, všichni musí být neustále ve střehu a v akci. 

Kin-ball se hraje v tělocvičně i venku, dá se hrát i v zimě na sněhu. Stačí mít dostatek prostoru a míč. 

V naší základní škole máme pro tento sport vše potřebné - prostor i míč. Začínáme hrát!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESEDA S ILUSTRÁTOREM JIŘÍM FIXLEM 

V pondělí 29. 5. 2017 zavítal do naší Základní školy ve Střelicích ilustrátor a grafik Jiří Fixl. Žáci 1. - 2. 
tříd se pod jeho vedením stali na chvíli ilustrátory. Malovali ilustrace ke knize: „Kubula a Kuba 
Kubikula" Žáci 3. - 5. ročníku se seznámili s hlavními hrdinami knihy Světoví Češi, kterou pan Jiří Fixl 
ilustroval. Malí posluchači si během vypravování doplňovali pracovní list s ilustracemi Jiřího Fixla. Na 
závěr pokládali panu Fixlovi zvídavé otázky, které se týkaly jeho práce ilustrátora. Na závěr nechyběla 
ani malá autogramiáda. Tato beseda se dětem moc líbila. 
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ČTVRŤÁCKÉ PUTOVÁNÍ ZA KARLEM IV. 

Kdo z vás může říci, že byl svědkem svatby Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského? Kdo z vás se 

účastnil bitvy u Kresčaku? Kdo z vás spolu s Karlem IV. stavěl Staré město pražské? Koho z vás osobně 

pasoval Jan Lucemburský na knížete z rodu Přemyslovců, Modrých lvů, Lucemburské hvězdy, 

Statečných lvů, Habsburků na lodi či Vlčího spáru? Letošní čtvrťáci, kteří se zúčastnili školy v přírodě v 

Dolním Žďáru, byli svědky všech těchto událostí. Na rozdíl však od obyvatel středověku necestovali na 

koni ale na kole. A kam se vydají příště? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
BRUNOPARK BRNO 

Dne 23. 6. jsme se čtvrťáky vyrazili na výlet do zábavního centra Bruno. Myslím, že si to všichni 

parádně užili.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍVČÍ VÁLKA  
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Tradiční čtvťácké rozloučení se školním rokem se tento rok neslo v duchu Dějin udatného národa 

českého. Kromě zdařilého představení Dívčí válka, za které by se nemuseli stydět ani profesionální 

herci, nahlédli rodiče do kroniky rodu Přemyslovců. Na závěr pohodového odpoledne zazpívali naši 

námořníci ze čtvrtého ročníku oblíbenou píseň Cesta za doprovodu elektrické kytary, na kterou 

výborně hrál náš čtvrťák Kuba.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Výlet 7.A a 7.B 

 Žáci sedmého ročníku strávili společně koncem dubna tři dny na Blanensku. Prvního dne se 

vydali pěšky z Blanska do Jedovnic, druhého dne navštívili jeskyni Rudku u Kunštátu a Boskovice 

včetně židovského města. Poslední den vystoupali 168 schodů na rozhlednu  Podvrší u Veselice, aby 

se mohli z výšky 621 m nad mořem porozhlédnout po Moravském krasu. I když počasí dětem příliš 

nepřálo, byla zima a občas pršelo, všichni se dobře bavili a vrátili se z výletu spokojeni.  

       

 

25. 11. – 26. 11. 2016 – burza zimních sportovních potřeb 

19. 11. 2016 – Adventní Vídeň 

Od poloviny listopadu až do Vánoc dochází k přeměně Vídně v kouzelné vánoční město, kde vůně 

cukroví a horký punč postupně rozsvěcují vánoční náladu. V tento čas každý rok vyráží do Vídně také 

žáci školy s rodiči a zájemci z řad veřejnosti. 

Letos jsme k prohlídce zvolili zámek Schönbrunn, místo, kde se narodil a také zemřel císař František 

Josef I., od jehož smrti 21. listopadu uplynulo 100 let. Prohlídka zámku a dvě výstavy - v Schönbrunnu 

a Muzeu císařských kočárů, nás dopodrobna seznámily s císařovým životem, rodinou, manželstvím, 

zálibami a politickými událostmi jeho života. 

Vánoční trh před kulisou císařského sídla pak všechny účastníky přenesl do jedné z nejkrásnějších dob 

v roce - doby adventu. 
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2. prosince 2016 – Dějepisná exkurze na Mohylu míru 

Stačí, řeknete-li: „Byl jsem v bitvě u Slavkova …“ 
„Vojáci, můj národ přivítá vás s radostí a stačí, řeknete-li: byl jsem v bitvě u Slavkova, aby se 
odpovědělo: hle, hrdina!" Napoleon  

2. prosince 1805 došlo v blízkosti Slavkova u Brna ke střetnutí francouzské armády císaře Napoleona 
se spojeneckými vojsky cara Alexandra a rakouského císaře Františka. Mezi lety 1910 - 1912 pak 
poblíž obce Prace vyrostla Mohyla míru, první mírový památník v Evropě. Právě ten, spolu s expozicí 
připomínající bitvu, navštívili 2. února žáci 8. A, aby si prohloubili znalosti získané v hodinách 
dějepisu. Prohlídky velmi vhodně na místě doplnily pečlivě připravené výukové dílny. 

         

26. 4. 2017 – Canisterapie 
Canisterapie je jednou z forem zooterapie, při které se využívá pozitivního působení psa na člověka. 
Jak probíhá prakticky, nám přišla ukázat paní Pavla Svobodová, která se svými psími parťáky pomáhá 
dětem s mentálním postižením. 
Poutavá hodina byla doplněním učiva předmětu Společenskovědní seminář, kde se v kapitole - 
Žijeme opravdu spolu? - tématem postižených lidí zabýváme.  
 

 
 

15. 6. 2017 – Dějepisná exkurze 8. A – Káznice Brno 

http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/517/02.jpg
http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/517/05.jpg
http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/537/02.jpg
http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/537/11.jpg
http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/551/01.jpg
http://zsms.streliceubrna.cz/files/1/pictures/551/05.jpg


Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Střelice za školní rok 2016 / 2017 

27 

 

V osmém ročníku jsme prošli dějinami od 17. století až do století dvacátého, pro budoucí život a 
postoje žáků nejdůležitějšího. Pomalu se tak před námi začíná odkrývat věk velkých technických 
vynálezů, ohromného bohatství, ale i nekonečné bídy a teroru.  
V souvislosti s probíraným učivem jsme 15. června navštívili bývalou krajskou věznici v Brně, jejíž 
dějiny sahají až do závěru 18. století. Objekt, který byl původně situovaný za městské hradby, se 
postupně ocitl uprostřed města a málokdo má dnes tušení, že ještě v průběhu 20. století zde 
docházelo k věznění a popravám politických odpůrců nacismu a především komunismu. 
Děkujeme za to, že nám TIC města Brna zpřístupnilo objekt, kde se jen ojediněle konají prohlídky. 
Bylo to poprvé, co místo navštívili žáci jakékoliv školy v rámci dějepisné exkurze. 
 

 

 

2. 6.  Dějepisná exkurze 6. třídy – Archeopark Pavlov 
 Rámci opakování učiva šestého ročníku navštívili žáci Archeopark v Pavlově, který se nachází v místě, 
kde se rozkládalo sídliště z období mladého paleolitu. Mohli vidět nejen, jak vypadalo osídlení v době 
před téměř 30 tisíci lety, ale také umělecké předměty, nástroje, rituální hroby a mnoho dalších 
exponátů.  
 

   

Kroužek Tvořivá dílna 

Kroužek pro žáky z druhého stupně školy. Rozvíjí umělecké nadání, představivost, estetické cítění a 

kreativitu. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6spz8qOXUAhUBshQKHaYQC-YQjRwIBw&url=http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch%3DShowDetail%26siid%3D1418&psig=AFQjCNE2ZNquuST1CkHawjUb8ZOMhjdaFw&ust=1498903530666668


Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Střelice za školní rok 2016 / 2017 

28 

 

 

ÚSPĚCHY ŠKOLNÍHO ČASOPISU ŠKOLNÍ REVUE 
Školní revue vychází na naší škole již řadu let. Časopis tvoří žáci od 5. do 9. ročníku pod 

vedením paní učitelky Vlasty Sokolové. Na schůzkách redakční rady obvykle schází kolem 15 žáků. Učí 
se pracovat s textovým editorem, tvořit grafy a upravovat fotografie. Zvykají si dodržovat 
novinářskou etiku, při tvorbě anket a rozhovorů se učí komunikovat s žáky i učiteli a v neposlední 
řadě rozvíjejí svoje literární schopnosti. 

V školním roce 2016-2017 se náš časopis velmi dobře umístil v celostátní soutěži Školní časopis 
roku. V prosinci obsadil v celostátním finále 3. místo v kategorii Školní časopis roku 2016 a 2. místo 
v kategorii Obsah. 

V červnu pak vyhrála Školní revue krajské kolo soutěže Školní časopis roku 2017. Vítězství jí 
zajistilo postup do celostátního finále, jehož výsledky budou vyhlášeny v prosinci roku 2017, tedy 
v dalším školním roce. 
 
Dětský den pro druhý stupeň ZŠ 
Oslava dne dětí proběhla v pondělí 5.června na školním hřišti. Celý program byl zahájen tradičními 
štafetami a přetahováním lanem. Ve druhé části dopoledne se smíšená vylosovaná družstva 
zúčastnila desetiboje s pohádkovými motivy. Disciplíny kladly nároky na rychlost, obratnost i 
přemýšlení a pobavily všechny přítomné. Ke slovu přišly korály princezny Zlatovlásky, Sindibádova 
mořeplavba, balanc královny Koloběžky, let na koštěti, střelba na ptáka Ohniváka nebo čínská 
Popelka. Dopoledne uběhlo rychle a zase jsme blíž prázdninám. 

 
Eko den s Kometou 
Brněnská Kometa získala po 51 letech opět mistrovský titul v ledním hokeji a byla to sláva ohromná. 
Hráči byli několik dní na roztrhání a pak byli rádi, že zmizeli někde na dovolené. Ale už jsou opět 
v plném tréninku a připravují se na příští sezónu. Součástí aktivit týmu Komety je i účast hráčů na 
různých společenských akcích. Jednou z nich je i Eko den. Naši žáci se ho zúčastnili už podruhé. Třídy 
7.B a 8.B byly přesunuty do lesních oblastí nad Tišnovem, kde se spolu s ostatními 15 školami snažily 
vyčistit určený kus lesa. Cestu s námi absolvoval i Ondra Němec jako jeden z hráčů Komety. Ani 
nasbíraných 90 kg odpadu, na čemž měl největší podíl kus starého linolea, nestačilo na stupně vítězů. 
Podle neoficiálních výsledků jsme skončili na 4. místě. Následovala autogramiáda hráčů Komety, 
které využily davy dětí i dospělých k obohacení svých sbírek. Závěrečné společné foto pak završilo 
vydařené dopoledne. Přejeme Kometě do další sezóny dobrou formu a nám všem čistou přírodu. 

 
Exkurze 7. tříd do Prahy 
Součástí výuky dějepisu jsou i zájezdy do Prahy. I letos se do našeho hlavního města vydaly obě 
sedmičky. Cesta se soustředila na hlavní pražské památky, především Pražský hrad. A co nás na 
exkurzi nejvíce zaujalo? Střídání stráží na Hradě, úplný klid v Jelením příkopu, okno, z něhož v roce 
1618 letěli Slavata a Martinic, repliky korunovačních klenotů, nesmrtelná Zlatá ulička a ještě 
nesmrtelnější Karlův most, davy lidí na Starém Městě a rozchod na Václavském náměstí. A když jsme 
ještě na Václaváku potkali známého youtubera, neznalo nadšení sedmáků (a hlavně sedmaček) mezí. 
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A pokud si cestou tam i zpět pustíte nějaký dobrý film, stojí cesta do Prahy za to. I pro ty, co pořád 
ještě nerozeznají gotiku od baroka.  

 
Exkurze do Osvětimi 
Dvacáté století začínalo nadějně. Evropa žila v míru, technické vynálezy slibovaly pohodlnou a 
šťastnou budoucnost. Výstřely v Sarajevu iluzi ukončily a svět směřoval k Verdunu, Stalingradu, 
Hirošimě, ale také ke gulagům, kulturním revolucím, genocidám, diktaturám a všem možným 
„konečným řešením“. Biologové a historikové ovšem vědí, že na světě neexistují žádná konečná 
řešení. Pouze ta dočasná. A dočasná byla tedy i tisíciletá Třetí říše, jejímž nechvalně známým 
symbolem je vyhlazovací tábor Auschwitz v polském městě Osvětim. Vypravili jsme se tam s letošními 
deváťáky stejně jako tisíce lidí z celého světa, abychom se podívali na místa, která byla svědkem 
událostí naprosto se vymykajícím lidskému chápání. Jako turisté z úplně jiné planety chodíme po 
místech, kde bylo promyšleným způsobem zabito více než 1000000 lidí. Není to příjemný pocit. Ale 
můžeme tu těm mrtvým nechat vzkaz. Vzkaz, že dvacáté první století začíná velmi nadějně, Evropa 
žije v míru a technické vynálezy slibují pohodlnou a šťastnou budoucnost. A také že si to naše století 
nepokazíme tak jako to předchozí. Snad k tomu cesty do Osvětimi trochu přispějí. 

LiStOVáNí životem   
Nevíte, kam se vám doma záhadně ztrácejí ponožky? A vždy jen jedna z páru? Naši žáci 1. stupně už 
to vědí! 

Ve středu 11. ledna měli totiž jedinečnou možnost vidět Lichožrouty v akci. Lichožrouti jsou 
záhadní tvorové, kteří „žerou" ponožky a z párů dělají licháče. Pro normálního člověka jsou ale 
neviditelní a jejich přítomnost poznáte jen podle neustále se ztrácejících ponožek. Českobudějovičtí 
herci Pavel Oubram, Věra Hollá a Tomáš Drápela se na chvíli v takové Lichožrouty převtělili a věřte, že 
to byl opravdu zážitek. A jaké jsou další příběhy Lichožroutů? Tak to si můžete přečíst v knize 
Lichožrouti od Pavla Šruta a Galiny Miklínové. 

Zatímco mladší část žactva se věnovala každodenním potížím s ponožkami, ti starší řešili 
problémy přímo planetární. Utajení mimozemšťané z knihy Marka Haddona Spudveč aneb 70000 
světelných let se vydávají za učitele, chovají se podezřele, něco podivného chystají a mají nějaké 
tajemné náramky. A tak se žáci, kteří jsou zatím v životě spíš smolaři a outsideři, vydávají na 
dobrodružné i zábavné pátrání. Výše zmínění herci se u předvádění této knihy bavili stejně jako 
autor, když ji psal, a stejně jako diváci v sále. My přihlížející učitelé jsme se pak mohli zamyslet, jestli 
náhodou všichni nejsme tak trochu mimozemšťané. 

A pokud se zamyslíme, proč se zrovna tyto dvě knížky sešly tak blízko sebe, najdeme, když 
chceme, nějakou souvislost. Žijeme v době, kdy stále vedle sebe řešíme malé problémy 
každodenního života i obrovské problémy naší planety. Inspirujme se z knih, dělejme, co můžeme, ale 
nezblázněme se ani z malých, ani z velkých problémů. Nebo život uteče, než bys řekl spudveč a 
lichožrout.    

 
Na kole a na lodi jižními Čechami 
Tradiční sportovní kurz pro žáky osmých a devátých tříd se uskutečnil jako obvykle v areálu Jez 
Krkavec u Veselí nad Lužnicí. Zákazníky CK Al&Pa jsme už více než 20 let. Program kurzu bývá 
podobný. Střídavě putujeme na kolech a kánoích. Nežárka teče přímo kolem kempu a je tedy 
k dispozici hned první den. Třeboň a Červená Lhota jsou v dojezdové vzdálenosti, a navíc jsou to 
přece jen jižní Čechy – velký kopec aby pohledal. Voda sice velkými peřejemi nebouří, ale svezení je 
to příjemné a cyklistika po hrázích rybníků má také svoje kouzlo. Ujeli jsme na kolech více než 100 
km, na lodích pak asi 30 km. A protože počasí nám také přálo, kurz se vydařil k všeobecné 
spokojenosti. Snad se vydaří i závěr školního roku. 

 
Strom svítí, Vánoce mohou začít 
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Série předvánočních aktivit na ZŠ úspěšně pokračuje. Po úspěšných dílnách a mikulášské nadílce se ve 
spolupráci se SRPZŠ  v pátek 9. prosince odehrálo v atriu školy to nejdůležitější – rozsvítil se vánoční 
strom a nasměroval tak všechny účastníky našeho vzdělávacího procesu k nejkrásnějším svátkům 
v roce. Vánoční nálada byla zabezpečena jako obvykle technickými prostředky v režii pana Wankeho 
a hlavně pestrými vystoupeními žáků školy. V atriu znělo hezké povídání i zpěv, na školních chodbách 
bylo znát, že se v místních rodinách již peče vánoční cukroví a punče bylo také dost. Do Vánoc zbývají 
dva týdny, strom svítí, škola je vyzdobená. Kdo ještě nepsal Ježíškovi, pospěšte si a těšte se. 

 
Školní ples: V hlavní roli deváťáci 

Od časného rána bylo v pátek 20. ledna v sokolovně rušno. Členové SRPZŠ a žáci devátých tříd 
připravovali sál na večerní tradiční školní ples. Chystání a výzdoba stolů trvaly dvě hodiny, další dvě 
hodiny probíhal předposlední nácvik vystoupení. Náročný program pokračoval i odpoledne, a to 
zvlášť dívkám, které musely stihnout za pár hodin přeměnu žákyně na dámu. V půl páté už čekal 
v sále fotograf a pro mnohé účastníky první slavnostní profesionální fotografování v životě. Pak ještě 
hodina generální zkoušky, kdy si tanečníci uvědomili, že je přece jen jemný rozdíl mezi polonézou 
v riflích a v bílých šatech. Kolem osmé hodiny večerní na přímý dotaz pánové vesměs odpovídali, že 
by si teď raději dali písemku z češtiny, ale toho bohdá nebude, aby střelický žák z boje utíkal. 
Polonéza i následný moderní tanec nadchly přítomné příbuzenské i nepříbuzenské publikum a 
nejedna rodičovská slza ukápla, protože ten svět táááák rychle utíká ………. a kam se podělo to moje 
nedávno ještě malé dítě, když se tady teď prochází už skoro dospělý člověk! Tanec rodičů s dětmi byl 
pak završením této nesporně dojemné chvíle. 

Tento malý krůček k dospělosti pomohli učinit deváťákům vedením nácviku paní učitelky  
Buchníčková, Svobodová, její syn Radek a pan učitel Veselý. Kromě účinkujících patří poděkování i 
celému týmu SRPZŠ za perfektní organizaci plesu, všem sponzorům a dárcům a taktéž všem 
návštěvníkům, kteří vytvořili pravou taneční atmosféru. 

A deváťáci? Budeme s napětím očekávat, jestli ten krůček k dospělosti nezůstal na tanečním 
parketu a jestli se náhodou nepřenesl i do vyučování. Bylo by to před přijímacími zkouškami 
zapotřebí.  

 
Zápis do prvních tříd 

Neřešíme tu, jestli součástí státních maturit má být otázka na epizeuxis, neřešíme, jestli mají 
být přijímací zkoušky tajné či veřejné, tady nejde o funkční styly, rovnice, obvod trojúhelníku či 
souvětí souřadné. Pokud správně umístíte žluté kuřátko do zeleného domečku, znáte jméno své i 
jméno bráchy, pokud umíte říkanku o tom, že v páté třídě jsou medvědi, protože nic nevědí, nemáte 
se čeho bát. Vážení skoroprvňáci, užívejte si to, málokterá zkouška v životě bude tak jednoduchá jako 
zápis do první třídy. Pravda, rodiče s vyplňováním papírů to mají o něco málo složitější, ale i to se dá 
zvládnout. A učitelky prvního stupně okem zkušeným poznávají na dětech i to, co na první pohled 
vidět není. 

Více než 50 malých zájemců o základní vzdělání se přišlo podívat v pondělí 24. 4. do naší 
školy. Přivítali je osmáci – jejich budoucí patroni, kteří budou své malé kamarády od září provázet 
jejich prvním školním rokem. V kostýmech znázorňujících různé světové národy pomáhali malým 
návštěvníkům i jejich rodičům zorientovat se v rozlehlých školních chodbách. Většina dětí pak 
s úsměvem i s výrazem přemýšlení na tváři odpovídala na dotazy učitelek. Rodiče pak s nostalgií 
vzpomínali na svoje zážitky v této škole před dvaceti lety. A ono to opravdu rychle uteklo. Příští rok to 
začne utíkat další generaci. Tak jí přejme, ať to utíkání něčím rozumným vyplní.  
 
Mikulášská nadílka 
My pamětníci si určitě vzpomínáme na závěrečný díl seriálu Arabela, v němž kouzelník Vigo nechá 
odlétat zlého Rumburaka v podobě havrana se slovy, že musí přece na světě existovat zlo, aby proti 
němu mohlo dobro bojovat. 
Málokdy jsou symboly dobra a zla tak blízko u sebe, jako v předvečer svátku svatého Mikuláše. 
Sám biskup je samozřejmě jakýmsi dobrosrdečným moudrým sjednotitelem, který ty dva 
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protiklady dokáže držet v patřičných mezích. 
Mezi deváťáky byl jako každoročně větší zájem o čerty než o anděly. Možná je to odkoukáno z 
občanského života. Obě mikulášské skupiny navštívily všechny třídy ve škole, probraly několik 
hříšníků z jejich blahého nicnedělání či čertovského zlobení, leč jako obvykle je před peklem 
zachránila Mikulášova amnestie. Ostatně mnozí stvrdili svým podpisem, že se do příště určitě 
polepší. Takže nakonec se odměn dostalo pro každého. Andělé odlétali na nebesa s prázdnými 
košíky, čerti zalezli do pekla s prázdnými pytli. A Rumburak? Ten stále někde nad námi létá. Pozor 
na něj. 
 
Koncert ZUŠ pro ZŠ 
Každoroční přátelské setkání dvou střelických škol se uskutečnilo i letos ve formě vystoupení žáků 
ZUŠ na půdě základní školy. Plná tělocvična sledovala hudební i taneční vystoupení svých spolužáků. 
Střídali se sólisté, dvojice i nejrůznější soubory. Slyšeli jsme zpěv, housle, flétny, skladby lidové, 
jazzové a nakonec nechyběl ani klasický rock&roll. Mnozí posluchači v sále si teprve teď uvědomili, že 
své spolužáky znají z úplně jiné stránky, než se jim teď představují. A mladí muzikanti si zase 
vyzkoušeli, jaké je to hrát před plným sálem.  
Velké poděkování patří ředitelství ZUŠ, které tuto akci každoročně připraví a všem učitelům i žákům 
za skvěle připravená a předvedená vystoupení. Dvě hodiny takové hudební výchovy se posluchačstvu 
v sále líbily. Děkujeme. 

Střelický kros 2016 
Tradiční běžecké závody se v okolí základní školy konají už od roku 1993 a pro mnohé zájemce o 
aktivní sportování se každá druhá říjnová sobota stala příležitostí zažít atmosféru klasických 
závodů. Za dobu existence závodů se na start postavila řada pozdějších významných sportovců, 
např. ultramaratonec Daniel Orálek či olympijská vítězka Mirka Knapková, která je dodnes 
držitelkou traťového rekordu na trati starších žákyň. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 163 běžců v 16 kategoriích. Zvlášť potěšitelná je bohatá účast v 
nejmladších kategoriích. Délky tratí jsou vhodné i pro děti, které neběhají závodně, a mohou tak 
poměřit své síly s běžci atletických oddílů z blízkého okolí. 
Oceňujeme všechny střelické běžce, kteří se postavili na start proti jihomoravské konkurenci. V 
popředí výsledkových listin se umístili Laura Dvořáková, Alžběta Krupíková, Martin Buchníček, Jiří 
Novotný, Eliška Zadáková a další. Na stupně vítězů se ve svých kategoriích probojovali Vítek 
Pelikán a Václav Novotný. Se zájmem žactvo sledovalo závod mužů s účastí pana učitele Bohumíra 
Veselého, který doběhl šestý. 
Úspěchy slavili běžci a běžkyně z ŠAK Židlochovice, Sokola Přísnotice, Skolu Brno, TF Brno, 
Moravské Slavie Brno, Univerzity Brno a dalších oddílů, které se každoročně závodů účastní. 
V hlavních dospělých kategoriích zvítězil mezi muži v běhu na 4500 m Rudolf Veleta z SVČ Ledeč, 
mezi ženami na 2250 m Alice Zachariášová z Orla Židenice a veteránskou kategorii ovládl Martin 
Kleibl ze Slovanu Podlesí. 
 
Děkujeme všem závodníkům za účast a všem organizátorům za přípravu závodů, jakož i obci 
Střelice za jejich podporu. Předpokládáme, že se v příštím roce setkáme druhou říjnovou sobotu u 
jubilejního 25. ročníku Střelického krosu, na který jste srdečně zváni.  Aleš Kadlec 
 
             

Sportovní přehled školního roku 2016/2017 

 
Dne 9. 9. 2016 proběhlo v Brně MČR v Odznaku všestrannosti OV a žákyně 9. třídy Viktorie Kalovská 

obsadila sedmé místo z osmdesáti finalistek.  

Dne 27. 9. 2016 se v Ivančicích konal okrskový přebor v minikopané starších žáků. Mužstvo ve 

složení Paktin Hassani, Adam Burger, Jakub Vlašic, Jakub Kokorský, Martin Zoubek, Filip Chmel a 
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Viktor Musil obsadilo první místo, když nevyhrálo pouze poslední zápas s domácím týmem a na lepší 

skóre postoupilo do okresního přeboru, který se bude konat dne 4. 10. 2016 v Želešicích.  

Dne 30. 9. 2016 se v Želešicích konal okresní přebor v přespolním běhu. Viktorie Kalovská, v kategorii 

nejstarších dívek základních škol, doběhla na druhém místě těsně za vítězkou. Náročnou trať dlouhou 

1 500 metrů zdolala za 5 minut 36 vteřin a porazila 32 soupeřek. 

Dne 4. 10. 2016 se konal v Želešicích okresní přebor v minifotbalu žáků. Mužstvo naší školy obsadilo 

5. místo po výhře nad Drásovem 4:2 a prohrou s Ostrovačicemi 1:3 a Pohořelicemi 3:4. 

Dne 30. 11. 2016 se konal ve Šlapanicích okresní přebor ve šplhu na tyči a naše družstvo ve složení: 

Eliška Zadáková, Daniel Vališ, Safia Hassani, Václav Novotný, Simona Švestková, Ondřej Klíč, Nikola 

Vláčilová a Martin Reguli zvítězilo. 

Dne 6. 12.2016 se v Brně konal krajský přebor ve šplhu na tyči. Družstvo mladších dívek ve složení 

Eliška Zadáková, Safia Hassani a Tereza Štanglová obsadilo 3. místo. Družstvo starších dívek v sestavě 

Nikola Vláčilová, Kristýna Jahodová a Simona Švestková získalo 2. místo. V soutěži jednotlivců získal 

v kategorii starších žáků 2. místo Martin Reguli a v kategorii starších dívek Nikola Vláčilová zvítězila.  

Dne 8. 12. 2016 se v Brně konal krajský přebor v silovém čtyřboji starších žáků. Družstvo v sestavě 

Martin Reguli, Filip Chmel, Václav Novotný a Daniel Vališ zvítězilo! V kategorii jednotlivců získal 

Martin Reguli třetí místo. 

Soutěž začala šplhem na laně 4,5 m bez přírazu a naši borci předvedli tyto časy: Reguli 3,50 Chmel 

3,96 Novotný 4,82 Vališ 6,42 s. To nebylo vůbec špatné, do soutěže družstev se započítávají tři 

nejlepší výkony. Rekord naší školy drží z roku 1994 Josef Křivánek 2,56 s, jenž se později stal šplhačem 

světové úrovně (jeho rekordy: lano ze stoje 4,5 m 1,24, ze sedu 8,0 m 5,84 a 14,0 m 15,44 s). Pak 

následovala naše nejslabší disciplína, trojskok snožmo z místa. Reguli 700 Chmel 670 Novotný 760 

Vališ 630 cm. K rekordu školy Lukáše Leskovjana 870 cm, z roku 2015, bylo opravdu daleko. 

Následovaly shyby na hrazdě, Reguli 23, překonal rekord školy z roku 2014, 21 shybů Františka 

Rienta, Chmel 20 Novotný 12 Vališ 13. Tím jsme dohnali ztrátu a nastoupili na poslední stanoviště, 

kde se prováděly ošidné sedy-lehy, bez opory nohou za čas 30 vteřin. Reguli 30 Chmel 29 Novotný 30 

Vališ 23. Rekord školy drží Alexandr Barša z roku 2015, 33 sedů-lehů. Stejného počtu docílil i Reguli. 

Rozhodčí mu 3 opakování odečetla za nízké lokty u kolen. Navzdory tomu jsme však první místo těsně 

udrželi. 

Dne 27. 3. 2017 se ve Střelicích konal okresní přebor v gymnastice. V soutěži družstev obsadily 

Střelice první místo v sestavě Eliška Sázavská, Laura Vianová, Eva Brtníková, Nela Insaničová a Jana 

Nosová v kategorii dívek a v sestavě Václav Novotný, David Harth, Michal Jahoda, Khitab Hassani, 

Daniel Vališ v kategorii hoši. V soutěži jednotlivců obsadili první místo Jana Nosová a Daniel Vališ, 

druhé místo Laura Vianová a Michal Jahoda, třetí místo Khitab Hassani. Cvičení na kladině vyhrála 

Jana Nosová, druhá byla Eliška Sázavská a třetí Sabina Urbánková.  

Dne 28. 3. 2017 se v Ivančicích konal okresní přebor v halové kopané. Mužstvo ve složení Adam 

Burger, Jakub Vlašic, Jakub Kokorský, Filip Chmel, Viktor Musil, Samuel Černý, Petr Střeštík, Michal 

Jahoda, Miroslav Soldán, Antonín Smutný a David Harth obsadilo třetí místo. Tři naše góly vsítil 

Kokorský a jeden Vlašic. V předcházející přípravě Střelice obhájily vítězství v Pololetním poháru a 

samozřejmě v okrskovém kole. 
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Dne 26. 4. 2017 se v Ivančicích konal okresní přebor v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. 
Družstvo Střelic skončilo na čtvrtém místě. Do krajského finále v Brně postoupili Tereza Štanglová, 
Marie Kokorská, Jakub Kokorský a Daniel Vališ. Další výsledky na www.ovov.cz.  
 

Dne 24. 5. 2017 se v Tišnově konal okresní přebor v atletickém čtyřboji a družstvo dívek ve složení 

Simona Švestková, Kateřina Pechová, Nikola Vláčilová, Viktorie Kalovská, Markéta Prudilová a 

Kristýna Jahodová obsadilo třetí místo.  

 

 

Ve Střelicích dne 15. 9. 2017      Mgr. Helena Fialová 

                          ředitelka školy 

 

 

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne: 18. 9. 2017 


