Účast školy v soutěžích a olympiádách
Do kaţdoroční práce s talent y patří příprava ţáků a jejich účast
v soutěţích a ol ympiádách vyhlašovaných MŠMT ČR, ale i dalšími
regionálními a místními organizátory.
Ve školním roce 2005 -06 byla celková účast ţáků n iţší neţ v minul ých
letech, výsledky některých ţáků však zaslouţí ocenění.
a) Mezinárodní akce
Mezinárodní dětská výtvarná výstava LIDICE 2006
zasláno: 3 práce ţáků I.B
6 prací ţáků III.B
ocenění: čestné uznání za úspěšnou výtvarnou práci obdrţeli
- David Krytinář III.B
- Kateřina Buřtová III.B
b) Účast na akcích celostátního charakteru:
STONOŽKA – hnutí Na vlastních nohou – v říjnu 2005 odesláno 140
vánočních pozdravů
Vánočního koncertu STONOŢKY v praţské Lucerně za odměnu se 5.12.
zúčastnilo 6 ţáků
Mezinárodní matematická soutěž Klokan:
Kategorie:
Klokánek 45 účastníků
bodů
Benjamin 62 účastníků
bodů
Kadet
44 účastníků
bodů

Radek Sokol V.A

89

Jakub Kovář VII.B

70

Jiří Reisigl IX.B

71

c) Účast v regionálních kolech soutěží:
EUROREBUS – 7.místo v regionálním kole druţstvo ţáků IX.B – Michal
Hubert, Daniel Kovář, Jiří Reisigl.
d) Účast v okresních kolech soutěží:
Název soutěţe
Pythagoriáda 6. ročník
Pythagoriáda 7.ročník
Matematická olympiáda 6.ročník

Počet ţáků
(druţstev)
v okr.kole
1
1
1

Umístění v okr. kole ( do 10.m.) Učitel
jména ţáků
(příprava)
4. m. Beran Jakub VI.B
8.m. Červený Radek VII.B
8.m. Ondroušková Monika
VI.A

Sládková
Tesařová
Kučerová

Matematická olympiáda –
7.ročník
Matematická olympiáda –
8.ročník
Matematická olympiáda –
9. ročník
Anglický jazyk – kat. 1A
Zeměpisná olympiáda – kat.
C
Dějepisná olympiáda
Dopravní soutěţ cyklistů
– ml. ţáci

- st. ţáci

2

1.m. Červený Radek VII.B

Tesařová

3

5.m. Šustr Filip VIII.B

Hřebíčková

1

8.m. Tušla Jan IX.C

Kučerová

1
1

1.m. Hussein Tarig VII.B
3.m. Reisigl Jiří IX.B

Smejkalová
Tvrdíková

1

4.m. Kovář Daniel IX.B

Šauerová
Bačkovská

4 ţ.=1
druţstvo

4.m. Fišer Ondřej VI.B
Podrabský Tomáš VI.B
Liznová Nela VI.B
Nováková Aneta VI.B
5.m. Klouda Jakub VIII.A
Komosný Tomáš VIII.C
Palášková Barbora VIII.C
Zatloukalová Krystýna
VIII.C
.

4 ţ.=1
druţstvo

e) Účast v dalších soutěžích:
Lidice 2006 – výtvarná soutěţ – 3 práce ţáků I.B
- 6 prací ţáků III.B
Občanské sdružení Filadelfia – Blanenské oko – 27 prací ţáků 1. stupně:
Ocenění: 1. místo: Ane ta Jarůšková III.B
2. místo: Anna Zummerová II.B
3. místo: David Barič II.B
Městská knihovna – Přehlídka recitátorů – účast 6 ţáků 1. -3. roč. a 1 ţák 6.
roč.
Doprovodné soutěže k olympiádě dětí a mládeže Blansko 2006
Návrh dresu našeho týmu
1. kategorie – David Farkaš III.B – 1 místo
2. kategorie – Veronika Vitouchová V.B 1. místo
a
- Alice Zachovalová V.B
Literární soutěţ:
1. kategorie – Martin Juračka IV.A – 3. místo
téma: Můj největší sportovní úspěch

VI.3. Sport ve škole
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Umístění ve sportovních soutěžích:
Název soutěže

Počet žáků
/družstev/
v okr. kole

Přespolní běh
20/4/

Stolní tenis

4/1

Umístění
okr. kolo

Učitel (příprava)

2.ml. hoši
3.ml. dívky
2.st. hoši
3.st. dívky
2. Dominika Krejčířová

Kučerová
Krejčíř

2.st ţáci

Krejčíř

Plavání

32/4

3.Jakub Rychtařík
2.Lenka Martinková
2.Jana Jakubíková
3.Radek Červený
2.Eva Fojtová
2.štafeta ml. dívky
3.štafeta ml. hoši
2.Tomáš Popelka
2.Jakub Haresta

Starý

Kunštátská laťka

28/4

Krejčíř

Pohár rozhlasu

48/4

1.st. ţáci
1.ml. ţáci
3.ml. dívky
4.st. dívky
1.Aneta Nováková
2.štafeta 4x60m
1.Štěpán Havlíček
2.Martin Kakáč
2.Vladan Tihon
3.Jakub Haresta
2.Pavel Hrazdíra
2.štafeta 4x60m
3.Miroslav Kihán
1.,1.Tomáš Popelka

Krejčíř, Kučerová

Squash

20/2

1.David Jaroš

Krejčíř

Bowling

20/2

1.Jakub Haresta

Krejčíř

ODM 2006

52/4

1.Ţaneta Strejčková
2.Tomáš Paděra
3.Iveta Maňoušková
1.štafeta 4x100.
2.Kateřina Smejkalová
3.Radek Sokol
2.Radek Sokol
3.Iveta Maňoušková
1.Dominik Musil
2.Michal Kupka
1.Lukáš Musil
2.Karel Konopiský
3.Kateřina Smejkalová
3.Kamila Klepalová
3.Lukáš Tichý
3.David Buchta
3.Barbora Novotná
3.Dominik Grim
1.hoši florbal
3.dívky přehazovaná

Krejčíř
Kučerová
Hebelková
Němcová
Szabová

Umístění žáků školy v dalších kolech soutěží:
Regionální kolo: Pohár rozhlasu
3. místo
st. ţáci
8. místo
ml. ţáci
Softbal - Brno
1. místo
st. ţáci
Celostátní kolo: Softbal – Praha
4. místo
Projekt:
Interaktivní testy v matematice je název ročního projektu zpracovaného
skupinou učitelů matematiky na 2. stupni. Patří do oblasti nadstandardu
SIPVZ a jeho přijetí ze strany MŠMT znamená nejen přínos pro výuku
matematiky, ale také šance a finanční prostředky k vybudování druhé
počítačové učebny a infocentra škol y. Realizace projektu započala ve škol.
roce 2005-06 a bude pokračovat do konce kalendářního roku 2006.
Tradiční akce školy s účastí rodičů
Den otevřených dveří konaný dne 12.1. - vyuţili opět zejména
rodiče dětí z 1. stupně nebo bud oucí školáci se svými rodiči.
Mezi návštěvníky škol y byl y i děti z MŠ se svými učitelkami.
Za významnou akci lze povaţovat i setkání s rodiči budoucích
prvňáčků, které bylo 15.6.2006 opět ve školní jídelně na základě
písemných pozvánek. Zúčastnila se vět šina rodičů i dětí.
Připravený program byl vlastně startem do nového školního roku.
Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky (29.6.2006) spojené
s předáním vysvědčení ţákům bylo i završením spolupráce
s rodiči. Proběhlo za účasti všech rodičů ve slavnost í atmosféře
ve školní jídelně zaplněné do posledního místa.

25.9.

Slavnostní otevření šk. hřiště za účasti premiéra ČR se sportovním
vystoupení pro veřejnost

5.-7.10. Dny zdraví ve městě : -

Sportovní den pro MŠ
výstava panelů v MK
ochutnávky zdravých pokrmů
běh Terryho Foxe

4.10. Světový běh Harmonie na náměstí
4.10. Světový den jazyků (návštěva MěÚ a Brna)
4.11.
Ukázka stolničení na SOU Obůrka

4.11.

Přehlídka pěveckých sborů v Olešnici

8.11.

Exkurze 6.ročníků na MěÚ

16.11.
Brna

Vystoupení PS v Galerii společně s Rómským souborem „VRANÍK“ z

25.11.

Účast 20 žáků na plavecké štafetě VZP ve Vyškově

25.11.

Mezinárodní den nekouření – prezentační odpoledne

20.12.

Pěvecký sbor koncertuje v MŠ

11.-13.1.Návšt ěvy blanenských MŠ v naší škole
30.1.

Beseda o šikaně pro 6. roč. OPPP

28.3.

Aktivity sdružení FILADELFIA k rasismu a xenofobii

3.4.

Návštěva Měst. knihovny - 2. ročník

12.4.

Recitační přehlídka v MK

19.5.

Přehlídka PS v Bystřici nad Pernštejnem

8.6.

Fotbalový zápas na turnaji v Rakousku

9.6.

Výchovná akce v kině „Kamarádi na výletě“

14.6.

Skupina „Seiferos“ (vystoupení dravců na přehradě)

19.6.

Lesníkův den, pořad pro 7.AB

20.6.

přijetí nejlepších žáků 9. tříd starostkou města

21.6.

Slavnost Slabikáře v MK a ve škole

VI.12. Zapojení do národních a mezinárodních výzkumů

Pro posouzení dosaţené úrovně dovedností ţáků je důleţité mít moţnost
ověření a porovnání s jinými školami téhoţ t ypu. Proto tradičně vyuţíváme
test y, které nabízejí organizace s celostátní působností.
1) Dovednostní test y Kalibro pro ţáky všech tříd 9. ročníku. Jsou určen y
pro práci ve dvojicích, čímţ se ověřuje schopnost ţáků spolupracovat.
Testování proběhlo v listopadu 2005 a vybrali jsme 2 test y:
Přírodovědný základ….úspěšnost 23,8% (jiné ZŠ 21,6%)
Humanitní základ….úspěšnost 33,9% (jiné ZŠ 32,4%)
Z rozboru výsledků bylo patrné, ţe dosaţená úroveň dovedností našich
ţáků je vyšší neţ na srovnatelném t ypu základních ško l.
2) Projekt Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) s názvem
Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků 9. tříd 2006 . Testování se
uskutečnilo 1.2.2006, ţákům byl y zadány 3 test y:
Test dovedností v Českém jaz yce
Test matematických dovedností
Test studijních dovedností
Testování proběhlo celostátně 1. února, v jednom dni všechny test y. Na
testové
otázky odpovídali ţáci jednotlivě. Vyhodnocené test y jsme
obdrţeli v dubnu a jejich výsledky v yučující jednotlivých předmětů
rozebrali přímo se ţáky. Kaţdý testovaný ţák obdrţel Osvědčení
o dosaţených výsledcích. Celková úspěšnost našich ţáků v matematice
a studijních dovednostech byla vyšší neţ v rámci ČR, v českém jaz yce o
0,2% niţší.
Od roku 2001 patří naše škola do skupiny škol, kde probíhá
mezinárodní výzkum PISA. Součástí šetření zjišťujícího postoje ţáků a
rodičů ke vzdělání z r. 2003 byla snaha instituce navázat kontakt
s rodinami ţáků.
Ve školním roce 2005 -06 (říjen) jsme obdrţeli ţádost o nové
kontaktování rodin našich ţáků. V rámci výzkumu očekáváme v roce
2006 informace jak naše škola (ve srovnání s jinými) motivuje ţáky
k dalšímu vzdělávání a jak je připravuje k dalšímu studiu.

