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Základní školy městské části Brno-střed
nabízejí kvalitní vzdělání a řadu zážitků
Začátek školního roku je vždy provázen
stresem z nových povinností a ranního
vstávání. Zejména prvňáčci vstupují do
nové etapy svého života, která jim snad dá
chuť do dalšího vzdělávání.
V tomto, v pořadí již třetím tematickém čísle
zpravodaje, se soustředíme tentokrát na vzdělávání v jedenácti základních školách, které
jsou zřizovány městskou částí Brno-střed. Kromě základního mnohé ze škol poskytují vzdělání předškolní a stravování. Uvnitř tohoto čísla
se můžete dočíst o profilacích jednotlivých
škol, z nichž některé nabízejí kromě klasického
přístupu i postupy jiné, například prvky daltonské. Výjimkou už není výuka cizích jazyků
od první třídy a možnost výběru dalších jazyků
ve vyšších ročnících.
Školy se pravidelně zapojují do mezinárodních
projektů, některé z nich spolupracují s fakultami Masarykovy univerzity a Mensou České
republiky. Zejména základní škola Křenová
a škola na nám. 28. října pomáhají zapojovat

díky svým projektům i sociálně znevýhodněné
děti.
Mimořádné číslo přináší také přehled rekonstrukcí škol, do nichž v průběhu léta radnice
investovala, a informaci o vyhlášení nejlepší
školní jídelny na Moravě, soutěže, ve které se
utkaly mimo jiné i dvě jídelny zřizované naší
městskou částí.
A protože začátek nového školního roku není
pouze ve znamení učení, ale i zápisu do nejrozmanitějších sportovních, uměleckých či
jinak volnočasových kroužků, nabízíme
pozvánky na některé z nich. Dalším akcím,
na které v tomto čísle nezbyl prostor, se budeme věnovat v následujících pravidelných vydáních zpravodaje.
První dvě mimořádná čísla přinesla informace
o prorodinných aktivitách a snahách, které
vyvíjíme s cílem zpříjemnit život v centru města
Brna. Příští mimořádné vydání, které připravujeme, bude věnováno bezpečnosti a akcím
pro veřejnost.
Věřím, že se začátek školního roku všem
vydařil, a budu rád, když vzdělávání na našich
školách nebude jenom povinností, ale i zábavou.
I

Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed
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Konec školního roku

Předávání vysvědčení na Bakalce a radnici Brno-střed

Starosta rozdává vysvědčení na Bakalce.

Paní ředitelka Bakalky si odnesla několik květin.

Poslední den a prázdniny před sebou.

Kromě vysvědčení si někteří zasloužili i odměny.

Křídlovická tradičně zakončuje školní rok na radnici.

Deváťáci z Křídlovické ve společenském sále.

Pan ředitel rozdává diplomy.
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Poslední školní den si žáci přišli do
škol pro vysvědčení a pochvaly od
svých učitelů a začali se těšit na
dva měsíce prázdnin. Deváťáky na
základní škole Bakalovo nábřeží
navštívil starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, aby
jim osobně předal pamětní list

k úspěšnému ukončení základního
vzdělání a popřál hodně úspěchů
do budoucího vzdělávání. Totéž
popřál všem deváťákům z Křídlovické, kteří si pro svá vysvědčení
přišli již tradičně na radnici Brna-střed do společenského sálu.
I
(red)

Představujeme naše školy

Městská část Brno-střed zřizuje jedenáct základních škol,
do kterých od září začalo chodit 575 nových nadšených prvňáčků
Základní škola Brno, Antonínská 3
Kontakty: telefon – 541 213 142,
e-mail – zs.antoninska@bm.orgman.cz, www.zsantoninska.cz
Školní vzdělávací program – Výhra pro naše děti – navazuje na
dlouholetou tradici výuky cizích jazyků. Výuka angličtiny nebo
němčiny je zahájena již v 1. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací.
Od 3. ročníku je výuka jazyka rozšířena na 3 hodiny týdně. Od
5. ročníku mají žáci povinně přiřazen druhý cizí jazyk. Své znalosti
v německém jazyce si žáci mohou ověřovat pobyty v Německu či
Rakousku (Stuttgart, Vídeň). Dovednosti získané ve výuce
anglického jazyka si mohou žáci rovněž otestovat při jazykově
poznávacích zájezdech do Velké Británie nebo účastí v mezinárodních projektech, jejichž komunikativním jazykem je angličtina.
Vedle rozšířené výuky cizích jazyků nabízí škola žákům v rámci
povinně volitelných předmětů semináře (přírodovědný, zeměpisný…), environmentální výchovu, etickou výchovu.
Žáci s výtvarným nebo hudebním nadáním mohou svůj talent rozvíjet
pod vedením zkušených pedagogů. V oblasti zájmové činnosti
každoročně zahájí svou práci téměř dvě desítky kroužků – jazykové,
hudební, výtvarné, sportovní.
Pravidelně probíhá lyžařský výcvikový kurz (včetně snowboardu),
školy v přírodě, školní poznávací výlety.
Děti 1. stupně navštěvují školní družinu s bohatou zájmovou činností
(provoz 6.30–17.00 hod.).

Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8

i v rámci celé republiky. Oba předměty nebyly vybrány náhodně,
v pracovních činnostech vyučovaných v anglickém jazyce si žáci
posilují jazykové znalosti přímo v konkrétních každodenních situacích
a výuka informatiky vychází z anglické terminologie. Jako jediná škola
v Jihomoravském kraji nabízí škola žákům již od 2. ročníku přípravný
kurz ke Cambridge zkouškám, které jsou každoročně pořádány
v květnu ve spolupráci s Britskou radou a vedou k získání
mezinárodně uznávaného certifikátu. Nejen na podporu a rozvoj
jazykového vzdělávání nabízí škola širokou škálu mimoškolních
aktivit, např. kroužky anglické konverzace, francouzské konverzace,
kroužek španělského jazyka, kroužek německého jazyka pro žáky
1. stupně, kroužek ruského jazyka, kroužek informatiky s různou
úrovní pokročilosti, kroužek tvorby webových stránek, výuku
náboženství, fungující knihovnu českých i cizojazyčných titulů, výuku
hry na flétnu, pěvecký sbor, kroužek keramiky a výtvarné výchovy,
kroužek šachu, kroužek badmintonu, kroužek golfu a kroužek juda.
K ověřování komunikačních dovedností v cizích jazycích a za účelem
poznávání škola každoročně pořádá kulturně poznávací zájezdy do
evropských zemí – např. Anglie, Francie, Rakouska, Německa,
Belgie, Švýcarska a dalších. Stejnému účelu slouží také mezinárodní
projekty, do nichž je škola zapojena a v jejichž rámci žáci komunikují
se svými vrstevníky v cizím jazyce. Žáci mají také možnost
prezentovat nabyté znalosti a dovednosti na veřejných vystoupeních
(školní akademie, besídky, vánoční vystoupení na nám. Svobody
a další). Na jejich vystoupení se pravidelně těší senioři domovů
důchodců a LDN v Brně. Dlouhodobě nadprůměrná kvalita
učitelského sboru byla hlavním kritériem, na základě kterého byla
škola vybrána Pedagogickou fakultou MU k výchově a výcviku
budoucích pedagogů, a má statut fakultní školy. Škola disponuje
velmi kultivovaným pracovním prostředím. Ke zvýšení efektivity výuky
slouží řada odborných učeben vybavených nejmodernější výukovou
technikou. V posledních letech budova školy prošla generální
rekonstrukcí, škola tak ve všech ohledech vyhovuje nejvyšším
nárokům na materiální podmínky vzdělávání a optimální pracovní
klima. Pro ověřování studijních výsledků žáků a srovnávání výsledků
vzdělávání v rámci celorepublikového šetření se žáci školy již
tradičně zapojují do testování firmy Scio STONOŽKA a národního
testování PISA a mezinárodního testování úrovně anglického jazyka
CEFLA.

Základní škola Brno, Horní 16

Kontakty: tel. 543 212 725
www.bakalka.cz, e-mail: vedeni@bakalka.cz
Jedná se o školu s rozšířenou výukou cizích jazyků. Vytvořením
školního vzdělávacího programu „Naše výsledky hovoří cizími jazyky“
se završily snahy o co nejkvalitnější výuku nejen v cizích jazycích
a využily také více než 40leté tradice školy jako školy s rozšířenou
výukou jazyků. Součástí vzdělávacího programu je výuka angličtiny
od 1. ročníku pro všechny žáky a povinná výuka druhého cizího
jazyka od 6. ročníku, kde si žáci mohou vybrat mezi jazykem
německým a francouzským. Cílem je co nejkvalitněji připravit žáky
na další studium a u každého žáka využít maxima jeho osobních
schopností. Díky tomu, že škola disponuje dostatečným počtem
pedagogů, kteří jsou odborně i pedagogicky způsobilí vyučovat i jiné
předměty v anglickém jazyce, vyučují se se schválením MŠMT již
čtvrtým rokem v anglickém jazyce předměty pracovní činnosti
a informatika. Tímto krokem získala škola jedinečné postavení nejen
mezi školami na území města Brna, Jihomoravského kraje, ale

Kontakty: tel. 543 214 361
e-mail: info@zshorni.cz, www.zshorni.cz
Škola se snaží o co nejkvalitnější výuku cizích jazyků, proto žáci již
od 1. třídy mají možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka. Zde
zkušení učitelé hravou a nenásilnou formou vytvářejí u dětí základy
pro povinnou výuku AJ od 3. třídy.
Vytváří podmínky nadaným žákům nejen při individuální práci v rámci
vyučování a výběru z nabídky volitelných předmětů, ale častým
zastoupením školy na nejrůznějších soutěžích – vědomostních,
kulturních a sportovních.
Škola se intenzivně zabývá žáky se speciálními potřebami. A to nejen
ve třídách s ostatními dětmi individuálním přístupem, ale
i v mimořádných hodinách s pomocí speciálního pedagoga, který
podle integračního programu provádí reedukaci poruch. Druhou
možností je výuka ve speciální třídě s malým počtem žáků a pod
vedením speciálních pedagogů.
Nemalou pozornost věnuje žákům, kteří se chystají ke studiu na
středních a odborných školách. Od 7. třídy si mohou žáci vybrat
z velké nabídky volitelných předmětů.
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Představujeme naše školy
Po celou dobu školní docházky je žákům i rodičům k dispozici
speciální pedagog, výchovný poradce a preventista, kteří tvoří Školní
poradenské pracoviště.
Ke zkvalitnění výuky přispívá i skutečnost, že ZŠ je fakultní školou
Masarykovy univerzity v Brně, spolupracuje s brněnskými i mimobrněnskými pedagogickými poradnami, s pražskou společností
DYSLEXIE a všichni vyučující se pravidelně účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Škola se zabývá ekologií. Klade důraz na poznávání vztahu člověka
a životního prostředí. V loňském školním roce získala škola grant
MŠMT na projekt „Trvale udržitelný rozvoj a naše škola“.

Základní škola Brno, Hroznová 1

prezentace na školní konferenci. Škola je fakultní školou Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Spolupracuje s partnerskými
školami v zahraničí (Anglie, Slovensko). Škola dále nabízí školní družinu,
širokou paletu nepovinných předmětů a zájmových kroužků (sportovní
hry, házenou, stolní tenis, gymnastiku, konverzaci v anglickém jazyce,
keramiku, dramatickou výchovu, náboženství aj.), odbornou práci
s dyslektiky, práci s mimořádně nadanými žáky, výuku plavání (2. a 3.
ročníky), výuku bruslení (3. a 4. ročníky), dopravní výchovu na prvním
stupni, mediální výchovu jako povinný předmět v 8. ročníku aj.

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Kontakty: tel. 543 211 912
e-mail vedeni@zshroznova.cz, www.zshroznova.cz
V Základní škole Brno, Hroznová 1 jsou prvňáčci vzděláváni podle
vlastního školního vzdělávacího plánu. Žákům prvního ročníku je
věnována maximální péče. Jejich třídy jsou umístěny v samostatné
budově uprostřed zahrady, kde je zaručeno klidné, nestresující
prostředí bez zvonění, s možností časového dělení výuky podle
potřeb dětí a uvážení učitelky. K žákům je přistupováno individuálně,
pro mimořádně nadané existuje možnost rozšíření vzdělávání
prostřednictvím výukových programů a individuálních plánů. Žákům
s vývojovými poruchami učení je nabízena náprava v lekcích
vedených speciální pedagožkou. Vyučující i rodiče mají již více než
desetiletou zkušenost se slovním hodnocením žáků první třídy.
Exkluzivitou je bezplatná výuka angličtiny od první třídy. Dále škola
nabízí pro zájemce od třetí třídy přípravu k mezinárodní jazykové
zkoušce. Anglický klub, výuku němčiny jako druhého jazyka
poskytuje od šestého ročníku. Informatiku včetně využívání internetu
vyučuje formou povinné i zájmové činnosti. Obohacením výuky jsou
lekce dramatické výchovy. Kvalita vzdělávání a přípravy žáků na
střední školy se ověřuje dlouhodobě pomocí testů SCIO.

Základní a mateřská škola Brno, Husova 17
Kontakty: tel. 542 212 689
e-mail: reditel@zshusovabrno.cz, www.zshusovabrno.cz
Na škole, která se nachází v centru města Brna, probíhá ve všech
třídách výuka s využitím daltonských prvků. V loňském roce obdrželi
certifikát „Mezinárodní daltonská škola“ (International Dalton School).
Žáci jsou vedeni k samostatné práci a zodpovědnosti za výsledky
své práce. Podle školního vzdělávacího programu „Na Husovu
chodíme rádi“ se vyučuje angličtina od 1. ročníku. Od 7. ročníku si
žáci mají možnost zvolit druhý cizí jazyk (němčinu nebo
francouzštinu). Školní rok zpestřují různé projektové dny, například
Den světových náboženství, Den plný kultury, Husovská noc, Veletrh
Evropy, Den zdravého životního stylu atd. Výstupem devítileté práce
žáků je tvorba vlastní ročníkové práce v posledním ročníku a její
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Kontakty: tel. 549 121 099
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz, www.kotlarska.cz
Škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu s názvem
„Škola 21. století“, který – stejně jako všechny další informace – je
zveřejněn na internetových stránkách školy. V rámci tohoto
vzdělávacího programu škola nabízí rozšířenou výuku anglického
jazyka, matematiky a hudební výchovy, na I. stupni dále pak rozšíření
výuky výtvarné nebo tělesné výchovy. Anglický jazyk škola vyučuje
od 1. třídy a v různých stupních zařazuje i výuku rodilým mluvčím
(5. ročník a 9. ročník), který se s dětmi zaměřuje především na
konverzační témata. Plavání, bruslení a lyžařské výcvikové kurzy jsou
součástí výuky. Všechny třídy na 1. stupni jezdí na školy v přírodě,
na 2. stupni na školní výlety a podobné akce.
Škola je dobře vybavena moderní audiovizuální technikou a má velké
množství odborných učeben (chemie, fyzika, multimediální učebna,
počítačová učebna, učebna výtvarné a hudební výchovy, jazyková
učebna, keramická dílna), dvě tělocvičny a ve vnitrobloku hřiště
s parkem, žáci 1. stupně využívají knihovnu se studovnou.

Představujeme naše školy
Na škole funguje školní poradenské pracoviště, které koordinuje
úspěšnou reedukaci žáků s poruchami učení a poskytuje radu
a pomoc žákům i rodičům.
V odpoledních hodinách škola nabízí širokou škálu kroužků, které
uspokojí rozmanité zájmy žáků v oblasti sportovní, hudební, pěvecké,
taneční, výtvarné, dramatické, jazykové atd.
Pedagogičtí pracovníci mají zájem se stále vzdělávat, navštěvují
různé semináře a kurzy, kde se seznamují s novinkami ve
vzdělávání. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou
poradnou, s Pedagogickou fakultou a Filozofickou fakultou
Masarykovy univerzity.

Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

individualita dítěte - prvky daltonského přístupu prolínají výuku ve
všech ročnících. Výuka angličtiny už od 1. ročníku, od 7. ročníku
nabízí škola další cizí jazyk. Děti jsou zapojovány do celoškolních
projektů, do projektů Zdravé zuby, MRKEV, GLOBE, Slunce do škol.
Škola pravidelně pořádá školy v přírodě, lyžařské kurzy, exkurze,
poznávací zájezdy, matematická a přírodovědná soustředění. Školní
poradenské centrum zajišťuje všestrannou péči o žáky se zvláštními
vzdělávacími potřebami, psychologické, pedagogické a kariérní
poradenství. Plavání děti navštěvují ve 2. a 3. ročníku, bruslení
v 1.–5. ročníku.

Základní škola Brno, nám. Míru 3
Kontakty: tel. 543 212 587
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz, zskrenova@zskrenova.cz
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 nabízí multikulturní prostředí
s individuálním přístupem ve třídách se sníženým počtem žáků a ve
třídách speciálních nabízí výuku pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami. S přípravou dětí na vzdělávací proces se
začíná již v přípravném ročníku. Na obou stupních školy učitelům
vypomáhají asistenti pedagoga. Na škole působí školní poradenské
pracoviště. V rámci první výzvy Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, kterou vyhlásil Jihomoravský kraj, byl
schválen druhý evropský projekt s názvem Amen sikhľuvas pre
dživipen! (Učíme se pro život!). Tento projekt byl zahájen 1. dubna
2009 a bude probíhat do 31. března 2012 a umožní dětem ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí dosáhnout lepších výsledků
ve škole. Jeho hlavní náplní je rozšíření včasné péče pro předškolní
děti a nejmladší žáky, posílení výuky druhým pedagogem
a asistentem na prvním i druhém stupni školy, a další rozšíření
kvalitního zázemí pro výuku. Hlavním partnerem projektu je ZŠ a MŠ
Brno, nám. 28. října 22.

Základní a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b
škola při Pedagogické fakultě MU
Kontakty: tel. 543 212 716
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz, www.zskridlovicka.cz
Talentované a mimořádně nadané děti jsou vzdělávány podle
individuálních vzdělávacích plánů, jsou integrovány do běžných tříd
1.–9. ročníku. Škola působí při Pedagogické fakultě MU a je
partnerskou školou Mensy ČR. Klub dětí a jejich rodičů organizuje
atraktivní poznávací, vzdělávací a herní aktivity pro volný čas.
Několikátým rokem na škole funguje školní vzdělávací program
Heuréka. Třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných
předmětů a informatiky na II. stupni připravují budoucí úspěšné
studenty SŠ a zajišťují mimořádnou úspěšnost v žákovských
soutěžích a olympiádách. Děti se na škole učí samostatnosti,
spolupráci a odpovědnosti, v učebním procesu je respektována

Kontakt: tel. 543 211 805
e-mail: zsnmiru3@ipa.anet.cz, www.zsmiru@brno.cz
Škola vyučuje v 1. až 3. ročníku a 6. až 8. ročníku podle školního
vzdělávacího programu ŠKOLA NA MÍRU. Školní vzdělávací
program ŠKOLA NA MÍRU je zpracován přímo na míru této ZŠ,
která je umístěna v klidném prostředí pod Kraví horou. Děti se ve
škole cítí příjemně, zažívají radost z učení. Škola připravuje žáky
samostatně jednat a zodpovědně se rozhodovat. V ostatních
ročnících se vyučuje podle dobíhajícího vzdělávacího programu
Obecná škola. Školní vyučování je doplněno výukou v Moravské
galerii, Lipce, Planetáriu M. Koperníka, Moravském zemském
muzeu. Estetická výchova je rozvíjena návštěvami divadel, výstav
a koncertů. Prvňáčkům škola nabízí: výuku dětí zkušenými
pedagogy v prostředí, které patří k nejzdravějším v městě Brně,
individuální přístup k dětem podle jejich zdravotního a psychického
stavu, výuku výtvarné výchovy i tvoření ve školní keramické dílně,
výuku anglického jazyka v 1. a 2. ročníku jako nepovinného
předmětu, ozdravný pobyt dětí na školách v přírodě a výletech. Žáci
se účastní celostátních soutěží a olympiád podle svého zaměření.
Od 3. ročníku mají žáci anglický jazyk povinný. Další jazyk je
vyučován od 7. ročníku a děti si vybraly francouzský a ruský jazyk.

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22
Kontakty: tel. 545 212 165, info@osmec.cz, www.osmec.cz
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 se nachází v centru Brna. Škola se
specializuje na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami –
se sociálním znevýhodněním. Podařilo se vytvořit a uvést do života
komplexní výchovně-vzdělávací program. Pilířem tohoto programu je
idea školy s celodenním programem. Ve škole pracují kroužky
hudební, taneční Jagori, výtvarný, keramický, přírodopisný, sportovní
a kroužky informatiky, přípravy na přijímací zkoušky, dále kroužky pro
nadané žáky, kroužky doučování a kroužek školního časopisu Amaro
Jilo a posilovna. Škola má připravenu nabídku pro všechny věkové
kategorie dětí (dvě MŠ, přípravný ročník, devět ročníků ZŠ, kurz pro
získání základního vzdělání). Ve škole pracuje šest asistentů
pedagoga a školní poradenské pracoviště. Škola se cíleně věnuje
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Představujeme naše školy

Seznam mateřských škol zřizovaných
městskou částí Brno-střed

rozvoji moderních vzdělávacích metod opírajících se o IT
technologie.

Základní škola Brno, Úvoz 55

Kontakty: tel. 541 213 257, skola@zsuvoz.cz, www.zsuvoz.cz
V roce 1961 byla otevřena ZŠ Úvoz, která je situována v příjemném
prostředí na úpatí Kraví hory, téměř ve středu města. Veřejnosti se
zapsala do povědomí jako sportovní škola, ale v současnosti jde
o školu s velmi širokým zaměřením. V roce 1993 byl vedle školy
vybudován zimní stadion. Od září 2006 ve škole začali pracovat podle
nového školního vzdělávacího programu nazvaného ÚVOZ, který vede
žáky k větší samostatnosti, tvořivosti a sebehodnocení. Od
1. ročníku je do výuky zařazen anglický jazyk a informatika.
V 6. ročníku si žáci mohou vybrat ze širokého spektra volitelných
předmětů, zaměřených jazykově, prakticky či přírodovědně. Ve školním
roce 2007/2008 zahájili projekt skupinové výuky nadaných
a mimořádně nadaných žáků. Děti dostávají příležitost seznámit se už
v mladším školním věku i se základy vědních oborů. Ve volném čase
děti navštěvují kroužky nebo kluby, vedené zkušenými lektory. Mohou
si vybrat ze široké nabídky, jejíž plný přehled je uveden na školních
webových stránkách. Dlouholetou tradici na škole mají kroužky
sportovně zaměřené (bruslení), ale i dramatický, hra na flétnu
a modelování. V nabídce je i orientální tanec, judo, mineralogie nebo
cirkusová škola. Žáci využívají ke své práci moderní odborné pracovny
– jazykové a počítačové učebny, interaktivní učebnu, informační
centrum, hudebny vybavené AV technikou, fyzikální a chemickou
laboratoř, modelovnu s hrnčířským kruhem i vlastní vypalovací pecí,
cvičnou kuchyňku, školní divadélko. Speciální pedagogové a logoped
pečují o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
I
(red)
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Mateřská škola Brno, Bayerova 5, tel.: 549 247 695,
e-mail: msbayerova@volny.cz, www.msbayerova.wz.cz
Mateřská škola Brno, Bílého 24, tel.: 543 242 916,
e-mail: msbileho@seznam.cz
Mateřská škola Brno, Biskupská 7, tel.: 543 235 224,
e-mail: ms.biskup@bm.orgman.cz
Mateřská škola Brno, Francouzská 50, tel.: 545 578 896,
731 000 015, e-mail: ms.francouzska@volny.cz
Mateřská škola Hlinky 46, odloučené pracoviště MŠ Vinařská 4,
tel.: 543 240 331, e-mail: msvinarska@mbox.vol.cz
Mateřská škola ,,Na kopečku u zvonečku“ Brno, Horní 17, tel.:
543 212 880, e-mail: mshorni@volny.cz,
www.sssbrno.cz/mshorni.cz
Základní a mateřská škola Brno, Husova 17 – mateřská škola
Jánská 22, tel.: 542 214 899, e-mail: zs.husova@bm.orgman.cz,
www.zshusovabrno.cz
Mateřská škola Brno, Kamenná 21, tel.: 731 610 259,
e-mail: mskamenna@centrum.cz
Základní a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, tel.: 549 121 099,
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz, www.kotlarska.cz
Základní a mateřská škola Brno, Křenová 21, mateřská škola
Mlýnská 27, tel.: 543 212 587,
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz, www.zskrenova.cz
Mateřská škola Brno, Křenová 76a, tel.: 543 241 731,
775 201 356, e-mail: mskrenova@ iol.cz
Základní a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, tel.: 543 213 367,
e-mail: skolka@zskridlovicka.cz, www.zskridlovicka.cz
Mateřská škola Brno, Nádvorní 3, tel.: 543 213 309,
e-mail: skolka@msnadvorni.cz, www.msnadvorni.cz
Základní a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22
tel.: 545 212 165, e-mail: info@osmec.cz, www.osmec.cz
MŠ Dituška – Stará 13/15, MŠ nám. 28. října 22
Mateřská škola „Zdislava“ Brno, Pellicova 4, tel.: 543 212 371,
e-mail: mszdislava@seznam.cz
Mateřská škola Brno, Pšeník 18, tel.: 543213911,
e-mail: mspsenik@volny.cz, www.mspsenik.wz.cz
Mateřská škola Brno, Skořepka 5, tel.: 543 257 400,
e-mail: ms.skorepka@quick.cz
Mateřská škola Brno, Soukenická 8, tel.: 530 310 418,
776 883 996, e-mail: soukenicka.ms@seznam.cz,
www.mssoukenicka.cz
Mateřská škola Brno, Tučkova 36, tel.: 549 241 195,
e-mail: mstuckova@volny.cz
Mateřská škola Brno, Údolní 9a, tel.: 542 214 876,
e-mail: mspodspilberkem@volny.cz, www.skolka-udolni.cz
Mateřská škola Brno, Údolní 68, tel.: 543245271,
e-mail: msudolni@cmail.cz, www.msudolni68.cz
Název školy: Mateřská škola Brno, Úvoz 57, tel.: 541 242 843,
541 217 637, 541 217 639,
e-mail: msuvoz@msuvoz.cz, www.msuvoz.cz
Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, tel.: 530 319 221,
e-mail: ms.videnska@seznam.cz
Mateřská škola Brno, Vinařská 4, tel.: 543 240 338, 543 240 331,
e-mail: msvinarska@mbox.vol.cz
Mateřská škola Brno, Všetičkova 19, tel.: 543 245 441,
e-mail: msvsetic@volny.cz

Stalo se o prázdninách

Brno-střed hostilo klání o nejlepší moravskou školní jídelnu

V prostorách Školní jídelny na
Nádvorní 1, jejímž zřizovatelem
je městská část Brno-střed,
proběhl ve čtvrtek 26. srpna III.
ročník soutěže o nejlepší školní
jídelnu na Moravě za rok 2010.
„Zatímco první dva ročníky byly
vypsány pouze pro brněnské
kuchaře a kuchařky, letos bylo klání rozšířeno na celou Moravu.
Jsem rád, že pořadatelé, mezi
nimiž nechybí ani Společnosti pro
výživu a Asociace kuchařů a cuk-

rářů, vybrali jako místo konání právě naše zařízení – je vidět, že ocenili jeho kvalitu a připravenost
nabídnout dobré podmínky,“ uvedl
starosta městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka, který byl také
jedním z těch, kteří vyhlašovali
výsledky a předávali ceny.
Na Nádvorní se představilo celkem 10 týmů – pět z Brna a ostatní z Uherského Brodu, Příbora,
Pohořelic, Rožnova pod Radhoštěm a z Českého Těšína. Městskou část Brno-střed repre-

zentovaly jídelny z Nádvorní
a Kounicovy. Úkolem bylo připravit
zeleninovou polévku, pokrm
podle italské receptury přizpůsobené našim podmínkám, salát
a moučník. Součástí zadání byl
také finanční limit 35 Kč na 1 porci
a skutečnost, že prezentovaná
jídla musí být v běžné nabídce
soutěžící jídelny. O výsledcích
pak rozhodovala patnáctičlenná
porota, která jako absolutního
vítěze vyhlásila školní jídelnu
z Rožnova pod Radhoštěm.

Městská část Brno-střed je zřizovatelem celkem 11 základních
škol, 19 mateřských škol a 6 školních jídelen. Prostřednictvím
těchto příspěvkových organizací
je poskytováno předškolní vzdělávání, základní vzdělávání
a školní stravování. Celková kapacita základních škol je 5 950 žáků,
celková kapacita mateřských škol
je 1 709 dětí a celková kapacita
školních jídelen je 7 094 stravovaných.
I
(red)

Přes deset milionů investovala radnice do prázdninových oprav škol
V průběhu letních prázdnin se
jako v minulých letech dostalo
na nezbytné opravy škol, které
mají žákům zaručit bezpečnost
a zlepšit kvalitu jejich vzdělávání.
Na mateřské škole Vídeňská byla
zrekonstruována střecha za
189 800 Kč nebo na mateřské
škole Všetičkova proběhla oprava
sociálního zařízení za 231 050 Kč
tak, aby bylo možné školku naplnit
na maximum.

Další změny se uskutečnily na
škole nám. 28 října, kde na ulici
Traubova vzniklo osm nových
učeben, mezi nimi pro výuku keramiky, přírodovědy, chemie
a výuková kuchyňka, hudebna
a dramatická učebna. Celý projekt
stál 4 814 186 Kč.
Základní a mateřská škola Křenová se může od nového školního
roku chlubit novým důstojným
prostorem pro šatny a učebnu
keramiky, které vznikly sanací
suterénu za 1 948 872 Kč včetně

dotace 1 500 000 Kč. Na téže škole se také opravila havárie kanalizace za 149 320 Kč. Rekonstrukce vstupu do budovy školy na
Kotlářské včetně zpevněných
ploch před školou stála radnici
2 539 196 Kč.
Největší prázdninová investice se
týkala nového odloučeného pracoviště mateřské školy na Vinařské. To vzniklo na ulici Hlinky 46a,
vedle již působícího odloučeného
pracoviště na Hlinkách 46, a jeho
nové prostory mohou pojmout

až 48 dětí. Cena nového pracoviště je 5 milionů korun včetně
dotace 3 900 000 Kč, již radnice
získala.
Dalších oprav se dočkala základní škola Horní a školní jídelna na
Pellicově v celkové výši téměř jednoho milionu.
Součet všech oprav, které radnice
provedla v průběhu letních prázdnin, činí bez uvedených dotací
10 463 144 Kč.
I

(red)
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Pozvánky na akce
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Pozvánky na akce
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Úspěchy a projekty našich škol

Žáci ze základní školy Husova uspěli v mezinárodní pěvecké soutěži

Děti ze základní školy Husova
po roce opět reprezentovaly
Českou republiku v mezinárodní pěvecké soutěži Schoolovision, dětské obdobě známého
Eurosongu.
Ve Schoolovision soutěží školní
kolektivy s hudebními videoklipy
a o vítězích rozhoduje hlasování
na internetu.
Po loňském vítězství s písní „Hejkal“ od Inky Rybářové skončila

letos škola v konkurenci 34 projektů na druhém místě, a to
s novým videoklipem a písní
„Drak“. Tu pro děti napsal známý
brněnský ilustrátor a hudebník
Aleš Čuma společně s kapelou
Suzaplay.
„Byli jsme rádi, když nám Aleš
Čuma nabídl, že nám napíše naši
vlastní písničku, což je ve Schoolovision celkem unikum,“ řekla
hlavní koordinátorka soutěže při
ZŠ Husova Kateřina Kosová.

Zástupkyně ředitele Marcela
Nečasová k tomu dodává: „Zpěv
a choreografii si připravili žáci
našich čtvrtých a pátých tříd, na
videoklipu se pak ale výtvarně
podílela celá škola. Když jsme
totiž hledali hlavního hrdinu našeho videoklipu, draka, tak jsme
dětem zadali výtvarně jej ztvárnit.
Celá škola pak namalovala více
než sto draků, z nichž jsme vybrali
toho nejhezčího, a ten ve videoklipu také skutečně hraje.“

Točení soutěžního videoklipu, kterého se ujal Petr Němec, bylo mnohem náročnější než v loňském
roce. Děti jej natáčely nejen ve škole, ale i na náměstí Svobody. Kulisy
města Brna ostatně hrají ve videoklipu důležitou roli. „Všem aktivitám
dětí z našich škol velmi fandím
a jejich dobré výsledky oceňuji,“
komentoval výsledky malých umělců z Husovy starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
I
(red)

Žáci ze ZŠ Hroznová jsou spoluautory mezinárodní detektivky
Čtyřčlenná delegace ze základní školy Hroznová navštívila na konci ledna letošního
roku holandskou školu Comenius College ve městě Capelle
aan den IJssel.
Setkání se uskutečnilo při příležitosti příprav práce na společné detektivní knize, která je

psána v angličtině a je tak společným projektem studentů
z uvedených zemí. Zástupci ze
základní školy Hroznová byli
tentokrát ve středu pozornosti.
Představovali totiž svoji kapitolu
chystané detektivky. Ta už má
celkem kapitoly čtyři.
Setkání mělo bohatý program.
Návštěvníci si prohlédli partner-

skou školu. Zajímavou zkušeností pro ně byla hodina chemie, kde zkoumali DNA kiwi.
Navštívili také města Rotterdam, Haag a Delft.
Projektové setkání bylo ojedinělou zkušeností především pro
naše žáky. Poslední projektové
setkání projektu Whodunnit se
konalo v červnu opět v Ho-

landsku. Prezentace je na
www.zshroznova.cz.
I
Mgr. Luděk Balcařík

Amen sikhľuvas pre dživipen!: projekt na Křenové a Osmecu
Na školách Křenová a nám.
28. října už přes dva roky pomáhají sociálně znevýhodněným
dětem díky projektu Amen
sikhľuvas pre dživipen! (Učíme
se pro život!).
Po úspěšném projektu Avas džas
sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit
děcka!), který Základní škola
a mateřská škola Brno, Křenová
21 ukončila v červnu 2008, přišla
dětem se sociálním znevýhodněním záhy nová možnost, jak jim
zajistit kvalitní podmínky pro učení. Evropský projekt, tentokrát

s názvem Amen sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!) byl
zahájen v dubnu 2009 a potrvá
do března 2012.
Projekt nabízí řešení problematiky
nízké efektivity tradičního přístupu
ke vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků, jejich časté
neúspěšnosti a předčasného
odchodu ze systému vzdělávání.
„Hlavní přínos našeho projektu
vidím v posílení výuky druhým
pedagogem v početných třídách.
To umožňuje lépe se věnovat
méně úspěšným žákům a motivovat je k lepším výkonům a na druhé
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straně nebrání žákům s dobrými
výsledky pracovat a rozvíjet se
podle svých schopností,“ uvádí
ředitel školy Mgr. Vladimír Tulka.
Koordinátorka projektu Bc. Hana
Hadrabová k tomu dodává:
„Naším projektem se snažíme
nabídnout komplexní podporu
dětem se sociálním znevýhodněním. Již při tvorbě projektu jsme
vycházeli z dlouholetých zkušeností pedagogů s touto cílovou
skupinou. Proto jsou aktivity projektu zacíleny na vyrovnávání
vzdělávacích příležitostí těchto
dětí v klíčových oblastech jako

jsou včasná péče v předškolním
věku a v prvních ročnících základní školy, posílení výuky druhým
pedagogem a asistentem na 1.
i 2. stupni školy, příprava na přijímací řízení do dalšího stupně
vzdělávání a rozšíření kvalitního
zázemí pro výuku.“
„Jsme přesvědčeni, že i tento
navazující projekt pomůže našim
žákům, aby dosáhli lepších
výsledků ve škole a našli své
místo ve společnosti,“ uvedla
koordinátorka aktivit Mgr.Ludmila
Kotlánová.
I
(red)

Úspěchy a projekty našich škol

Předškolní výchova na Osmecu

Ve středu 7. dubna u příležitosti
oslav Mezinárodního dne Romů bylo slavnostně otevřeno
centrum předškolní výchovy.
ZŠ a MŠ nám. 28. října zřídila
novou přípravnou třídu, která byla
vymyšlena a upravena díky
finanční pomoci zřizovatele, kterým je radnice městské části
Brno-střed. Slavnostního otevření
se zúčastnil také starosta Mgr.
Libor Šťástka. Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti
ze sociálně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému
začlenění do vzdělávacího procesu ZŠ a předcházet tak u nich
případným neúspěšným začát-

kům ve školní docházce, které by
mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání a tím i jejich perspektivy v dalším životě. Vzdělávání dětí v přípravné třídě má svá
specifika daná propojením předškolního vzdělávání, základního
vzdělávání a vzdělávání dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami. Proto je třeba vytvořit dostatečné množství kvalitních pomůcek, sad metodických materiálů
a výcvik pedagogů v jejich používání pro tuto formu vzdělávání.
První přípravná třída školy byla
zřízena v roce 1994 na ulici Bratislavská 58, jako součást ZŠ Stará 13/15.
I
(red)

Křenová oslaví 100 let od vzniku
Základní škola a mateřská
škola v Brně na Křenové ulici
slaví tento měsíc 100 let od
svého vzniku.
Taková oslava je vzácnou příležitostí nejen k tomu zavzpomínat
na historii, ale také na spoustu
zážitků a chvil v této krásné
secesní budově prožitých. Nebudeme však pouze vzpomínat.
V rámci oslav byla připravena celá
řada akcí, které již úspěšně proběhly. Ať to byl turnaj v kopané
mezi třemi základními školami,
setkání ke Dni učitelů, kterého se
zúčastnili nejen současní, ale
i bývalí učitelé školy, nebo tradiční
červnový Jarmark na školním
hřišti. Činnost školy je doplňována
mnohými inovačními projekty,
v současnosti je to projekt v rámci
OP Vzdělávání pro konkurence-

schopnost s názvem Amen
sikhľuvas pre dživipen! (Učíme
se pro život!), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky. Hlavní program oslav
je připraven na pátek 24. září, tedy
přesně ten den, kdy škola před
100 lety vznikla. Zveme všechny
bývalé zaměstnance, absolventy,
rodiče a širokou veřejnost, přijďte
se k nám podívat. V průběhu dne
od 10.00 až do 17.00 hodin budou
probíhat kulturní vystoupení žáků
a příznivců školy v budově a nejbližším okolí, odhalíme novou
pamětní desku, budete si moci
prohlédnout stoletou školičku
a mnoho dalších zajímavostí, které budou připraveny. Přijďte se
podívat na „Křenku“, těšíme se
na Vás.
I

Mgr. Petr Kapounek

Šance pro sociálně vyloučené

Drom, romské středisko a Ratolest Brno zahájily 12. března
nový projekt Šanci dětem!
Je zaměřen na mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně
vyloučených lokalit v návaznosti
na spolupráci se školami, které
v uvedených lokalitách působí.
Projekt potrvá 28 měsíců a počítá
se zapojením 280 dětí a dospívajících.
Projekt Šanci dětem! je určen
především dětem a mládeži žijícím
v lokalitách Brno-střed a Brno-sever. Hlavním cílem je zvýšit šance převážně romských dětí ve
věku 3–18 let z těchto lokalit na
úspěšné zvládnutí povinné školní

docházky, podpořit jejich motivaci
k následnému vzdělávání a nadále
jim asistovat až k úspěšnému
absolvování studia. Pro děti v předškolním věku je realizován přípravný program, který jim má napomoci k bezproblémovému vstupu na
základní školu. Děti na základní
škole mohou využít doučování,
poradenství, zúčastnit se seberozvojových programů či aktivit
zaměřených na rozvoj počítačové
gramotnosti.Tento projekt je financován z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.
I
(red)

Křídlovická pomáhá dětem v Keni
ZŠ a MŠ Křídlovická pomáhá
rodinám a přírodě v Keni. Již
čtyři roky podporuje chlapce
Edwina Arasu z Nairobi prostřednictvím programu Adopce
na dálku humanistického centra Narovinu. Žákovská rada
školy věnovala Edwinovi dárek,
bylo jím jízdní kolo.
Edwin ukončil osmiletou základní
školu a začal studovat v prvním
ročníku internátní střední školy
St. Charles Lwanga v oblasti
Muranga poblíž Nairobi. ZŠ a MŠ
Brno, Křídlovická už podnikla
první kroky k navázání partnerství
s touto školou. K prvním z nich
patří loňská návštěva Mgr.Tomáše Miléře. Ten měl možnost prohlédnout si střední školu a pohovořit s jejími učiteli. Poprvé se
Mgr. Tomáš Miléř s Edwinem
setkal už v roce 2008, kdy Edwin
ještě studoval na základní škole.

V minulém roce byla oficiálně
založena environmentální organizace Harmony (ve smyslu „žít
v harmonii s přírodou“) sestávající
z deseti zemědělců, pěti žen a pěti
skautů. Vznik této skupiny byl
podpořen také brněnskou nadací
Partnerství, která přispěla na
založení agrolesnické školky.
Mezi hlavní cíle skupiny Harmony
patří adaptace na klimatické změny, jež se v Keni již výrazně projevují intenzivnějšími a delšími
obdobími sucha.
Podařilo se také zprostředkovat
sponzorství školného pro několik
mladých lidí, kteří tak dostali šanci
studovat na středních školách.
Vzdělání není v Keni samozřejmostí a většině lidí se zde šance
studovat na střední škole nikdy
nenaskytne. Člověk s ukončeným
středním vzděláním má však
mnohem více možností uplatnění.
I
(red)

11
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed

Akce radnice

12
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed

Akce radnice

13
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed

Sportovní pozvánky a nábory

Klub sportovní gymnastiky zve na akrobacii, gymnastiku nebo jógu
Klub sportovní gymnastiky
Moravská Slavia Brno nabízí
vedle sportovní gymnastiky
aTeamGymu také spoustu aktivit pro veřejnost.
Velmi žádaným cvičením je zdravotní gymnastika pro ženy,
a především seniorky. Hodiny
vedou kvalifikované cvičitelky pravidelně v dopoledních hodinách
v pondělí 9.00–10.00 hodin
a odpoledne v úterý 19.00–20.00
hodin a ve středu 19.00–20.00
hodin. Příznivci jógy mohou využít
cvičení zdravotní jóga vždy ve
čtvrtek 19.00–20.00 hodin.

Oblíbené je také cvičení rodičů
s dětmi od 2 let – v úterý od 10.00
do 11.00 hodin a kondiční gymnastika pro mládež každou středu
15.00–16.00 hodin.
Přihlášky je možné podávat telefonicky na 604 158 964, přes
e-mail ksg.brno@tiscali.cz nebo
osobně na Vídeňské 9. Nábor dětí
do gymnastické přípravky bude
probíhat v průběhu září a října každé pondělí a středu od 16.30 do
18.00 hodin. Zájemci o veškeré
sportovní aktivity jsou vítáni v průběhu celého školního roku v tělocvičně KSG Moravská Slavia Brno.
I
(red)

Cvičeníčko: společný pohyb pro děti od tří let
Program s názvem Cvičeníčko
vychází ze znalostí sportovní
gymnastiky a je určený pro
děti od tří let.

rálně-volních schopností dětí
a základy gymnastiky. Rozmanité a pestrobarevné nářadí a náči-

Ve třetím patře obchodního
domu Krokodýl v horní části Zelného trhu je cvičební
sál. Tento sál je mimo jiných
aktivit, které tam probíhají,
také jedním z míst v Brně,
kde Mgr.Radmila Nemkyová provozuje program
s názvem Cvičeníčko. Program vytvořila spolu s kolegou Tomášem Plíhalem
a vychází z jejich zkušeností coby bývalých trenérů
sportovní gymnastiky. Jedná se o soubor cvičení pro
rozvoj pohybových a mo-

Úterý:
9.30–10.20 rodiče s dětmi od 1,5
roku
10.30–11.20 rodiče s dětmi od 2
let
Středa:
15.30–16.20 rodiče s dětmi od
1,5 roku
16.30–17.30 pro děti 3–5 let
On-line přihlášky na http://cvicenicko.gymnet.cz/
I
(red)

Šermířský oddíl Sokola Brno I.
přivítá mezi sebe nové zájemce
V šermířském oddíle začínají
průpravou zaměřenou na rozvoj jak speciálních tak obecných pohybových dovedností
s dětmi již od šesti let.
Do těchto hodin tzv. přípravky
šermu mohou rodiče svoje děti
přihlásit na začátku školního roku,
tj. v září, nebo v pololetí (únor)
vždy v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Tréninky vedou
vždy speciálně školení trenéři
I. nebo II. trenérské třídy. Kdo
nestihl tuto věkovou kategorii

ní spolu s použitím hry jako motivace je zárukou, že děti absolvují
každou hodinu s plným nasazením. Na „Zelňáku“ budou ve školním roce 2010/2011 od září probíhat každý týden 3 hodiny pro
rodiče s dětmi a jedna hodina pro
děti 3–5 let.

a přesto by se o šermu něco rád
dozvěděl, má možnost se přihlásit
do tříměsíčního kurzu pro dospělé
a dospívající, který se pravidelně
zahajuje v měsíci listopadu každého roku. Oddíl šermu v Sokolovně na Kounicově ulici má více
než 80letou tradici. V současné
době jej navštěvuje kolem sta
aktivních členů, mezi nimi i mistři
České republiky, vítězové Českého poháru a reprezentanti ČR.
Více informací na www.sermbrno.cz.
I
(red)
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Arena Kickbox
nabírá sportovce
Kurzy Kickbox, K-1 thaibox, čínský box nebo třeba
Vombat sambo si můžou
vyzkoušet všichni zájemci
o bojové sporty.
Arena Kickbox Brno sídlící
na ulici Cejl 107 nabízí kurzy
pro začátečníky (juniory i seniory, muže i ženy), ale také
tréninky pro závodníky, a to
amatéry i profesionály ve své
specializované tělocvičně.
Nábor probíhá každé úterý
a čtvrtek od 16.30–17.30 pro
juniory – 18 let a úterý
a čtvrtek od 20.00–21.00 pro
seniory +18 let. Více na
www.arenakickboxbrno.cz.
I
(red)

Škola Tallent pořádá pro děti
odpoledne s tenisem zdarma
Všechny děti při základních
školách Hroznová, Pastviny
a Staňkova se mohou během
odpoledne, které si zvolí, zdarma seznámit s tenisem.
Tenisová škola Tallent připravila
v polovině září již tradiční ukázkové odpoledne. Těm, kteří termín
nestihli, škola nabízí možnost dalšího odpoledne zdarma, které si
zájemci telefonicky můžou domluvit. Malí sportovci se seznámí se
začátky tenisu, kvalifikovaní trenéři vysvětlí dětem tenisové

základy, správné držení rakety
a postavení k míči. Poradí i rodičům, jakým způsobem mohou
dětem v jejich dovednostech
pomáhat a ty pak sami rozvíjet.
Děti se při tréninku a vzájemných
utkáních učí umění fair-play,
vytrvalosti a soustředěnosti. Tenis
podporuje rozvoj dítěte, jeho
pohybové, ale i psychické schopnosti. Volný termín si mohou
zájemci dohodnout na telefonních
číslech 777 260 262 nebo na
224 815 871.
I
(red)

Volný čas

Umělecká škola nabírá nové děti

Poprvé do školy a do knihovny
S novým školním rokem se
v Knihovně Jiřího Mahena rozběhne 8. ročník projektu
Poprvé do školy – Poprvé do
knihovny, jenž si klade za cíl
podporovat dětské čtenářství.

ZUŠ při Gymnáziu J. G. Mendela přijímá nové žáky do všech
oborů po celý měsíc září.
Děti se mohou naučit hrát na nejrůznější hudební nástroje, škola
také nabízí velmi dobrou výuku
výtvarné výchovy a keramiky. Práce studentů je prezentována vždy
na konci školního roku ve významné brněnské výstavní síni.
Pozornost chce škola také obrátit

k výuce tanečního oboru, kde děti
získávají pohybové dovednosti
a kulturu pohybu, cítění pro rytmus, tempo, dynamiku, i základy
taneční choreografie.
V neposlední řadě se mohou žáci
a studenti přihlásit také do literárně-dramatického oboru, kde se
naučí správně mluvit, uvolněně
vyjadřovat a zahrají si krásné
pohádky.
I
(red)

L*FASHION PARTY v Lužánkách
Přehlídka prací studentů
středních škol – to bude 2. řádný ročník L*FASHION PARTY
v pátek 24. září na terase Střediska volného času Lužánky.
Komponovaný program budou
tvořit módní přehlídky oděvů
a oděvních doplňků, předvádění
účesové tvorby a práce vizážistek v oblasti líčení. To vše doplní
květinové vazby a výstava obuvi
a doplňků.
V programu, který bude uvádět
moderátorka Petra Polzerová,
se představí se svými modely
studentky a studenti VOŠ oděvního designu a managementu
a SPŠ textilní v Brně, své návrhy
obuvi a doplňků předvede Střední uměleckoprůmyslová škola
v Uherském Hradišti, květinové
vazby k oděvům budou aranžo-

vat studentky Střední odborné
školy zahradnické. Kadeřnice
a vizážistky budou pracovat přímo před očima návštěvníků.
Program (10.00–12.00 hodin)
bude určen žákům 8. a 9. tříd
základních škol i široké veřejnosti. V průběhu celé akce budou
mít jednotlivé školy otevřena svá
informační centra, kde žáci
i ostatní zájemci získají podrobné informace o možnostech studia.
Svou nabídku volnočasových
aktivit pro mladé lidi zde budou
prezentovat i jednotlivé pobočky
Střediska volného času Lužánky.
Akci bude doprovázet výstava
prací studentů VOŠ oděvního
designu a SPŠ textilní v Brně
v Galerii „Lužánky“ do 30. září.
I
(red)

V době od 1. září do 10. října se
mohou prvňáčci bezplatně registrovat na kterémkoli provozu
knihovny a celý rok si tak zdarma
půjčovat knížky. Ve čtvrtek 7. října
pak budou slavnostně pasováni na
rytíře knih a čtenáře knihovny. Projektem Poprvé do školy – Poprvé
do knihovny oslovuje knihovna
počátkem školního roku všechny
prvňáčky a jejich rodiče, kdy jim
formou zajímavých pořadů a aktivit
v prostorách knihovny nabízí
seznámení s knihovním prostředím a buduje tak vazbu začínajících čtenářů ke knihám a čtení.
I letos je tedy po celou dobu volných registrací připraven pro děti
i rodiče bohatý doprovodný program. Od 9. září se mohou děti
zapojit do výtvarné soutěže Co
ukrývá makovice?, jež je věnována Františku Nepilovi u příležitosti

15 let od jeho úmrtí. Po celé září
bude v KJM k vidění výstava, která
představí dílo i osobnost Františka
Nepila.
Projekt vrcholí na konci prvního
školního roku dětí, kdy samy
představí, co se jim povedlo
během tohoto roku přečíst, a získají pomyslný klíč od knihovny.
Projekt se koná také pod záštitou
starosty městské části Brno-střed
Mgr. Libora Šťástky.
I

(red)

Vesna přijímá přihlášky do kroužků
Občanské sdružení ŽVS Vesna
přijímá přihlášky do kroužků
pro nejmenší děti s maminkami
nebo jiným dospělým doprovodem. Zve také na kvalifikační
kurz pro pečovatelky.
Kromě tradičních: Sluníčka,
Hvězdičky, Obláčci (tj. hodiny cvičení, zpívání, hraní, výtvarného
tvoření pro věk 1–3 roky), Balerínky (pohybová taneční a baletní
výchova pro věk 3–11 let),
Sebeobrana (cvičení pro chlapce
i děvčata 3–6 let) bude otevřen
i kroužek nový, a to: Angličtina
hravě (výuka angličtiny spojená
s cvičením a hraním pro děti 2–5
let). Zájemci se mohou hlásit denně 16.00–18.00 hodin (v pátek do
17.00 hodin) na recepci Vesny

v přízemí budovy Údolní 10,
e-mail: kurzy@vesnaspolek.cz,
tel. 733 506 684.
Vesna také pořádá od 24. září
kvalifikační kurz pro pečovatelky
o děti do 15 let. Výuka trvá tři
měsíce, zahrnuje teoretickou
i praktickou přípravu, ukončena
je závěrečným písemným testem
a ústní zkouškou. Učí se pravidelně v pátek 15.00–19.00 hodin
a v sobotu 8.00–15.00 hodin ve
školní učebně na Údolní 10.
Úspěšní absolventi kurzu obdrží
certifikát, uplatnění nacházejí
v soukromých školičkách, jako
chůvy v domácnosti nebo v agenturních službách, v mateřských
centrech ap. Informace a přihlášky na kontaktech Vesny.
I
(red)
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