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Vánoční strom se opět rozzářil 28. listopadu na náměstí Svobody. Slavnostního rozsvícení se kromě primátora města Brna (uprostřed) zúčastnil i starosta MČ Mgr. Libor Šťástka (vlevo)

Vážení spoluobčané,
svatý Martin se před pár týdny ohlásil věrný své pranostice a posledním listopadovým
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víkendem jsme zahájili advent. Období, které je pro mnohé časem k zamyšlení nad
sebou sama, nad svým okolím a problémy
svými či jiných. Bývá však také, s ohledem
na blížící se Vánoce, časem dopravního
kolapsu v centru města, přeplněných obchodů i ulic plných stresem ovládaných,
s nepřítomným výrazem dárky shánějících
Brňanů. I to patří k realitě dnešní konzumní
společnosti a upřímně, známe to asi všichni.
Také letos jsme rozsvítili vánoční strom
na náměstí Svobody. A stejně jako ten první,
vztyčený v roce 1924, připomíná pravý
smysl tohoto období – tedy možnosti, či spíše vůlí pomoci těm, kteří ji z nejrůznějších
důvodů potřebují. Vánoční trhy na náměstí Svobody probíhají letos naposledy
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v podobě, kterou známe z posledních let.
Byť bylo jejich konání ohroženo rekonstrukcí
ul. Husovy a souvisejícím využitím centrálního náměstí pro průjezd tramvají, podařilo se dosáhnout dohody a najít řešení,
umožňující jejich uspořádání. A to je i přes
to, že jejich současná podoba a charakter
jsou častým tématem polemik a diskusí,
určitě dobře. Už kvůli těm nejmenším. Rozzářený strom, Ježíškova pošta, zvonička či
bohatý kulturní program již tradičně
k předvánočním dnům v Brně patří.
Od příštího roku se pokusíme advent
v centru města představit v novém duchu.
Blíže k tradicím, silnější vánoční atmosféře
a zvykům. Hostitelem řemeslného, komorněji laděného Vánočního jarmarku bude Zelný trh a věřím, že na základě spolupráce
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vedení města a naší městské části se do nového hávu oděje i hlavní brněnské náměstí.
Již v rámci Vánoc letošních zkusme každý z nás najít alespoň pár minut myšlenkám a zájmu věnovaným někomu, komu
mohou pomoci. Krásné prožití svátků
a konce roku Vám přeje
Libor Šťástka
starosta MČ BS

Pozvánka
Zveme občany na 14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se uskuteční ve středu 17. prosince 2008 od 16.00
hod. ve Společenském centru radnice městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
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Informace úřadu, rady a zastupitelstva
61. zasedání Rady městské části města Brna,
Brno-střed,
konané ve středu dne 12.11.2008 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(výběr z usnesení)
Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) projednala a vzala na vědomí přehled aktuálně volných bytů v domech
ve správě MČ BS a uložila bytovému odboru zajistit jejich přidělování dle platných Pravidel pronájmu bytů v domech
v majetku Statutárního města Brna a dle platné Metodiky
pronajímání bytů v MČ BS.
RMČ BS schválila výzvy k podání cenových nabídek v rámci
veřejných zakázek malého rozsahu na akce v bytových
domech: Vídeňská 97, oprava ZTI; Plynárenská 6, oprava stře-

chy; Vídeňská 43, oprava elektroinstalace společných prostor;
Mlýnská 4/6, oprava fasády a výměna oken; Kobližná 13,
oprava fasády, balkónů a výměna oken a Sukova 5, oprava
fasády a výměna oken.
RMČ BS vybrala dodavatele na stavební práce Plynárenská
4, oprava střechy.
RMČ BS vybrala dodavatele na stavební práce Kotlářská 11,
oprava střechy domu.
RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer pro
INEX-SDA Brno, o.s., Anenská 10, 602 00 Brno, ve výši
20 000 Kč, na „Projekt s chutí do toho“. Dále schválila finanční neinvestiční transfer pro Musica sacra – Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, Grohova 14, 602 00 Brno,
ve výši 12 000 Kč, na nesoutěžní ekumenickou přehlídku
chrámových sborů dětí a mládeže Brno-Masarykova čtvrť,

kostel sv. Augustina a finanční neinvestiční transfer – Slovácký krúžek v Brně, o.s., Charbulova 3, 618 00 Brno, ve výši
15 000 Kč, na Projekt při příležitosti stého výročí založení
Slováckého krúžku.
RMČ BS schválila uzavření smluv o souhlasu s umístěním
a realizací stavby „Nasvětlení přechodů pro chodce, přechody Lidická – Burešova a Drobného – Erbenova“
RMČ BS schválila podepsání dohody na kalendářní rok 2009
s Úřadem práce o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací – celkem
35 pracovních míst.
RMČ BS požádala statutární město Brno o svěření části parc.
č. 1149 v k.ú. Staré Brno městské části za účelem realizace
výstavby bytového domu z úrovně městské části.
(red)

Těsnohlídkův vánoční strom 2008
Oblastní spolek Českého červeného kříže
i v letošním roce zachová tradici Těsnohlídkova vánočního stromu na náměstí Svobody. Letos
si připomeneme výročí 88 let od nalezení malé
Lidušky Rudolfem Těsnohlídkem, 84 let od předání prvního vánočního stromu městu Brnu.
Spisovatel Rudolf Těsnohlídek položil základ
tradičnímu pořadu slavností u vánočního stromu a také vytkl účel sbírkám, které organizoval Červený kříž. Účelem sbírky byla pomoc
opuštěným dětem jako důsledek nálezu „Bílovického jezulátka“.
Při zimní procházce lesem společně s přáteli
zaslechl podivný zvuk a na malé mýtince pod

Brna, panem Romanem Onderkou, který převzal záštitu nad „Tradičními vánocemi v Brně“.
Slavnostního rozsvícení se rovněž zúčastní starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, zástupci Českého červeného kříže, sdružení SOS dětských vesniček a společnosti Ardona,
s.r.o. Významnou součástí je i humanitární
sbírka pořádaná Českým červeným křížem
určená podle tradic všem, kteří potřebují pomoc,
dětem v dětských domovech a jiných zařízeních – nemocným, tělesně postiženým, seniorům i soc. slabým a potřebným spoluobčanům.
I. Holásková,
ředitelka ÚOS ČČK Brno-město

vysokým stromem objevili nezvyklý dárek –
malou holčičku. Se svým nálezem spěchali
do Bílovic na četnickou stanici. Strážmistrova žena děťátko ošetřila, nakrmila a dala
mu jméno Liduška. Bílovické jezulátko bylo
zachráněno. Tento předvánoční nález pak
určil další Těsnohlídkovo konání. Byla založena tradiční slavnost u vánočního stromu,
úzce spjatá se sbírkou opuštěným dětem.
Letošní vánoční strom byl darován městu
Brnu dne 11. 11. 2008 v Bílovicích nad Svitavou Školním lesním podnikem – Masarykův
les – Křtiny. V pátek 28. 11. 2008 v 17.00 hodin
byl slavnostně rozsvícen primátorem města

Hledáte změnu či nové uplatnění?
Městská policie v Brně (dále jen MP) se
v současné době potýká s velkým nedostatkem
strážníků. Obecně se traduje, že strážníci udělují pouze pokuty a znepříjemňují lidem život,
a proto se tohle povolání mezi širokou veřejností netěší velké oblibě. Práce strážníků však
neobnáší jen represi, jejich úkolem je především zajišťování bezpečnosti občanů, jejich
majetku, a mnohdy i záchrana lidských živo-

k výkonu povolání; – znalost práce na PC; –
pasivní znalost alespoň jednoho světového jazyka; – fyzická zdatnost a duševní způsobilost.
Kontaktujte nás telefonicky, písemně, či
osobně na tato místa: adresa Městská policie
Brno, Štefánikova 43, Brno 602 00, e-mail:
podatelna@mpb.cz, telefon: 541 124 604 - 606
osobně na výše uvedené adrese.
Personální oddělení MP

tů. Proto se MP snaží rozšířit svoje řady a hledá
uchazeče i mezi Vámi, čtenáři. Pokud je mezi
Vámi někdo, kdo by chtěl odstartovat svoji kariéru u Městské policie, a splňuje tyto požadavky:
– zdravotní stav odpovídající náročnosti práce
strážníka; – trvalé (přechodné) bydliště v Brně
s ohledem na požadovanou dosažitelnost; –
střední vzdělání s maturitní zkouškou; – ŘP
alespoň sk. B, platný zbrojní průkaz – skupina

Denní centrum pro děti Vesněnka, o.p.s.
Na Údolní ulici v Brně v prostorách starodávné
Vesny za finanční podpory MMB vzniká nové
denní centrum pro děti od 1 do 5 let Vesněnka,
o.p.s. Toto zařízení nabídne moderní prostory
pro hlídání dětí kvalifikovaným personálem pro
ty rodiče, kteří nechtějí ztratit po dobu rodičovské dovolené kontakt se zaměstnáním, studují,
popřípadě se sami starají o děti a nemají možnost zajištění hlídání svých dětí. V souvislosti
s provozem Vesněnky, o.p.s., byla podána žádost

votní sestry. Probíhá pravidelné doškolování
personálu. Rodiče jsou seznámeni s chodem
zařízení, mají možnost zkušební doby na aklimatizaci dítěte. V této souvislosti vypisuje Vesněnka, o.p.s., výběrové řízení na obsazení kvalifikovaného personálu (ředitel/ka, chůvy, účetní, ekonom/ka) bližší informace je možné získat na tel.: 733 506 684, www.vesnaspolek.cz,
nebo osobně na adrese ŽVS Vesna, o.p.s., Údolní 10, Brno.
Mgr. Hana Zlatušková

na ESF o finanční podporu z operačního projektu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Projekt Vesněnka čerpá z holandského
modelu obdobného zařízení a nabízí možnost
pravidelného hlídání dětí v krátkodobém režimu dle přání a dispozic rodičů. Zařízení nabízí dětem výchovně-vzdělávací aktivity, spánkový režim i dostatek aktivních podnětů.
Dohled a dozor nad dětmi zabezpečují odborně fundovaní pedagogové, nebo školené zdra-
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Svratecký pohár
na Kraví hoře
Ve čtvrtek 4. 12. se v plaveckém areálu Kraví
hora uskutečnil již 5. ročník plaveckých závodů „O pohár Svrateckého údolí 2008“ dětí ze
ZŠ Brno-střed, Brno-Žabovřesky, Brno-Komín
a Brno-Bystrc a také dospělých z těchto MČ.
Sportovní klání proběhlo pod patronací
Mgr. Libora Šťástky, starosty MČ Brno-střed,
Mgr. Aleše Kvapila, starosty MČ Brno-Žabovřesky, Ing. Svatopluka Beneše, starosty MČ
Brno-Bystrc a Karla Hledíka, starosty MČ BrnoKomín. Plavecký stánek zbudovaný městskou
částí Brno-střed přináší stále lepší a sladší ovoce pro všechny, kdo se nebojí vody a pohybu.
Správci sportovního areálu
MČ Brno-střed

Vyhodnocení ankety
V prázdninovém čísle jsme uveřejnili dvě varianty řešení parkovacího domu na Kopečné ulici
a od 2. 7. do 7. 11. 2008 mohli občané o variantách hlasovat na webu radnice. Celkem hlasovalo 287 občanů. K variantě a) se přiklonilo 85
občanů a variantu b) břečťan zvolilo 202 občanů. Připomínáme vítěznou variantu. (red)

Stalo se v naší městské části

Těsnohlídkův vánoční strom má dva následovníky. Zpěvem koled, přehrání úsměvných
vánočních scének zahájily slavnostní předávání Těsnohlídkova vánočního stromu děti z Bílovic
a dětského domova Dagmar. Šťastné pouti stromu na náměstí Svobody dne 11. 11. 2008 popřáli starosta MČ Brno-střed Mgr. Libor Šťástka (vpravo) a starosta Bílovic nad Svitavou Pavel Doležal (vlevo), který obdržel od naší MČ Brno-střed k vysazení dva malé stromky za darovanou jedli. (red)

Do Sportovního a rekreačního areálu na Kraví hoře, který zbudovala naše městská
část, se 1. 11. 2008 sjelo na 80 plavců s tělesným postižením, aby zde změřili vzájemně síly. Plavecké závody zahájil starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka (hovořící do mikrofonu),
který hned v úvodu vyzvednul obětavost pořadatele Kontakt bB a odvahu a životní nasazení zúčastněných závodníků, kterým život navíc postavil zdravotní překážku na cestě k úspěchu. (red)

Den válečných veteránů si připomněli občané naší republiky 11. 11. 2008. Univerzita obrany Brno uspořádala na Ústředním hřbitově pietní akt, kterého se zúčastnili zástupci
města, akademické obce, veteráni i další hosté. Po krátké připomínce přítomní položili věnce
a květiny k Pomníku padlých. Za naši městskou část uctili jejich památku 1. místostarosta Dušan
Pazdírek (zcela vlevo) a místostarosta Iven Kinzel (druhý zleva).
(red)

Pracovníci Pečovatelské služby Brno-střed připravili svým klientům, kteří navštěvují Centrum denních služeb na Lipové 31, zajímavý program – návštěvu Zoologické zahrady
v Brně. K ZOO byli klienti odvezeni autem pečovatelské služby a dále využili výletního vláčku na
přepravu návštěvníků. Ke spokojenosti klientů a příjemnému zážitku přispělo krásné počasí, které umožnilo širokou prohlídku pavilónů, expozic a výběhů zvířat.
(red)

Vánoční poselství Tříkrálové sbírky

Návštěva z Holandska

Z médií i z vlastní zkušenosti víme, že ne všichni lidé mají možnost prožívat vánoční svátky právě
spokojeně, protože jejich život se nežádoucím způsobem zapletl a je nutné jim pomoci. Jednou
z příležitostí může být stará lidová tradice tříkrálového koledování, která je spojena s druhým velkým svátkem vánoční doby – Zjevením Páně. Tato tradice má svůj původ ve středověku, kdy se ve
městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – zlato, kadidlo
a myrhu. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou
a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M
+ B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou. Tato tradice s nástupem socialistického režimu po r. 1948 postupně vymizela a byla znovu
oživena až po r. 1989, kdy se jí ujala Charita a dala jí nový rozměr a smysl. Tak vzniká tradice Tříkrálové sbírky, která by se měla v první řadě stát příležitostí k setkání všech lidí s radostnou vánoční zprávou o narození Spasitele Ježíše Krista skrze návštěvu Tří králů. Koledníci jsou vyslanci Boží
lásky k lidem. Jejich návštěva jim umožňuje podílet se na pomoci těm, kteří ji potřebují, a tak odpovědět skutkem na skutek Boží lásky. Oblastní charita Brno provozuje celkem deset zařízení pomáhajících našim spoluobčanům, kteří se dostali do vážných životních problémů. Patří mezi ně matky s dětmi v tíživé situaci, lidé bez domova, lidé s mentálním postižením a senioři. V letošní Tříkrálové sbírce se na území města Brna vybralo 1 300 000 Kč. Děkujeme Vám všem, kteří jste formou Tříkrálové sbírky přispěli buď osobní angažovaností, či finanční podporou. Pomohli jste tak
odlehčit mnohým jejich těžká životní břemena. I takovýmto způsobem lze naplnit křesťanské poselství vánoc. Pokračujme společně dále… Mgr. Pavel Hruban, Oblastní charita Brno

V první polovině listopadu k nám na školu zavítala zahraniční návštěva. Ve dnech od 9. do 15.
11. 2008 pobývaly na ZŠ Hroznová čtyři studentky z partnerské holandské školy.
Hlavním důvodem pobytu Peti, Farischy, Sabine a Leonie byla práce na výzkumu, který prováděly v osmém a devátém ročníku. Tato práce je součástí závěrečných zkoušek při ukončení
jejich studia. Dotazník byl rozdělen na několik částí, věnoval se Evropské unii, politice, rodinnému životu, ekonomice a zaměstnanosti, našemu městu, volnému času a životu ve škole. Některé otázky vyžadovaly všeobecný rozhled, jiné byly obtížnější. Jsme zvědavi, jak dopadneme
v porovnání s žáky z Anglie, Německa a Španělska, kde výzkum také souběžně probíhal.
Dívky měly celý týden nabitý program, dopoledne vždy začínaly ve škole. Prohlídka školy byla
také tím prvním, co dívky v pondělí spolu se svým pedagogem absolvovaly. Vedle práce na projektu navštívily také několik hodin výuky angličtiny na prvním a druhém stupni. Žáci měli vždy
za úkol zjistit různé informace o studentkách. Vše samozřejmě probíhalo v anglickém jazyce.
Aktivitu jednotlivých tříd nelze hodnotit jinak než jako výbornou. Odpoledne jsme si v průběhu
týdne společně prohlédli historické centrum města Brna nebo jedinečnou památku UNESCO –
vilu Tugendhat. Další příležitostí pro procvičení angličtiny byla návštěva filmového představení
s deváťáky.
Dívky byly školou a městem nadšeny, krátce po návratu do Holandska jsem dostal pozdravný
mail od jejich učitele. Zdůrazňoval především všudypřítomnou pohodu a pohostinnost. Naši žáci
zase ocenili zajímavé setkání se zahraničními kamarády a možnost promluvit si s nimi v cizím
jazyce.
Mgr. Luděk Balcařík, Základní škola Brno, Hroznová 1
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Školní příloha

Zápis dětí do základních škol
Vážení rodiče,
vzhledem k blížícím se lednovým zápisům do 1. tříd základních škol pro školní rok 2009/2010
vám představujeme jednotlivé základní školy v městské části Brno-střed.
Dle školského zákona začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě
k zápisu, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Při zápisu ve škole získáte i případné informace o možnostech a podmínkách

odkladu školní docházky. Konkrétní dobu zápisu do každé základní školy stanoví ředitel této školy, termíny naleznete v tomto přehledu.
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který je sice povinen přijmout přednostně žáky s místem trvalého pobytu v příslušném spádovém školském obvodu, avšak při dostatečném počtu volných míst záleží na rodičích, jakou základní školu pro své dítě zvolí. Všechny naše
základní školy pracují na základě svých vlastních školních vzdělávacích programů a nabízejí širokou škálu profilací, mezi kterými si mohou rodiče vybrat.
Ing. Kateřina Bothová

Základní škola Brno, Antonínská 3

Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8

Kontakty:
telefon: 541 213 142, e-mail: zs.antoninska@bm.orgman.cz, www.zsantoninska.cz
Dny otevřených dveří:
17. 12. 2008 Vánoční dílny (8.00–11.00 hodin), 9. 1. 2009 (8.00–12.00, 14.00–16.30 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
16. 1. 2009 (14.00–18.00 hodin), 17. 1. 2009 (9.00–12.00 hodin)

Kontakty:
tel. 543 212 725, e-mail: vedeni@bakalka.cz, www.bakalka.cz
Den otevřených dveří:
7. 1. 2009 (8.00–12.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
15. 1. 2009 (14–18.00 hod.), 16. 1. 2009 (14–18.00 hod.), 17. 1. 2009 (9–12.00 hod.)

V klidném prostředí s dobrou dopravní dostupností najdete základní školu Antonínská. Do povědomí mnoha lidí se zapsala svou tradicí rozšířené výuky cizích jazyků (tradice sahá až do školního roku 1962/1963). Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Výhra pro naše děti,
který je postaven na základech této jazykové tradice. Rodiče budoucích prvňáčků si volí pro své
děti již od prvního ročníku výuku angličtiny nebo němčiny. Do rozvrhu mají děti zařazeny 2 hodiny týdně výuky zvoleného cizího jazyka. Od třetího ročníku se počet vyučovacích hodin zvyšuje
na 3 až 4 a v pátém ročníku je výuka rozšířena o 3 hodiny druhého cizího jazyka. Na prvním stupni si žáci ověřují své jazykové dovednosti v cizojazyčných soutěžích, účastí v mezinárodních projektech nebo návštěvami divadelních představení nastudovaných v angličtině či němčině. Mnohdy jsou sami účastníky děje.
Na druhém stupni si žáci své komunikativní dovednosti prohlubují dopisováním a výměnnými
pobyty. Např. v tomto školním roce se vzájemná korespondence našich žáků se žáky z německého
Zittau obohatila prvním pobytem německých dětí u nás. Děti se navzájem poznaly, aniž by pociťovaly ostych z cizího jazyka. Na jaře 2009 pojedou naše děti do Německa. Do jara je ale ještě před
žáky mnoho jiných akcí – jazykové olympiády, mezinárodní jazykové zkoušky, návštěva Vídně…
Vedle jazykových aktivit mají žáci na základní škole Antonínská i další možnosti – je jim nabízena poměrně široká škála zájmových kroužků zaměřených sportovně, umělecky, jazykově
i technicky. Tradičně největší zájem je o kroužek keramiky. V kroužku výtvarné výchovy je věnována pozornost přípravě žáků, kteří se hlásí na školy s výtvarným zaměřením. Řada zájmových
útvarů je dětem nabízena v rámci školní družiny, která zabezpečuje vhodnou činnost pro první
až páté ročníky v době před vyučováním (6.30–7.45 hodin) i po vyučování (do 17 hodin). Škola
je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou MŠMT.
Do tohoto programu se s nadšením zapojily děti všech ročníků. Před 3 lety se žáci na školním
parlamentu rozhodli uskutečnit adopci na dálku. Adoptovaným spolužákem ZŠ Antonínská se
tak stal Steward Inuwan ze zambijské Solwezi. Ve školním časopise Edmont pravidelně informujeme o životě malého Stewarda, od kterého dostáváme dopisy psané v angličtině. Tato korespondence je využívána i ve výuce angličtiny.

Jsme školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Vytvořením školního vzdělávacího programu
„Naše výsledky hovoří cizími jazyky“ jsme završili naše snahy o co nejkvalitnější výuku nejen
v cizích jazycích a využili také více než 40leté tradice školy jako školy s rozšířenou výukou jazyků. Součástí našeho 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. Naším 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, vyučujeme se schválením MŠMT již druhým rokem v anglickém jazyce předměty pracovní činnosti a informatika. Tímto krokem jsme získali jedinečné postavení nejen mezi
školami na území města Brna, Jihomoravského kraje, ale 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 nabízíme 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 nabízíme 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 počítačové grafiky, výuku náboženství, fungující knihovnu českých i cizojazyčných titulů, výuku hry na flétnu, pěvecký sbor, kroužek keramiky a výtvarné
výchovy, kroužek badmintonu, kroužek golfu, kroužek juda. K ověřování komunikačních dovedností v cizích jazycích a za účelem poznávání škola každoročně pořádá kulturně poznávací zájezdy do Anglie, Francie, Rakouska, Německa, Švýcarska. 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 vystou-
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tika, technické práce, ale i vaření. V 9. ročníku připravují učitelé češtiny a matematiky žáky
ke zkouškám, což přináší výraznou úspěšnost žáků při přijímání na střední školy. Žáci 1. stupně
pravidelně jezdí na školy v přírodě, žáci 6. ročníku vyjíždí do Prštic na adaptační pobyt a pro žáky
5.–9. ročníku organizujeme lyžařský výcvik v Jeseníkách. V květnu chystáme zahraniční pobyt
žáků v Chorvatsku. Tyto výjezdy nám pomáhají lépe poznat žáky a tím kvalitněji vést jejich výuku.
V příštím školním roce se chystáme otevřít 3. třídu pro dyslektiky. Máte-li dítě, mající problémy
se čtením, můžete se na nás obrátit, rádi Vám poradíme a pomůžeme. Předškolákům nabízíme
kurz, v němž je nenásilnou formou připravíme na vstup do školy.

pení se pravidelně těší senioři z 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 našich žáků a srovnávání výsledků vzdělávání v rámci celorepublikového šetření se naši žáci
již tradičně zapojili do testování firmy SCIO (testy prošli žáci v 5., 7. a 9. ročnících) a národní testování CERMAT v 9. ročnících. V obou těchto studiích naši žáci dosahovali nadstandardních
výsledků, mnohdy o desítky procent předčili v úspěšnosti svoje vrstevníky z Jihomoravského kraje i z celé ČR, jak v rámci základních škol, tak i odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Dalším výsledkem práce školy, který považujeme za velice objektivní, je vysoká úspěšnost při přijímání žáků na SŠ – např. ve školním roce 2007/2008 bylo z 60 žáků 9. ročníku přijato 57 žáků
ke střednímu vzdělávání, z nich 40 na gymnázia, 17 na střední odborné školy a 3 žáci na 3leté
obory SOU. Naši žáci již tradičně výrazně uspěli také při přijetí na víceletá gymnázia, i když
v posledních letech je na naší škole patrný trend, že naši žáci a jejich rodiče dávají přednost dokončení kvalitního základního vzdělání na naší škole a na víceletá gymnázia se hlásí z naší školy
podstatně méně zájemců, než v dřívějších letech. Vynikajících výsledků dosahují naši žáci při
olympiádách a soutěžích, jak na regionální, tak i na celostátní úrovni.

Základní škola Brno, Hroznová 1
Kontakty:
tel. 543 211 912, e-mail: vedeni@zshroznova.cz, www.zshroznova.cz
Dny otevřených dveří:
9. 1. 2009 (8.00–11.40 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
16. 1. 2009 (14.00–17.00 hodin), 17. 1. 2009 (9.00–11.00 hodin)
V Základní škole Brno, Hroznová 1 budou prvňáčci již čtvrtý rok vzděláváni podle našeho vlastního školního vzdělávacího plánu. Žákům prvního ročníku je věnována maximální péče, protože toto období považujeme za rozhodující pro vztah, který si děti ke škole vytvoří. 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. 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, ve kterém budou i v příštím roce pokračovat. Exkluzivitou je bezplatná výuka angličtiny od první třídy. Jsme jednou z deseti pilotních škol projektu
Magistrátu města Brna „Výuka angličtiny na vybraných školách ve městě Brně“. Prvňáčkům jsou
určeny rovněž kroužky keramiky, výtvarných i sportovních činností a dalších aktivit prostřednictvím školní družiny. Dále škola nabízí pro zájemce od třetí třídy přípravu k mezinárodní jazykové zkoušce. Anglický klub, výuku němčiny nebo ruštiny jako druhého jazyka poskytujeme od
šestého ročníku. Informatiku včetně využívání internetu vyučujeme 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. Děti tak mají možnost vyzkoušet si
zkoušky na střední školu „nanečisto“.

Základní škola Brno, Horní 16

Kontakty:
tel. 543 214 361, e-mail: info@zshorni.cz, www.zshorni.cz
Dny otevřených dveří:
12. 1.–14. 1. 2009
Zápis do prvního ročníku:
15. 1. 2009 (14.00–18.00 hodin), 16. 1. 2009 (14.00–18.00 hodin)

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17

Základní škola zabezpečuje výuku podle Školního vzdělávacího programu „Škola v pohybu“.
Zaměřuje se na: 1. pohybovou aktivitu žáků všech ročníků, včetně plavání v bazénu se slanou
technologií; 2. kvalitní výuku informatiky v dobře vybavených počítačových učebnách od 6. ročníku; 3. ekologickou výchovu; 4. bezplatnou reedukaci logopedických vad u žáků 1. ročníku
5. program pro žáky se speciálními potřebami, nabízíme dvě formy péče o tyto žáky – integraci
individuální v běžných třídách, nebo skupinovou v dyslektických třídách. Žákům 1.–4. ročníku
je k dispozici školní družina, která dětem zajišťuje relaxaci a zájmovou činnost. Pro volnočasové aktivity žáků jsou ve škole zřízeny kroužky – angličtina, němčina, keramika, výtvarné techniky, plavání, atletika, florbal, T-ball, informatika, judo aj. K dispozici jsou dvě počítačové učebny, tělocvična, víceúčelové hřiště, bazén s mořskou vodou, keramická pec a hrací učebny. Školní
vyučování je doplněno výukovými programy a besedami v Lipce, Planetáriu, Knihovně J.Mahena,
CVČ Lampě, DDM Lužánky, Junioru, Domečku, PPP Sládkova, Policejní škole, AMAVETu. Škola
se zabývá ekologií, získali jsme statut EKOškola. Klademe důraz na poznávání vztahu člověka
a životního prostředí. Pomocí projektového vyučování se snažíme přiblížit dětem všech věkových
kategorií ekologické otázky, které doslova hýbou celým světem.
Estetická výchova žáků je rozvíjena návštěvami divadel, výstav a koncertů. Nemalou pozornost věnujeme žákům, kteří se chystají ke studiu na středních a odborných školách. Od 7. ročníku si mohou žáci vybrat z těchto volitelných předmětů: německý jazyk, sportovní hry, informa-

Kontakty:
tel. 542 212 689, e-mail: reditel@zshusovadalton.cz, www.zshusovabrno.cz
Dny otevřených dveří:
27. 11. 2008 a 13. 1. 2009 (8.00–10.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku (v budově školy I. stupně Rašínova 3):
16. 1. 2009 (14.00–18.00 hodin), 17. 1. 2009 (9.00–12.00 hodin)
Na naší škole, která se nachází v centru města Brna, probíhá ve všech třídách výuka s využitím
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pojení na internet ve všech třídách, multimediální učebnu, odborné učebny a třídy pro výuku
hudební výchovy nebo keramickou dílnu. Letos jsme nově otevřeli školní knihovnu a studovnu
vybavenou počítači. Do výuky zařazujeme exkurze, návštěvy divadel, koncertů, kulturních
a výukových programů. Máme zájem na tom, aby se naši žáci rozvíjeli všestranně, a proto se
zaměřujeme i na sport. K tomu využíváme dvě tělocvičny a ve vnitrobloku hřiště s parkem. Žáci
se úspěšně zapojují do řady sportovních soutěží. Pohybové aktivity velmi podporujeme, škola úzce
spolupracuje s TJ Sokol Brno 1. Kromě toho žáci druhých tříd mají celoroční kurz plavání a žáci
čtvrtých tříd kurz bruslení. Všechny třídy 1. stupně jezdí každoročně na školy v přírodě, žáci
2. stupně jezdí na výlety a lyžařské kurzy. V průběhu školního roku pořádáme řadu akcí nejen pro
děti, ale i pro rodiče. Tradicí se už stal školní maratón, Den světel, Den Země, dvakrát do roka
pořádáme Den otevřených dveří. Školní družina zajišťuje péči o děti 1.–5. ročníku do 17 hodin.
Chceme, aby naši žáci trávili i volný čas plnohodnotně, proto jim nabízíme množství kroužků
a zájmových útvarů – např. sborový zpěv, hru na flétnu, kytaru, šachový kroužek, výtvarný, dramatický nebo taneční kroužek, sportovní hry, výuku tenisu, orientační běh a řadu dalších.
Nezapomínáme ani na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – žáky s poruchami učení, nebo žáky mimořádně nadané. Na škole je velmi dobře fungující Školní poradenské pracoviště, kde mohou žáci i jejich rodiče vyhledat pomoc, nebo radu školního psychologa, výchovných poradců, či metodika prevence. Ve škole pracuje i logoped a speciální pedagog. Hlavním
cílem všech pracovníků naší školy je obohatit naše žáky o vědomosti a dovednosti, rozvíjet jejich
vlohy a zájmy a dát jim kvalitní základ do života.

daltonských prvků. V letošním roce jsme obdrželi certifikát „Mezinárodní daltonská škola“ (International Dalton School). Naše žáky vedeme k samostatné práci a zodpovědnosti za výsledky své
práce. Žáci se učí spolupracovat v týmech. Od druhého ročníku žáci pracují ve výuce s odbornou
i naučnou literaturou, vytváří si vlastní materiály ke studiu. Pomocí úkolů se učí vyhledávat, třídit a využívat informace. Ve výuce nachází prostor k rozvíjení vlastních zájmů, protože mají
k dispozici širokou nabídku nepovinných úkolů z různých oborů. Podle školního vzdělávacího
programu „Na Husovu chodíme rádi“ vyučujeme angličtinu 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 prezentace na školní konferenci. Spolupracujeme
s partnerskými školami v zahraničí (Holandsko, Anglie, Slovensko).
Na prvním stupni pravidelně pořádáme školy v přírodě, žáci druhého stupně absolvují vedle
školních výletů také tematické exkurze a lyžařský kurz (7. a vyšší ročníky).
Dále nabízíme: školní družinu, širokou paletu nepovinných předmětů a zájmových kroužků
(sportovní hry, házenou, stolní tenis, hip-hop, moderní gymnastiku, aerobic, keramiku, dramatickou výchovu, náboženství aj.), odbornou práci s dyslektiky, práci s nadanými dětmi, výuku plávání (2. a 3. ročníky); výuku bruslení (3. a 4. ročníky), dopravní výchovu na prvním stupni mediální výchovu jako povinný předmět v 8. ročníku aj.

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4

ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b

Kontakty:
tel. 549 121 099, e-mail: kotlarska@kotlarska.cz, www.kotlarska.cz
Dny otevřených dveří:
8. 1. 2009 (8.00–16.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
15. 1. 2009 (14–18.00 hod.), 16. 1. 2009 (14–18.00 hod.) 17. 1. 2009 (9–11.00 hod.)

Kontakty:
tel. 543 212 716, e-mail: kancelar@kridl.qmail.cz, www.zskridlovicka.cz
Dny otevřených dveří:
19. 12. 2008 (8.00–12.00 hodin), 8. 1. 2009 (8.00–12.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
15. 1. 2009 (14–18 hodin), 16. 1. 2009 (14–18 hodin), 17. 1. 2009 (9–12 hodin)

Základní a mateřská škola na ulici Kotlářská je škola s dlouholetou tradicí. Už třetím rokem
vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro 21. století“, který je sestaven tak, aby vytvářel prostor pro tvůrčí rozvíjení znalostí a dovedností žáků.
Již několik let je škola aktivně zapojena do projektu Zdravá škola. Ústřední náplní tohoto projektu je stálá péče o vytváření zdravého prostředí školy, zdravé učení, pozitivní rozvíjení vztahů,
příznivé klima školy a výchova ke zdravému životnímu stylu.Výuku zajišťují plně aprobovaní
pedagogové, kteří využívají při své práci moderní vyučovací metody, rozvíjející osobnost žáků
v klidné a přátelské atmosféře, založené na spolupráci a empatii. Snažíme se podporovat a rozvíjet
zájmy a nadání dětí, proto již na 1. stupni mají žáci rozšířenou výuku hudební, výtvarné nebo
tělesné výchovy dle vlastního výběru. Na druhém stupni nabízíme žákům možnost výběru z řady
volitelných předmětů (například matematika navíc, výtvarné činnosti, praktická čeština, dramatická výchova a další).
Také na výuku cizích jazyků klademe značný důraz. Angličtinu vyučujeme už od prvního ročníku a v pátém ročníku je jedna hodina navíc vyučována rodilým mluvčím. V sedmém ročníku
jsou vyučovány již dva cizí jazyky – anglický a francouzský. Mimo to spolupracujeme s jazykovou
školou Hello a nabízíme našim žákům možnost další výuky cizích jazyků v odpoledních hodinách.
Naší snahou je vytvořit žákům podnětné a kvalitní studijní prostředí, proto stále zdokonalujeme a modernizujeme vybavenost školy. Při výuce mohou žáci využívat počítačovou učebnu, při-

Centrum specializované péče o talentované a mimořádně nadané žáky
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b je vzhledem ke svému zaměření školou s regionální působností.
Nachází se v klidném prostředí, v blízkosti centra města Brna.
Charakteristika školy: – vlastní školní vzdělávací program Heuréka; třídy s rozšířenou výukou
matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky na II. stupni základní školy, jejichž vzdělávací náplň odpovídá nižším ročníkům víceletých gymnázií. V rámci výuky žáci každoročně
absolvují matematicko-přírodovědná soustředění; absolventi těchto tříd úspěšně pokračují ve studiu na výběrových gymnáziích a středních školách; talentované a mimořádně nadané děti jsou
vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů, jsou integrovány do běžných tříd základní
školy; nadstandardní péče pro žáky se specifickými poruchami učení pod vedením odborných
učitelů; učíme děti samostatnosti, spolupráci a odpovědnosti, v učebním procesu respektujeme
individualitu dítěte; prvky daltonského přístupu prolínají výukou ve všech ročnících; patříme
k zakládajícím členům Asociace českých daltonských škol, jsme členem organizace Dalton International a fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity; výuka angličtiny od 1. ročníku, od 7. ročníku nabízíme další cizí jazyk; celoškolní projekty – Vánoční dílny, Velikonoční
dílny, Den Země, letní a zimní sportovní den; školy v přírodě, lyžařské kurzy, exkurze, poznávací
zájezdy; zapojení do projektů Zdravé zuby, MRKEV, GLOBE, Slunce do škol; plavání ve 2. a 3. ročníku, bruslení v 1.–5. ročníku; odborné učebny, počítačové učebny, školní studovna
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(knihovna + infocentrum) s každodenním provozem a přístupem na internet; velké množství
zájmových kroužků přímo ve škole (spolupráce se SVČ Lužánky a DDM Junior); bezpečné prostředí a přívětivá atmosféra školy, k nimž přispívá i činnost Žákovské rady; efektivní činnost Rady
sdružení rodičů a Školské rady; kvalitní stravování – výběr ze tří chutných jídel, možnost dietní
stravy; provoz školní družiny denně od 6.00 do 17.00 hodin; velmi dobrá dostupnost školy prostředky MHD.

umístěné v klidném prostředí pod Kraví horou. Děti se ve škole cítí příjemně, zažívají radost z učení.
Naučí se pracovat s různými zdroji informací, žít a jednat s ostatními lidmi, dobře se orientovat
v dnešním světě. 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. V jarních měsících
pořádáme exkurzní dny pro žáky I. a II. stupně za poznáním zajímavých památek a lokalit v našem
kraji, žáci 9. ročníku vyjíždějí za poznáním do Prahy a zájemci jezdí obdivovat Safari ZOO ve
Dvoře Králové. Pro žáky organizujeme v rámci výuky angličtiny poznávací a konverzační týdenní zájezd do Velké Británie. Žáky prvního a druhého ročníku vyučujeme anglickému jazyku
v nepovinném předmětu. Od 3. ročníku mají žáci anglický jazyk povinný. Další jazyk vyučujeme
od 7. ročníku a děti si vybraly francouzský a ruský jazyk.
Škola nabízí práci v keramické dílně, v dětském pěveckém sboru Sluníčko, kroužky práce na
počítačích a na internetu. Pro získání dalších informací nad rámec výuky mohou žáci využívat
infocentra a možnosti bezplatného přístupu k internetu. Součástí výuky tělesné výchovy jsou
i hodiny plavání, které probíhají v novém plaveckém areálu na Kraví hoře. Pro žáky školy je otevřena do večerních hodin tělocvična pro cvičení dětí, dětí a rodičů v oddílech Sport pro všechny.
Asociace školních sportovních klubů je zaměřena na moderní gymnastiku. Naše škola je zapojena do projektu EKOŠKOLA.
Provoz školní družiny je denně od 6:30 – do 17:00 hod. V odpoledních hodinách mají žáci
možnost navštěvovat hudební školu A.R.K. MUSIC, která využívá prostory v budově ZŠ. Nová
a moderně vybavená školní jídelna s výdejnou stravy dává možnost výběru ze dvou druhů jídel
a každý žák používá uzamykatelnou šatní skříňku.

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21
Kontakty:
tel. 543 212 587, e-mail: zskrenova@zskrenova.cz, www.zskrenova.cz
Den otevřených dveří:
16. 1. 2009
Zápis do prvního ročníku:
16. 1. a 17. 1. 2009
Základní škola sídlí v historické památkově chráněné secesní budově v těsné blízkosti centra města. Svým žákům škola nabízí multikulturní prostředí s individuálním přístupem ve třídách se sníženým počtem žáků a ve třídách speciálních výuku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka je zajištěna speciálními pedagogy. S přípravou dětí na vzdělávací proces se začíná
již v přípravném ročníku. Na obou stupních školy učitelům vypomáhají asistenti pedagoga, kteří se osobně věnují problémovým žákům. Na škole působí školní poradenské pracoviště, jehož
členy jsou školní psycholožka, výchovná poradkyně a metodik prevence. Škola byla v uplynulých
dvou letech zapojena do projektu Avas džas sikhľol, čhavore (Pojďme se učit, děcka), který byl
financován z ESF a umožňoval dělení některých hodin naukových předmětů a tím zlepšení individuální péče o žáky. Tento způsob výuky vzbudil u většiny žáků zájem a lepší přístup ke školní
práci. Díky finančním prostředkům z projektu byly nově vybaveny dvě pracovny novým nábytkem, ICT technologií i učebními pomůckami. Pro následující tři roky byl zpracován ve spolupráci se ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 další projekt zaměřený na zvyšování efektivnosti výuky. Ze sportovních aktivit je nutné zmínit fotbalový kroužek a možnost sportovního vyžití žáků v posilovně.
K dispozici je také moderní víceúčelové hřiště pro žáky i pro veřejnost. Zvláštní pozornost věnuje škola hudební výchově. Ve speciálně vybavené pracovně se žáci 6. a 7. tříd učí hrát na kytary,
klávesy a bicí v zájmovém kroužku, ve kterém jim bývalý člen úspěšné školní skupiny Bongo boys
předává své zkušenosti. V rámci komunitní školy je kroužek otevřen i pro bývalé žáky školy. Škola nabízí veřejnosti kurzy angličtiny.

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22

Základní škola Brno, nám. Míru 3
Kontakty:
tel.: 545 212 165, e-mail: info@osmec.cz, www.osmec.cz
Zápis do prvního ročníku (v budově 1. stupně na ulici Stará 13/15):
16. 1. 2009 (13.00–17.00 hodin), 17. 1. 2009 (9.00–11.00 hodin)
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 nám 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. Naše
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 rozvoji moderních vzdělávacích metod opírajících
se o IT technologie. Ve škole máme kromě tří počítačových učeben i dvě učebny s interaktivní
tabulí (1. i 2. stupeň), které využíváme i v odpoledních hodinách. Práce školy v oblasti IT byla
v roce 2006 oceněna udělením čestného názvu Informační centrum SIPVZ. Škola se účastní výstav,
filmových a divadelních představení, projektů a soutěží, pořádá besedy s osobnostmi, organizuje zájezdy, školy v přírodě. Pro rodiče pořádá škola Vánoční akademii (17. 12. 2008).
Pokračování na str. 10

Kontakty:
tel.: 543 211 805, e-mail: zsnmiru3@ipa.anet.cz, www.zsmirubrno.cz
Den otevřených dveří:
8. 1. 2009 (8.00–12.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
15. 1. 2009 (15–18.00 hod.), 16. 1. 2009 (15–18.00 hod.), 17. 1. 2009 (15–18.00 hod.)
Naše ZŠ vyučuje v 1. a 2. ročníku a 6. a 7. ročníku podle školního vzdělávacího programu ŠKOLA NA MÍRU. Tento školní vzdělávací program je zpracován přímo na míru naší ZŠ na nám. Míru,
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Inzerce

AEROBIK na OLTECU
v tělocvičně ZŠ Husova 17
každou středu 17.00–18.00
za 60 Kč/h.

KUPÓN NA SLEVU 10 %

Pití a chuť do cvičení sebou.
Těší se na Vás cvičitelka
Monika

na sudové a lahvové víno

www.aerobic.webnode.cz

Lidická 9, Brno, tel. 775 552 780

■ Hledáme podnájem 1+1,
1+KK, jsme spolehlivý
manželský pár bez závazků,
nekuřáci. Leden 2009.
Tel: 604 449 234.
■ Prodám byt 2+1, standard
v O.V. v Brně-Komíně za
2,190.000,- Kč.
Tel: 737 143 388
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Inzerce
PORADENSTVÍ
ZDARMA
kvalitní nápoje – očistné a hubnoucí kůry
kosmetika.

přivýdělek
podnikání

NT E
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DU B
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PR mu
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ALOE VERA

NABÍDKA SPOLUPRÁCE

Informace:
Informace: p.
p. Muchová,
Muchová, 603
603 851
851 817,
817, muchova.aloe@centrum.cz
muchova.aloe@centrum.cz

Získejte práci podle svých představ.
Staňte se rodinným
ﬁnančním poradcem.
Kontakt:
jiri.houska@mpss.cz, mob.603 889 129
miriam.pazourkova@mpss.cz, mob. 602 506 206

Otevřeli jsme pro vás nové pobočky:
Kleinův palác
Náměstí Svobody 15, Brno
tel. 542 214 425
Interspar
Vídeňská 89a, Brno, 1. patro
tel. 543 215 724

UNIKÁTNÍ KOMPLEX GYMNÁZIÍ na Mendlově náměs 3/4
Již na počátku 19. stole vzniklo v Brně reálné
gymnázium a intenzivně se plánovala také
realizace uceleného komplexu škol.
Nyní – po 100 letech – navazujeme na pedagogické vize našich předků a jsme hrdi, že vám
můžeme představit školní komplex na Mendlově
náměs, který úspěšně zahájil letošní školní rok.

Školní komplex zahrnuje nejen gymnaziální program
čtyřletého, šesletého a osmiletého studia s kapacitou přes 1000 studentů, pedagogicko-psychologickou poradnu, školní jídelnu s vlastní kuchyní,
ale také anglickou mateřskou školu, základní
uměleckou školu s 350 studenty a v neposlední
řadě také jazykovou základní školu.

www.nzg.cz

www.jgmendel.cz

Vyberte pro své dě opmální školu!
SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků
při ZŠ Pastviny 70, Brno
• Jsme školou rodinného typu
• Nabízíme malé počty dě ve třídě
• Výuka povinné angličny již od prvního ročníku
• Odpolední anglický klub s komunikací v angličně
• Druhý jazyk vyučovaný již od 3. ročníku

Přihlášky na školní rok 2009/2010 přijímáme do 15. ledna 2009.
Těšíme se na Vás – rádi pomůžeme se všemi formalitami.
Kontaktujte nás kdykoliv na tel. číslech 541 214 465, 541 219 994, 737 375 892 nebo na nzg@sky.cz
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Pokračování ze str. 7

ZŠ Brno, Úvoz 55

Kontakty:
tel.: 541 213 257, e-mail: skola@zsuvoz.cz, www.zsuvoz.cz
Den otevřených dveří:
12. 1. 2009 (8.00–15.00 hodin), 15. 1. 2009 (8.00–17.30 hodin)
Zápis do prvního ročníku:
15. 1. 2009 (12–17.30 hod.), 16. 1. 2009 (12–17.30 hod.), 17. 1. 2009 (9–12.00 hod.)
ZŠ Úvoz 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.
Vyučování bylo zahájeno 1.9.1961. Od roku 1993 je součástí školy zimní stadion. Od září 2006

jsou žáci 1. a 6. ročníku vzděláváni podle nového školního vzdělávacího plánu, který si klade za
cíl vést žáky k větší samostatnosti, tvořivosti a sebehodnocení. Od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk a informatika. V 6. ročníku si žáci mohou vybrat ze širokého spektra volitelných předmětů: německý jazyk, estetická praktika, matematická cvičení, přírodovědné praktikum, informatika, fyzikální cvičení, domácnost, volejbal, hokej. Ve školním roce 2007/2008 jsme zahájili
skupinovou výuku nadaných a mimořádně nadaných žáků v 1. ročníku. Tempo výuky těchto
žáků je cíleně urychlováno, obohacováno a rozšiřováno. Naším cílem je celkový rozvoj osobnosti ve všech oblastech vzdělávání s přihlédnutím na specifiku nadání. Tento typ tříd se postupně
rozšíří do dalších ročníků 1. stupně. Předpokládáme následné studium žáků na víceletých gymnáziích. Ve volném čase mohou děti navštěvovat různé kroužky – bruslení, dramatický kroužek,
hru na flétnu, keramiku, pohybové hry, klub deskových her, bojové sporty, moderní tance. Žáci
sportovních i všeobecných tříd využívají ke své práci moderní odborné učebny – počítačové učebny, informační centrum, vybavenou hudebnu, jazykovou a fyzikální laboratoř, modelovnu, cvičnou kuchyňku, školní divadélko a malý taneční sál. Škola pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pod vedením speciálních pedagogů a logopeda. Úzce spolupracujeme s Centrem
nadání a PPP na diagnostice nadání a pořádání Diagnostických dnů. Zajišťujeme plavecký výcvik
pro žáky 3. tříd, školy v přírodě, lyžařský výcvik, výlety, exkurze, koncerty, divadelní představení,
návštěvy knihoven, tvořivých dílen apod. Každoročně pořádáme podzimní řádění Debrujárů, předvánoční čertoviny, velikonoční dílnu, slet čarodějnic, barevný a sportovní den, školní přebor
v atletice, soutěže ve šplhu atd. Naši žáci dosahují výborných výsledků v odborných olympiádách
a sportovních soutěžích, jako jsou Brněnské běhy mládeže, orientační běhy, turnaje ve vybíjené,
hokejbalu a florbalu. Děti z kroužku flétny získaly 3. místo v soutěži „Pískání pro zdraví“, úspěšně se účastníme výtvarných soutěží. Školní družina se postará o děti před zahájením vyučování
už od 6.30 hod. a po jeho ukončení až do 17.00 hod. Doba, kterou stráví ve školní družině, je vyplněna různorodými aktivitami, při nichž si děti odpočinou, pobaví se i naučí něčemu novému.
Stravování je zajištěno v moderní jídelně. Každý žák používá uzamykatelnou šatní skříňku.

Zápis dětí do mateřských škol
V souvislosti s blížícími se zápisy do mateřských škol jsme pro Vás připravili přehled mateřských
škol, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – střed. Vydávání přihlášek
pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2009/2010 bude v našich mateřských školách probíhat ve dnech 27. a 28. 1. 2009. Termín pro odevzdání žádostí ve vybrané
mateřské škole byl ředitelkami a řediteli stanoven na 10. a 11. 2. 2009. O přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání rozhoduje ředitel/ka příslušné mateřské školy, případná odvolání řeší odbor školství

krajského úřadu. Ve školním roce 2008/2009 je naplněnost mateřských škol v MČ Brno-střed
93,5 %. Úplata za pobyt dítěte v mateřské škole je stanovena ředitelem, či ředitelkou příslušné
mateřské školy dle výše provozních nákladů na dítě v uplynulém školním roce. Informace
o vzdělávacím programu, úplatách, kroužcích a dalších aktivitách jednotlivých mateřských škol
jsou uvedeny v následujícím přehledu. Pevně doufáme, že následující informace Vám pomohou
při výběru nejvhodnější mateřské školy pro Vaše dítě.
Školský odbor

Mateřská škola Brno, Bayerova 5

Mateřská škola Brno, Biskupská 7

Kontakt: tel. 549 247 695. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 370 Kč
Mateřská škola je umístěna v přízemních prostorách obytných domů Bayerova 5 a Bayerova 7. Ke škole patří zahrada uvnitř bloku domů. Kapacita mateřské škole je 28 dětí v jedné třídě. Zájmem této školy je podporovat zdraví a zdravý životní styl dětí už od raného dětství. Filozofií školy je přispívat k získávání a posilování
zdraví ve všech jeho složkách (fyzické, psychické i sociální). Z hlediska pedagogické práce je volen osobnostně a sociálně orientovaný výchovný styl s respektem k individuálním a osobnostním potřebám dětí.
Mateřská škola se ve spolupráci s rodiči snaží děti stimulovat ve všech oblastech osobnosti. Po dohodě s rodiči
nabízí zájmové aktivity. Dle zájmu rodičů je možno nabídnout (předplavecký výcvik, výcvik bruslení, keramiku, flétnu, Sportík). Připravujeme i školu v přírodě. Snažíme se dětem zajistit bohatý program, navštěvujeme divadla, výstavy.

Kontakt: tel. 543 235 224. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 270 Kč
Mateřská škola je umístěna v centru města v blízkosti katedrály Petrov a má k dispozici velkou zahradu.Celý
pobyt dětí se nese v duchu křesťanských hodnot. Škola úzce spolupracuje s Brněnským biskupstvím, jednou
týdně dochází do školy kněz a nenásilnou formou přibližuje dětem zásady křesťanství. Děti několikrát během
roku vystupují v katedrále Petrov, zúčastňují se vystoupení (Brněnské Vánoce, Mateřinka) a zapojují se
s výbornými výsledky do pěveckých a výtvarných soutěží.V přátelském duchu je vedena spolupráce s rodinou.
Pro rodiče a děti škola pořádá výlety a besídky. V odpoledních hodinách probíhají zdarma kroužky flétny,
kroužek pracovní, výtvarný a kroužek „Košík“. Kromě toho probíhá placený kurz pro děti „Seznamování
s angličtinou“. Předškolní děti jsou připravovány na základní školu v edukativně stimulačních skupinách.

Mateřská škola Brno, Francouzská 50
Mateřská škola Brno, Bílého 24
Kontakt: tel. 543 242 916. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 300 Kč
Trojtřídní mateřská škola je umístěna v klidné části města Brna-Masarykově čtvrti. Nabízí harmonické prostředí zajišťující všestranný rozvoj dětí v rámci tvořivě-humanistické výchovy.
Poskytuje prevenci vad výslovnosti s bezplatnou odbornou, individuální, logopedickou péčí. Dále zajišťuje pro děti plavecký výcvik, keramický kroužek, taneční kroužek a zábavné cvičení Sportujeme se Sportíkem. V rámci předškolní výchovy zajišťujeme ve spolupráci se ZŠ nám. Míru 3 zdarma pro nejstarší děti
seznámení s prací na PC a kroužek angličtiny. MŠ organizuje návštěvy divadel, kin, muzeí i vzdělávacích
akcí. Pro rodiče a děti připravuje společná posezení a celodenní sobotní výlet. Děti se mohou zúčastnit zimního lyžařského výcvikového kurzu a jarní školy v přírodě.

Kontakt: tel. 545 578 896. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 300 Kč
Tato MŠ prošla celkovou rekonstrukcí a v září 2007 byl zahájen provoz v kompletně zrekonstruované škole. Škola je moderně vybavená ; splňuje veškeré prostorové a hygienické požadavky. Škola má k dispozici
velkou zahradu‚ kterou využívá k co nejdelšímu pobytu dětí; MŠ je zaměřena na rozvoj komunikativních
dovedností, individuální přípravu dětí na vstup do ZŠ a preventivní logopedickou péči, MŠ navštěvuje pravidelně spec. pedagog – logoped.
Při veškerých činnostech jsou zohledněny individuální možnosti dítěte. V průběhu dne zařazujeme hry
zaměřené na rozvoj řeči‚ zrakového a sluchového vnímání, rozvoje grafomotoriky. Nadstandardní aktivity
školy: – taneční kroužek Rytmik – dle zájmu rodičů; – předplavecký výcvik – dle zájmu rodičů. Mateřská
škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si s duhou celý rok“. Pravidelně organizu-

10

Školní příloha
je výlety do přírody, navštěvuje kulturní a vzdělávací pořady. Školy v přírodě organizuje na základě požadavků rodičů.
Po domluvě je možná prohlídka školy.

venci a odstraňování vad ve výslovnosti odborným logopedem, na rozvoj osobnosti dítěte a zapojení integrovaných dětí do kolektivu. Mateřská škola nabízí výuku angličtiny a tanečně-pohybový kroužek, výtvarný kroužek. Součástí školy je pěkná prostorná zahrada s brouzdalištěm.

Mateřská škola Brno, Hlinky 46

Mateřská škola Brno, Křídlovická 30b

Kontakt: tel. 543 240 331. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 400 Kč
Tato mateřská škola je nově začleněna do Mateřské školy Vinařská 4. Je situována v bezprostřední blízkosti
centra města s dobrou dopravní obslužností.Při výchově je kladen důraz na výchovné působení rodiny, všestranný rozvoj osobnosti a zdravý vývoj dítěte založený na citovosti a mravnosti.Pro děti jsou připraveny
kroužky angličtiny, plavání, tenisu, děti navštěvují divadelní představení, sportovní hry, školu v přírodě,
účastní se společných akcí s rodiči.

Kontakt: tel. 543 213 367. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 280 Kč
Tato mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Křídlovická 30b. Jde
o malou, prozatím dvoutřídní mateřskou školu, u které bude třeba řešit její kapacitu ve vztahu k hygienickým
předpisům. Výchovný program využívá „daltonské prvky“ vzdělávání a úspěšně připravuje děti pro školní
výuku. Mateřská škola se navíc specializuje na tělesnu výchovu (cvičení, bruslení, kurz plavání). Důraz je
ovšem kladen i na výtvarné činnosti v keramickém kroužku, dlouhodobé projekty se zoo a s Mahenovou
knihovnou. Pro děti jsou připravovány krátkodobé i týdenní pobyty v přírodě.

Mateřská škola „Na kopečku u zvonečku“ Brno, Horní 17
Kontakt: tel. 543 212 880. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 230 Kč
Mateřská škola se nalézá v pěkné a velké zahradě naproti základní škole. Nabízí ekologickou a etickou výchovu, přípravu dětí na plynulý přechod do základní školy. Pomocí edukativně stimulačních skupin pomáhá
škola rozvíjet schopnosti dětí s nerovnoměrným vývojem a s odkladem školní docházky. Škola organizuje
plavání v bazénu s mořskou vodou, pobyty na škole v přírodě, kroužek výtvarný a keramický s vlastní pecí,
výuku angličtiny hrou. Mateřská škola má též vlastní kuchyň.Úspěšně probíhá spolupráce se sousední Základní školou Horní 16.

Mateřská škola Brno, Mlýnská 27
Kontakt: tel. 543 241 083. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 100 Kč
Mateřská škola Mlýnská 27 je součástí ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 21. MŠ využívá v práci zásady Zdravé MŠ,
zdravý životní styl – vychovat děti zdravé, aktivní, aby dokázaly vnímat svoji identitu a různost kulturních
komunit.
Děti si mohou denně svobodně vybrat z činností výtvarných, pohybových a hravých podle svého přání.
Odpolední odpočinek je přizpůsoben požadavkům rodičů a potřebám dětí.
V areálu MŠ je vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem a zahradním domkem.

Mateřská škola Brno, Jánská 22
Kontakt: tel. 542 214 470. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 400 Kč
Mateřská škola Jánská 22 se nachází v centru města, ředitelství školy sídlí odděleně na ZŠ Husova 17. Mateřská škola je jednotřídního typu se smíšeným oddělením pro děti od 3 do 6 let. Prostory i jejich uspořádání
plně vyhovují individuálním i skupinovým činnostem dětí a režim je stanoven tak, aby vyhovoval potřebám
rodičů i dětí. Na budovu bezprostředně navazuje zahrada s pískovištěm a prostorem pro sportovní vyžití dětí.
Cílem naší mateřské školy je zdravé a spokojené dítě vedené ke zdravému životnímu stylu. Ve vzdělávání
a výchově využíváme prvky a formy daltonského vzdělávání, které stojí na základech principu samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráce. MŠ nabízí předplavecký výcvik, cvičení na rehabilitačních míčích,
výuku anglického jazyka a keramický kroužek.Všechny zájemce srdečně zve na Dny otevřených dveří:
8.–10. 12. 2008 od 8.00 hod. do 11.30 hod; 19.–20.1.2009 od 8.00 hod. do 11.30 hod.

Mateřská škola Brno, Nádvorní 3
Kontakt: tel. 543 213 309. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 350 Kč
Mateřská škola je zaměřena na tělesný pohyb a otužování. Je možné navštěvovat kurs plavání v bazénu na
Kraví hoře, nabízí vlastní saunu v areálu školy. Pro zájemce je na škole připraven taneční kroužek, kroužek hry na zobcovou flétnu, kroužek anglického jazyka. Jako příprava na ZŠ probíhají dva až tři běhy edukativně stimulačních skupin. Každoročně MŠ pořádá školu v přírodě s rehabilitačním programem, pravidelně navštěvuje filmová a divadelní představení, koncerty a výstavy. Na děti čeká zrekonstruovaná prostorná
budova školy s velkou zahradou s novými průlezkami. Dny otevřených dveří jsou shodné s termínem podávání žádostí o přijetí do MŠ, po dohodě s ředitelkou je možné prohlédnout si MŠ kdykoliv.

Mateřská škola „Dituška“ Brno, Stará 13/15
Mateřská škola Brno, Kamenná 21
Kontakt: tel. 543 213 180. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 280 Kč
Mateřská škola je dvoutřídní, nachází se v klidném prostředí s pěknou zahradou. Je zaměřena na pohybovou a dramatickou výchovu. Pro děti organizuje výuku plavání v bazénu se slanou vodou a protiproudem
na ZŠ Horní, cvičení v tělocvičně na Moravské Slavii a častou návštěvu divadelních představení, koncertů
a výstav.
Městská část Brno-střed zajistila vybavení zahrady mateřské školy novými herními prvky. Rodiče se mohou
kdykoli dohodnout s ředitelkou MŠ na návštěvě.

Kontakt: tel. 545 575 323. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 180 Kč
Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ nám. 28. října 22. Je umístěna v blízkosti středu města, ve dvoře základní školy, na ulici Stará 13/15. Škola je dvoutřídní. Obě třídy jsou smíšené. Navštěvují je děti tří až sedmileté. Součástí MŠ je zahrada s nadstandardním vybavením. Ve spolupráci s klinikou LOGO dochází do školy
jedenkrát týdně logopedka. V MŠ pracují kroužky taneční a keramický.Výchovný program MŠ je zaměřený
na všestranný rozvoj dítěte. MŠ se účastní divadelních představení, akcí pro předškolní děti pořádaných městem Brnem. Zapojuje se do výtvarných soutěží. Podniká poznávací vycházky v rámci města Brna a okolí.
Pro rodiče pořádá besídky při příležitostech Vánoc a Dne matek.

Mateřská škola Brno, Kotlářská 4 a Kotlářská 11

Mateřská škola Brno, nám. 28 října 21

Kontakt: tel. 549 121 099. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 300 Kč
Jde o součásti právního subjektu Základní škola a mateřská škola Kotlářská 4. K této MŠ s kapacitou 104
dětí patří ve dvorní části nově vybudované hřiště s umělým povrchem a lesopark s dětskými herními prvky,
skluzavkou, průlezkami a altánkem. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, který
je zpracován na téma „Pojď si se mnou nejen hrát“. Společně s dětmi jsou vytvářeny tematické celky, vycházející ze zážitků dětí (tzv. situační plánování). Mateřská škola nabízí angličtinu pro předškoláky, předplavecký výcvik v bazénu na Kraví hoře, hudebně dramatickou výchovu, aerobik a hru na foukací harmoničky, pohybovou výchovu (pravidelné cvičení v tělocvičně základní školy). Děti předškolního věku se přirozenou cestou připravují na vstup do první třídy základní školy, je zajištěna logopedická prevence.
Rodiče mohou pobývat s dětmi v mateřské škole v průběhu ranních her a odpoledních zájmových činností.

Kontakt: tel. 545 212 165. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 180 Kč
Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ nám. 28. října 22. Je umístěna v blízkosti středu města. Škola je jednotřídní – dobře vybavena. Škola má zahradu vybavenou dřevěným domečkem pro hry dětí, pískovištěm
a jinými doplňky. V blízkosti školy je pěkně upravený park s dětským hřištěm a rozsáhlý městský park Lužánky s dalšími možnostmi využití (vycházky, dětské dopravní hřiště, průlezky). MŠ organizuje pro děti kurzy,
které jsou vedeny specialisty v oboru. Jsou to kurzy plavecké přípravy a cvičeníčko, dále keramika, cvičení
v tělocvičně ZŠ, logopedická prevence a estetická výchova. Dny otevřených dveří se konají při příležitosti besídek (vánoční, svátek matek) a maškarního plesu.

Mateřská škola Brno, Křenová 76a
Kontakt: tel. 543 241 731. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 300 Kč
Je zaměřena na léčebný tělocvik (školy v přírodě nejméně 3x ročně, zářijový výjezd s rodiči k moři, otužování, dle zájmu rodičů plavání, bruslení, kroužek jógy a pravidelné návštěvy solné jeskyně), dále na pre-

Mateřská škola „Zdislava“ Brno, Pellicova 4
Kontakt: tel. 543 212 371. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 220 Kč
Mateřská škola je umístěna ve středu města v pěkném a klidném prostředí. Součástí MŠ je velká zahrada
přímo pod hradem Špilberk. Škola je šestitřídní se zaměřením na životní prostředí a ekologii, je zde rovněž speciální logopedická třída pro děti s vadami řeči i logopedická poradna pro veřejnost. Škola nabízí
hudebně pohybový kroužek, výuku „Barevné angličtiny“, sportování se „Sportíkem“, plavání. Pořádají se
pobyty ve škole v přírodě, besídky, návštěvy kulturních a vzdělávacích akcí pro děti a společné sportovní
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akce pro rodiče a děti. V budově školy je samostatná školní jídelna, zajišťující dětem čerstvou nerozváženou stravu.

Mateřská škola Brno, Úvoz 57

Kontakt: tel. 543 213 911. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 310 Kč
Mateřská škola se zaměřuje na posilování zdraví a tělesný rozvoj dítěte, nabízí zdravou stravu z vlastní kuchyně s možností dietního stravování. Škola umožňuje adaptaci dítěte na pobyt v MŠ za přítomnosti rodičů.
K aktivitám škola patří cvičení na rehabilitačních míčích, taneční a pracovní kroužek, výuka angličtiny,
logopedická péče a příprava na školu v edukativních skupinách. Děti hojně navštěvují kulturní, sportovní
a vzdělávací akce. Součástí školy je velká zahrada. Pro děti je využíváno i přilehlé veřejné hřiště. Rodiče se
mohou přijít kdykoli podívat.

Kontakt: tel. 541 212 843. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 500 Kč
Mateřská škola je situována v klidném prostředí pod Kraví horou, v blízkosti MHD. Ke škole patří velká školní zahrada s třemi pískovišti. Její prostory umožňují dětem dostatek pohybu. Mateřská škola je zaměřena
na rozvoj osobnosti schopné samostatně jednat, přemýšlet, komunikovat, tvořit. MŠ organizuje vánoční dílny, karneval, na závěr školního roku zahradní slavnost, rozloučení s předškoláky. Zajišťuje dětem i různé
kulturní akce – návštěva divadel, loutková představení v MŠ, taneční kroužek, edukativně stimulační skupiny (příprava na školu), logopedickou péči, výuku anglického jazyka. Cílem je dovést každé dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a vytvořit základy celoživotního vzdělávání. Den otevřených dveří
bude ve dnech výdeje přihlášek.

Mateřská škola Brno, Skořepka 5

Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a

Kontakt: tel. 543 257 400. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 300 Kč
Jedná se o mateřskou školu rodinného typu s krásnou zahradou v centru města. Je zaměřena na etickou
výchovu, na ochranu životního prostředí – pro děti jsou organizovány polodenní výlety, ekologické výukové programy a kulturně vzdělávací akce. MŠ nabízí kroužky keramiky, plavání v bazénu na Kraví hoře, taneční kroužek a pobyt v solných jeskyních. Pro děti je zabezpečena logopedická péče a edukativně stimulační
skupiny. Pravidelně pořádá ozdravné pobyty dětí a rodičů u moře. V době zápisu do MŠ si může rodičovská
veřejnost celou mateřskou školu prohlédnout.

Kontakt: tel. 530 319 221. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 295 Kč
Mateřská škola se nachází v klidné části vnitrobloku ulic Vídeňská a Vojtova. Součástí mateřské školy je školní zahrada a vlastní kuchyně. Vzdělávání je uskutečňováno na základě vlastního Školního vzdělávacího
programu zaměřeného na posilování sebevědomí a samostatnosti dítěte a vytváření pozitivních sociálních
vztahů mezi dětmi. V MŠ probíhá výuka angličtiny
Každodenní činnosti jsou doplňovány školou v přírodě, karnevalem, rozloučením s předškoláky, edukativně stimulační skupinou, předplaveckým výcvikem v bazénu se slanou vodou, logopedickou péčí, návštěvami solné jeskyně, cvičením aerobiku a jógy. Dny otevřených dveří jsou shodné s termínem vydávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ. Po telefonické domluvě je možné navštívit mateřskou školu i v jiném termínu.

Mateřská škola Brno, Pšeník 18

Mateřská škola Brno, Soukenická 8
Kontakt: tel. 530 310 418. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 430 Kč
Mateřská škola se nachází v centru města a v blízkosti dopravního uzlu hlavního nádraží, avšak zároveň
v klidném prostředí s překrásnou zahradou. Škola se zaměřuje na preventivní logopedickou péči, předcházení vývojovým poruchám učení, rehabilitační grafomotoriku. Dětem je věnován individuální přístup, včetně péče oděti s odkladem školní docházky. Děti se účastní práce ve výtvarném a tanečním kroužku. V mateřské
škole rovněž probíhá výuka angličtiny podprahovou metodou v kombinaci s klasickou. Informace podává
rodičům každý den kolem 12. hod. ředitelka mateřské školy.

Mateřská škola Brno, Tučkova 36
Kontakt: tel. 549 241 195. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 360 Kč
Jde o dvoutřídní mateřskou školu (obě třídy jsou věkově smíšené) se zaměřením na environmentální
a estetickou výchovu, při níž je využíván vlastní školní vzdělávací program „Pojďte si s námi hrát a poznávat
svět“ a výukové programy, které nabízejí střediska ekologické výchovy. Pro prohloubení estetického vkusu
dětí na škole pracuje výtvarný kroužek, hudební kroužek a kroužek keramiky. V rámci péče o rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností dětí dochází do školy logopedická asistentka. Po předchozí domluvě je kdykoliv možná návštěva.

Mateřská škola „Pod Špilberkem“ Brno, Údolní 9a
Kontakt: tel. 542 214 876. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 400 Kč
Mateřská škola má velkou zahradu ve svahu pod hradem Špilberk. Škola pracuje podle Školního kurikula
zaměřeného na výchovu ke zdravému životnímu stylu a od roku 2000 je zařazena mezi vybrané školy podporující zdraví. Třídy jsou vybaveny tělovýchovným nářadím a náčiním a různými psychomotorickými
a rehabilitačními pomůckami. Důraz je kladen na pobyt dětí venku.
Děti pracují s keramickou hlínou a vyrábějí z přírodnin, mohou se účastnit cvičení se Sportíkem, plavání na Kraví hoře, kurzu angličtiny, škol v přírodě. Předškoláci se svými rodiči mohou navštěvovat kurzy
grafomotoriky.

Mateřská škola Brno, Vinařská 4
Kontakt: tel. 543 240 338. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 400 Kč
Mateřská škola je umístěna v dobře vybavené velké zahradě nedaleko areálu BVV. V zahradě je vybudován
rovněž tenisový kurt pro děti. Zaměřuje se hlavně na pohybovou výchovu. Své zájmy děti uplatňují v kroužcích
umělecké gymnastiky, tenisu a v tanečním kroužku „Sedmikráska“. Tento taneční soubor se účastní různých vystoupení včetně celostátního festivalu mateřských škol „Mateřinka“. Ve škole probíhá výuka anglického jazyka i logopedická prevence. Mateřská škola organizuje besídky pro rodiče, vystoupení dětí
s vánočním pásmem koled na veřejnosti, masopustní karneval, besídky pro maminky a seniory, zahradní
slavnost na Den dětí, slavnostní ukončení školního roku – rozloučení s předškoláky a školy v přírodě. Součástí mateřské školy je také školní kuchyně zajišťující dětem čerstvou nerozváženou stravu. Odloučeným
pracovištěm této mateřské školy je MŠ Hlinky 46.

Mateřská škola Brno, Všetičkova 19
Kontakt: tel. 543 245 441. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 340 Kč
Mateřská škola je situována v klidné ulici, v příjemném prostředí pod Kraví horou, nedaleko tramvajové
zastávky. Vilka mateřské školy s pěknou zahradou vytváří velmi domáckou atmosféru.
Škola se zaměřuje na všestranný rozvoj osobnosti dítěte a individuální přístup. Děti se mohou dle vlastní volby zapojovat do různých zájmových aktivit, které škola bezplatně nabízí. Patří k nim základy anglického jazyka hravou formou, keramika, hra na flétnu. Součástí přípravy na základní školu je výuka informatiky, která probíhá v prostorách ZŠ nám. Míru 3. Děti se zájmem o pohyb a sport navštěvují pohybovou
aktivitu Sportík. Mateřská škola zajišťuje dětem také pravidelnou logopedickou péči. Podle zájmu jsou organizovány školy v přírodě, pobyty na horách s výuku lyžování a v létě zájezdy k moři za účasti rodičů.

Mateřská škola Brno, Údolní 68
Kontakt: tel. 543 245 271. Výše měsíční úplaty pro školní rok 2009/2010: 500 Kč
Mateřská škola s prodlouženým provozem do 17 hodin se nalézá ve vilové čtvrti přímo u zastávky MHD.
Je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte, na rozvoj tělesné zdatnosti (celoročně předplavecký výcvik, časté
polodenní výlety) a estetické výchovy. Ve škole byla vybudována keramická dílna s pecí. Děti mají možnost se zapojit do hudebně-pohybové výchovy „Motovidla“, hry na zobcovou flétnu, práce na počítači
a seznamovat se s anglickým jazykem. Celoročně probíhá příprava dětí na základní školu ve stimulačně
edukativních skupinách. Do školy pravidelně dochází odborný logoped. Pro děti jsou organizovány pobyty ve škole v přírodě, samozřejmostí jsou i pravidelné kulturní akce (návštěvy divadel, koncertů, besídky
pro rodiče).
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Vánoční příloha

Tradiční Vánoce v Brně 2008
Program vystoupení na náměstí Svobody
4. 12. 2008
10.00 Agentura Větrník
14.00 ZŠ,SŠ a MŠ Kamenomlýnská 2, Brno
„Čas radosti veselosti“

5. 12. 2008
10.00 ZŠ Jubilejní Masarykova Nové Bránice
„Vánoce s čerty“
10.30 ZŠ TGM „Vánoční koledy a muzikál
o Ježíškovi“
16.30 Mikuláš – odpolední program s rádiem
Krokodýl
19.00 ADO, o.s. Jana Peřtová „ADD GOSPEL“
20.00 Ilona Riedlová

6. 12. 2008
10.00
13.00
15.00
17.00

Mosty mezi městy Děti – dětem
Mosty mezi městy Děti – dětem
Klub přátel umění ČR Brno
Folk-rocková skupina 10 pohledů

7. 12. 2008
10.00 Mosty mezi městy „Vánoční zpívání
a koledování“
12.00 Mosty mezi městy, Děti – dětem
14.00 Nová Akropolis – Pohádka o Rumcajzovi
15.00 Nová Akropolis – Pohádka o Rumcajzovi
15.30 Kalimero OS – ZŠ Těšany

10.30
11.00
11.30
14.00
15.00
16.30

MŠ Brno, Chodská 15 „Ván. zvoneček“
ZŠ T.G. Masaryka, Hrušovany u Brna
ZŠ Holzova 1 „Jednou v roce…“
Gym. tř. kpt. Jaroše „Vánoční Jaroška“
ZŠ Telnice
ZŠ Lerchova 65, Brno „Komedie o narození“
17.00 KC Líšeň Kotlanka, „Vánoční strom“

11. 12. 2008
9.30 MŠ Pomněnky „Až zazvoní zvoneček“
10.30 MŠ Brno – Hněvkovského 62 „Zimní
radovánky“
11.00 ZŠ Brno Horácké nám.
15.00 ZŠ a MŠ Pramínek „Pramínkovské zpívání“
16.00 ZŠ Sirotkova 37, Brno
16.45 SŠ informatiky a spojů „J.A.N.E. country Brno“
17.30 DFS Iskerka Brno „Vánoce na Valašsku“
19.00 skupina F.T.Prim

12. 12. 2008
9.00
10.30
10.00
11.00
13.00

8. 12. 2008
10.00
10.30
11.00
13.30
14.00
17.00

ZŠ Křídlovická 30b „Vánoční zpívání“
ZŠ Lednice „Zimní čas“
ZŠ Slovan. nám. „Malé ván. zpívání“
ZŠ Lednice „Zimní čas“
SŠ informatiky a spojů
Žakéři – historická skupina

9. 12. 2008
9.00 MŠ speciální, ZŠ Elpis, Brno „Country
promenáda“
9.30 MŠ Drobného „12 je měsíců“
10.00 MŠ Tvarožná „Od Adventu po Tři krále“
10.30 ZŠ a MŠ Merhautova 37
11.00 Biskupské gymnázium
11.45 Ratíškovice, Vracov
14.00 Gymnázium Blansko „Průřez tvorbou“
14.45 ZŠ Adamov „Kočky“
16.00 SŠ informatiky a spojů „J.A.N.E country Brno“
17.00 Klub přátel umění ČR Brno

10. 12. 2008
9.30 MŠ, ZŠ a prakt. škola, Brno „Vánoční
zpívání“
10.00 ZŠ aMŠ Chudčice „Ván. zpěvy arecitace“

15.00
15.30
16.00
19.00

ZŠ Moravské Knínice
ZŠ Hroznová 1, Brno „Ván. střepinky“
ZŠ Kanice, „Vánoční pozdrav z Kanic“
ZŠ Lidická „Zimní čas“
Gymnázium Elgartova „Vánoční písně
a koledy“
Soubor Jatelinka z Moravské Nové Vsi
„Ten vánoční čas“
ZŠ Otnice, „Otnické koledování“
Vánoční pohár mažoretek
Klub přátel umění ČR Brno

13. 12. 2008
10.00 ZŠ Kunštát – „Sen noci svatojánské“
11.00 Mosty mezi městy – Děti – dětem „Vánoční zpívání a koledování“
13.00 Letní pole ,Vyškov
14.30 Mosty mezi městy, Děti – dětem „Vánoční zpívání a koledování“
16.30 ZŠ Modřice „Vánoce v Modřicích“ sbor
Zpěváček
17.00 Folk-rocková skupina 10 pohledů
19.00 The Creeps, Michal Vašín

14. 12. 2008
10.30 Rybičky z rybníků „Rybičky – pěvecký
sbor Rybníky“
11.00 Mosty mezi městy, Děti – dětem „Vánoční zpívání a koledování“
13.00 BAMI Kunštát
14.00 Mosty mezi městy, Děti – dětem „Vánoční zpívání a koledování“

17. 00 Fčeličky – Dětský soubor

17.00 Klub přátel umění ČR Brno, Vl.

15. 12. 2008

19. 12. 2008

10.30 Hudební škola Yamaha – Měšťanská 21,
Brno „Zpěv – sbor“
10.00 ZŠ Jundrov
11.00 ZŠ Měšťanská 21, Brno „Tuřanské koledování“
11.30 Letní pole Vyškov „Pojďme a zazpívejme“
12.00 ZŠ a MŠ nám. 28. října 22
13.00 Letní pole Vyškov „Pojďme a zazpívejme“
17.00 ZŠ Jungmannova

9.30 MŠ Puchýřova „Vánoční zpívání“
10.00 ZŠ Antonínská 3 „Nad betlémem vyšla
hvězda“
11.00 ZŠ Masarova – Waldorfské tř. „Koledy“
14.00 MŠ Tučkova 36, „Hej koleda, koleda“
15.30 ZŠ Vranovice taneční skupina Crazy
Gyros
17.00 ZUŠ R+P Bartůňkových „Tančíme
a stepujeme o Vánocích“
18.00 Hudební skupina The Creeps, pod vedením Michala Vašína

16. 12. 2008

20. 12. 2008

9.30
10.00
10.10
10.30
11.00
14.00

11.30 Letní pole Vyškov „Pojďme a zazpívejme“
13.00 Letní pole Vyškov „Pojďme a zazpívejme“
15.00 Klub přátel umění ČR Brno, Vl.
17.00 Folk-rocková skupina 10 pohledů
19.00 Kapela A šmitec

ZŠ Tuháčkova „Máme rádi Vánoce“
ZŠ Labská 27
ZŠ Jana Babáka „Těšíme se na Ježíška“
ZŠ Brno, Staňkova 14
ZŠ a MŠ Křenová
Evropská základní škola „Pásmo koled
a říkadel“
16.00 ZŠ Pavlovská 16, Brno „Hodina bývá
někdy nekonečná“
17.00 Klub přátel umění ČR Brno

17. 12. 2008
9.00 ZŠ Košinova 22 „Pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký“
10.00 ZŠ a MŠ Chudčice „Vánoční zpěvy a recitace“
10.30 ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno
„Recitace, zpěv sólo, sbor“
10.45 MŠ Biskupská 7, Brno „Recitace, zpěv“
11.30 ZŠ Těšany u Brna „Došli jsme k Vám na
koledu…“
12.00 ZŠ Horníkova „Vánoční pohlazení“
12.30 ZŠ Janouškova 2 „Vánoční zpívání“
14.00 Gymnázium Integra Brno „Vánoční zastavení“
14.30 Soukr. Schola Commeniana „Ván. zpěvy“
15.30 MŠ Tišnovská „Ježci“
15.40 ZŠ Rosice „Pásmo ván. písní a koled“
16.10 ZŠ Rosice „Pásmo ván. písní a koled“

18. 12. 2008
8.45
10.00
11.00
11.30

ZŠ Botanická 70 „Vánoce 2008“
ZŠ Bakalovo nábřeží
ZŠ Křídlovická 30b „Vánoční besídka“
ZŠ Mor. Krumlov, Ivančická 218 „Přišli
jsme k Vám na koledu“
13.00 ZUŠ Pohořelice – JUNIOR BAND
15.00 Dům dětí a mládeže – Zastávka u Brna
16.00 Junior DDM
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21. 12. 2008
15.00 Studio Ilony Brunové „Tančete s námi“
16.00 ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, pěvecký
sbor Studánka
18.00 skupina F.T.Prim
19.30 ALBAND (J. A. Kronek a spol.)

22. 12. 2008
11.00 MC kuřátka „Kuřátka zpívají Ježíškovi“
18.00 Klub přátel umění ČR Brno, Vl.

23. 12. 2008
17.00 Občanské sdružení ratolest
19.00 Klub přátel umění ČR Brno, Vl.

Tip na Vánoce
Zajděte si na Kapucínské náměstí 5, Brno,
kde najdete vhodný obchůdek (S: Lucas)
s českým zbožím.

Volný čas
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Volný čas

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“ / Prosinec 2008
úterý 2. prosince v 19.30 hod.
PÍŠETE DO ŠUPLÍKU?
Divadlo hudby a poezie AGADIR:
„Na každého čeká jeho verš“
(Koláž z veršů brněnských básníků)

čtvrtek 18. prosince v 19.30 hod.
Ivo CICVÁREK & OKO – progresivní folk
+ XINDL X – folkový hip-hoper

středa 3. prosince v 19.30 hod.
ONEN SVĚT + Labutí píseň
Nové akustické písně z Gymnázia Matyáše Lercha

Změna programu vyhrazena!

čtvrtek 4. prosince v 19.30 hod.
MODEL BAZAAR – musica la acustica
+ THE HYDES – pop-rock

KLUBOVÝ BAR
je otevřen ve dnech programových akcí od 18
hod.

úterý 9. prosince v 19.30 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ CUKROVÁNÍ: TATA BAND
– swing, rock‘n‘roll k poslechu i k tanci, v baru
speciální svařáček, soutěž o nejlepší vánoční cukroví
– příspěvky vítány!
středa 10. prosince v 19.30 hod.
Aleš PILGR + Lucie REDLOVÁ
Folkový nášup s příchutí chilli
čtvrtek 11. prosince v 19.30 hod.
222.Večer P.T.O.:
OZVĚNA a hosté
úterý 16. prosince v 19.30 hod.
Vladimír MERTA – Sváťa KARÁSEK + LONDÝN
Folková konfrontace
středa 17. prosince v 19.30 hod.
NebezTebe
Akustické pomezí etno, folku a energické nervozity

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC
– Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD

úterý 2. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Dobrodružství malého Vikinga

sobota 13. prosince, 15.30 hod.
Mauglí

středa 3. prosince, 9.30 hod.
Maryša

pondělí 15. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Roztančený svět

středa 3. prosince, 19.00 hod.
Maryša

pondělí 15. prosince, 19.00 hod.
Ensemble Opera Diversa

čtvrtek 4. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Vánoční hra

středa 17. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Vánoční hra

pátek 5. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Vánoční hra + Mikulášská nadílka!

čtvrtek 18. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Vánoční hra

sobota 6. prosince, 10.30 hod.
Jen počkej, zajíci! + Mikulášská nadílka!

pátek 19. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Lovci mamutů

sobota 6. prosince, 15.30 hod.
Vánoční hra + Mikulášská nadílka!

sobota 20. prosince, 19.00 hod.
Ensemble Opera Diversa
premiéra minioper Odchod a Zpívající ženich

středa 10. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!
čtvrtek 11. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Vánoční hra
čtvrtek 11. prosince, 19.00 hod.
Večer na téma „Světové Vánoce“

NABÍZÍME ZBÝVAJÍCÍ MÍSTA NA:
5měsíční KURZ KALANETIKY (cvičení na zformování postavy).
Každé pondělí od 17.00 do 18.30 hod.
(1.lekce 5. ledna 2009).
Přihlášky osobně do 18. prosince 2008
v Klubu Leitnerova,
pondělí – čtvrtek od 17.00 do 19.00 hod.

pátek 12. prosince, 9.30 hod.
Mauglí

Změna programu vyhrazena!
Kontakt:
Divadlo Polárka
Tučkova 34, Brno
tel.: 541 247 274, 603 559 481
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz

Nasaďte si brusle
Městská část spravuje dvě venkovní nekrytá kluziště, které budete moci využít ke sportu i aktivnímu
odpočinku již zanedlouho.
Předpokládané zahájení:
Nové sady od 5. prosince
Kraví hora od 19. prosince
Počátek bruslení si ověřte na webu: www.kravihora-brno.cz, neboť zahájení je ovlivněno
venkovní teplotou.

KONTAKT:
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693, www.volny.cz/leitnerka

Klub seniorských aktivit
Provozní doba v klubu: prosinec 2008
Pondělí: 14.00–17.00 hod. Posezení s přáteli, společenské hry
Úterý: 14.00–18.00 hod. Kondiční cvičení
15.00–16.00 hod. pak přátelské
posezení
Čtvrtek: 14.00–17.00 hod. Kondiční cvičení
9. 12. 2008 od 15 hod. bude v klubu předvánoční besídka s dětmi z MŠ
15. 12. 2008 uspořádají členové vánoční
večírek od 15 hod.
22. 12 a 23. 12. bude klub uzavřen
29. 12. 2008 odpoledne oslavíme Silvestr

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“ / Prosinec 2008

Václavská 3, 603 00 BRNO
Pravidelné vycházky do okolí Brna
úterý – odchod od klubu v 9.00 hod
2. 12. Líšeň – hřbitov – kaplička – Říčky 8 km
9. 12. Vranov – Machatkova cesta 7 km
16. 12. Klajdovka – Resslův pomník –
hájenka – Bílovice n. Svit. 10 km
čtvrtek – sraz v Kr. Poli u nádraží v 9.00 hod.
V klubu je knihovna a počítač.
K dispozici je též rotoped a další cvičební
pomůcky.
Další informace o činnosti klubu jsou na
nástěnce ve výloze nebo uvnitř klubu.
Programová rada klubu
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Inzerce
SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia
od 229 900 Kč

ŠkodaRoomster
od 299 900 Kč

NOVÝ ZAČÁTEK

Nová ŠkodaOctavia
od 349 900 Kč

ŠKODA SNIŽUJE CENY

ŠkodaFabia

ŠkodaRoomster

Nová ŠkodaOctavia

Za neuvěřitelnou cenu teď můžete mít vůz Fabia
s ABS, čtyřmi airbagy a další výbavou. A navíc jsou
tu akční balíčky „Plus“ jen za 10 000 Kč: např. pro
verzi Classic klimatizace a centrální zamykání.

Nevšední design teď provázejí i svěží ceny. Každý
Roomster má ABS, čtyři airbagy, denní svícení,
VarioFlex (variabilní systém zadních sedadel),
funkční paket aj. Nechybí ani balíčky „Plus“, např.
pro základní verzi klimatizace, el. ovládání oken
vpředu a centrální zamykání jen za 10 000 Kč.

Nejen výhodnější ceny, ale i bohatou základní
výbavu – to přináší nová Octavia. Např. verze Classic
obsahuje el. ovládání oken vpředu, vyhřívaná
a el. ovládaná zrcátka, denní svícení, ESP a hlavové
airbagy. A v balíčku „Plus“ je za pouhých 10 000 Kč
klimatizace.

Chcete-li získat informace o celé jedinečné nabídce,
navštivte nás co nejdříve. Těšíme se na Vás.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia,
Roomster a Octavia: 4,1–7,7 l/100 km, 109–180 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz
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