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Ke sportu jsou využívány dvě tělocvičny a ve vnitrobloku hřiště s parkem.
Žáci se úspěšně zapojují do řady sportovních soutěží. Kromě toho
žáci druhých tříd mají celoroční kurz plavání a žáci čtvrtých tříd kurz
bruslení.

Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Kontakty: telefon: 533 433 611
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz, www.zskrenova.cz
Dny otevřených dveří:

18. 1. 2013 (8.00–13.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku:

18. 1. 2013 (14.00–18.00 hodin)
25. 1. 2013 (14.00–18.00 hodin)

Škola nabízí multikulturní prostředí s individuálním přístupem ve třídách
se sníženým počtem žáků. Ve třídách speciálních pak nabízí výuku
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy je
také jednotřídní mateřská škola, dvě třídy přípravného ročníku a školní
družina. S přípravou dětí na vzdělávací proces začíná již mateřská
škola na Mlýnské 27. Má vytvořen vlastní vzdělávací program s prvky
Zdravé MŠ a zdravého životního stylu. Spolupracuje s psychologem
a Školním poradenským pracovištěm. Využívá prožitkové učení, výtvar-
né, pracovní a pohybové činnosti. Nezastupitelnou roli v přípravě na
vstup do prvního ročníku základní školy hraje přípravný ročník pro
sociokulturně znevýhodněné děti. V předškolním vzdělávání a v prvních
ročnících základní školy je v rámci projektu dětem poskytována logo-
pedická péče. Na obou stupních školy učitelům vypomáhají asistenti
pedagoga a díky níže uvedeným projektům je umožněna individuální
a skupinová výuka. Výukové a výchovné problémy pomáhá sociokul-
turně znevýhodněným žákům a jejich rodičům řešit rozšířené školní
poradenské pracoviště. Škola neustále pracuje na zkvalitňování pod-
mínek pro vzdělávání svých žáků, a to zejména prostřednictvím projektů
spolufinancovaných ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
V tomto školním roce pokračuje realizace projektu partnerské školy
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 s názvem Inkluzivní vzdělávání žáků
ve školách „spádových“ sociálně vyloučeným lokalitám – v tzv. romských
školách.
Na škole startuje nový projekt OP VK „Křenka – zážitkem k inkluzi“,
jehož cílem je zpřístupnění kvalitního neformálního vzdělávání pro
všechny bez rozdílu. Projektové aktivity umožňují prostřednictvím celo-
denního programu přirozené propojení formálního a neformálního
vzdělávání na škole a významně přispívají k rozvíjení klíčových kom-
petencí žáků. Náplň projektu je proto rozdělena do 4 skupin činností –
aktivit:
– pravidelná zájmová činnost pro děti i rodiče, 
– osobnostně sociální výchova, etická výchova a poradenství, 

– posílení klíčových kompetencí (čtenářská a finanční gramotnost), 
– otevřený (nízkoprahový) klub Křenka.

Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b

Kontakty: telefon: 543 212 716
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz. www.zskridlovicka.cz
Dny otevřených dveří:

5. 12. 2012 a 10. 1. 2013
Zápis do prvního ročníku:

15. 1. 2013 a 16. 1. 2013

Škola se nachází v blízkosti centra města Brna s velmi dobrou dopravní
dostupností. Od 1. září 2006 vyučuje podle vlastního školního vzdě-
lávacího programu Heuréka. 
Díky vysoké kvalitě pedagogické práce již řadu let působí škola jako
fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Škola patří k zakládajícím členům Asociace českých daltonských škol
a jako pilotní škola je také členem světové organizace Dalton Interna-
tional. Prvky daltonského přístupu prolínají výuku ve všech ročnících.
Na 2. stupni jsou dílny samostatné práce organizovány pro žáky jednoho
ročníku vždy ve stejný den v týdnu. 
Základní daltonské principy – volnost, samostatnost a spolupráce –
přinášejí větší zodpovědnost žáků za individuální učební výsledky.
Bohatou tradici mají třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodo-
vědných předmětů a informatiky pro žáky 6.–9. ročníku. Učební plán
je rozšířen o hodiny matematiky, fyziky a chemie, navíc je zařazena
výuka informatiky. 
Na ZŠ Křídlovická je také zajištěna nadstandardní péče pro žáky se
specifickými poruchami učení pod vedením odborných učitelů. Na
prvním stupni probíhá výuka souběžně s vyučováním, na druhém
stupni v odpoledních hodinách.
Přijímány jsou také nadané děti, které jsou integrovány do běžných
tříd 1. i 2. stupně a budou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích
plánů. Péče o tyto nadané děti je zajišťována ve spolupráci s Pedago-
gicko-psychologickou poradnou a českou Mensou. 
Na škole pracuje od roku 2007 Klub dětí a jejich rodičů. Potkávají se
zde děti nadané matematicky, lingvisticky, děti s bystrou logickou
úvahou a děti hravé a ochotné rozšiřovat si obzory všemi směry, a to
i v oblasti sociální a emoční. Činnost klubu zajišťuje dohromady 5 peda-
gogů z 1. i 2. stupně školy. Zábavnou a herní činností se rozvíjejí u dětí
intelektové předpoklady, hrají se týmové hry, pořádají se exkurze
a tematické výlety. Klub je otevřený rodičům i dětem ve věku 5–10 let,
a to i dětem z jiných škol. Život klubu pomáhají organizovat i rodiče.
Škola jim s důvěrou svěřuje vedení některých schůzek, dodávají typy
pro návštěvy zajímavých míst, připravují přednášky a společně s dětmi
hrají hry. Klub úzce spolupracuje s Mensou České republiky.
Ve škole jsou kromě tří počítačových učeben i učebny s interaktivními
tabulemi. Škola nabízí žákům pobyty v přírodě, adaptační kurzy, lyžař-
ský výcvik. O kvalitě výuky svědčí nejen četné úspěchy žáků v soutěžích
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Na náměstí Míru prožili žáci
v polovině října barevný týden.

Barevný týden začal v pondělí
15. října velkou soutěží tříd o nej-
originálněji vydlabanou dýni. Slav-
nostního zahájení se zúčastnil
i starosta městské části Brno-
-střed Mgr.Libor Šťástka a osobně
rozdal jednotlivým třídám oděným
do oranžové a červené barvy sou-
těžní dýně. Vítězem se stali žáci
prvního ročníku. Ti si za odměnu
pochutnali na výtečném dýňovém
koláči, který vlastnoručně upekla

paní ředitelka. Po ohnivém pondě-
lí žáci školy poněkud ztratili barvu,
vybledli a zezelenali. Některé třídy
vypadaly opravdu nemocně. Ve
středu se celá škola naopak pro-
teplila žlutou barvou zlatého listí.
Ostatně celý týden nás provázelo
příjemné slunečné počasí. Fialo-
vý čtvrtek dodal škole nezvyklou
tajemnou, čarodějnou atmosféru.
Konečně v pátek jste se u nás
mohli cítit jako v zasněžené bílé
krajině.
 Mgr. I.Vaníčková,

ZŠ nám. Míru

Prvňáci zvítězili ve školní soutěži o nejoriginálněji vydlabanou dýni

Vánoce se nezadržitelně blíží,
jejich atmosféra na nás dýchá
ze všech stran. Přípravy vrcholí
také u nás na ZŠ a MŠ Křenová,
kde se v tento předvánoční čas
pro naše žáky a jejich rodiče
chystá hned několik zajíma-
vých akcí.

Mikuláš s andělem a čertem za
námi přijde 5. prosince, kdy se
všichni sejdeme v tělocvičně. Děti
budou moci svým učitelům a rodi-
čům předvést, co se naučily ve
svých třídách nebo v zájmové čin-
nosti, která probíhá v rámci pro-

jektu s názvem Křenka – zážitkem
k inkluzi. Tento projekt je spolufi-
nancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR
v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurence -
schopnost. V rámci uvedeného
projektu se v prosinci uskuteční
také Florbalový turnaj partner-
ských škol a Vánoční dílny pro děti
a jejich rodiče.
Přátelé školy a rodiče žáků budou
mít opět možnost shlédnout
vystoupení dětí na tradičních
vánočních trzích v centru Brna,
a to 11. prosince v 11.30 hod. na

náměstí Svobody a 18. prosince
v 15.00 hod. na Zelném trhu.
Školní vánoční oslavy pak
vyvrcholí tradičním slavnostním
koncertem Vánoce přicházejí, kte-
rý se bude konat ve čtvrtek
20. prosince v Chrámu Spasitele
na Karáskově náměstí v Brně-
-Židenicích. Tato akce se usku-

teční za podpory Sítě brněnských
otevřených škol.
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 přeje
všem krásné a klidné prožití
vánočních svátků, pevné zdraví
a mnoho úspěchů v novém roce.

 Mgr. Hana Hadrabová,
ZŠ a MŠ Křenová

Na Křenové vánoční oslavy vyvrcholí tradičním slavnostním koncertem 

Zástupci nově vzniklého žákov-
ského parlamentu strávili noc
ve škole. Plánovali společné
akce a věnovali se řešení škol-
ních problémů.

Cílem akce bylo stmelení celého
kolektivu nově vzniklé skupiny. Na
programu byly také hry, ale
i výtvarné práce a výzdoba ško-
ly.

Z plánovaných akcí, které parla-
ment odsouhlasil, jsou to konkrét-
ně Den v modré a Andělsko/čer-
tovský den. Proč nepřijít do školy
v modrém oblečení a tím dát naje-
vo vnitřní pohodu, kterou tato bar-
va vyjadřuje, anebo proč alespoň
na jeden den neukázat, k čemu
se uvnitř opravdu přikláníme,
jsme duší andělé, nebo čertíci?
Celý pobyt ve škole ubíhal velmi

svižně, děti byly zaměstnané a ani
na chvilku se nenudily. Vážnost
celé akce dodalo vystoupení
mažoretek, které posléze předaly
dětem potvrzovací certifikáty,
jimiž se staly oficiálními členy par-
lamentu. Dokonce i pan ředitel
nás poctil svou návštěvou, aby
zkontroloval hladký průběh akce.
Výtvarné práce, které děti o víken-
du pečlivě dokončovaly, na jejichž

výrobě se podílely děti z celé ško-
ly, budou předány žákovským par-
lamentem primářce Léčebny
dlouhodobě nemocných na Čer-
veném kopci. ZŠ Husova se totiž
aktivně zapojuje do projektu,
jehož cílem je podíl na výzdobě
interiérů tohoto zařízení.

 Mgr. Eva Břečková,
ZŠ a MŠ Husova

Nově zvolený žákovský parlament na Základní škole Husova přenocoval

Studenti Katedry speciální
pedagogiky Pedagogické fa -
kulty Masarykovy univerzity se
v praxi učí od zkušených peda-
gogů ze Základní školy Horní.

Protože je ZŠ Horní již mnoho
roků fakultní školou Masarykovy
univerzity, studenti k nám chodí
na praxi velmi často. Z tohoto
důvodu jsem také byla přizvána

ke spolupráci na univerzitním pro-
jektu „Podpora praxe studentů
speciální pedagogiky se zřetelem
k implementaci ŠVP ve speciál-
ních školách“.
Projekt se cíleně zaměřoval na
posílení pedagogických praxí stu-
dentů Katedry speciální pedagogiky
Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity. Ke splnění cílů projektu
byla nutná spolupráce nejen se

zástupci speciálních škol, ale i se
školními poradenskými pracovišti
fakultních škol, které mají program
péče o integrované žáky. Všichni
řešitelé projektu jsme se podíleli na
zpracování nové koncepce peda-
gogických praxí studentů. Řešení
tohoto projektu bylo zahájeno
1. června 2009 a trvalo šestatřicet
měsíců. Výstupem bylo vytvoření
„Manuálu pro pedagogickou praxi“.

Manuál obsahuje organizaci peda-
gogických praxí, harmonogram
praxí u jednotlivých druhů studia,
vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami podle věku
adalší informace apokyny důležité
jak pro studenty, tak i pro vyučující.
Studenti, kteří k nám na praxi při-
cházejí, mají většinou předepsa-
ných dvacet hodin asistentských
prací. Na naší škole se seznámí

Na ZŠ Horní pomáhají při výuce studenti speciální pedagogiky


