OŘECHOVSKÝ
Z P R AV O D A J
č. 3/2011

Žáci první třídy Základní školy Ořechov

Podzimní zákoutí v Ořechově
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny a dovolená je již za námi, školáci se vrátili do školních lavic,
přesto nám příroda naděluje krásné slunečné dny, jakoby nám chtěla
vynahradit některý nepodařený týden letošního léta.
A co nového na obci? V první řadě musím zmínit, že letošní rok je pro obec
velice ekonomicky složitý. Po doplacení faktur za zateplení škol nám zbývají
finanční prostředky jen na úhradu úvěrů na vodovod, kanalizaci a zateplení
škol. Celkem v letošním roce zaplatíme na úvěrech 6 750 000 Kč, což je pro
obec naší velikosti obrovská částka. Myslím, že tento rok je finančně
nejsložitější za celé období, kdy vykonávám funkci starosty. Doufám, že již
v roce 2012 a následně 2013 bude moci obec investovat do nových chodníků a
komunikací každý rok 3 až 4 miliony korun.
Také není možné zapomínat na veřejnou zeleň. Nejen v obci, ale v celém
katastru. V rámci KPÚ bylo navrženo mnoho biokoridorů, nových remízků a
cest s doprovodnou zelení. Měli bychom se proto pokusit každý rok některou
akci zrealizovat. Přitom nejde jen o to, stromy a keře vysázet, ale co je ještě
důležitější, také následně po několik let udržet v dobrém stavu. Je to úkol, který
přesáhne mé volební období, ale pevně věřím, že konečný výsledek bude stát
za to. První vlaštovkou v tomto snažení by mělo být obnovení historické cesty
k Peregrinu. V současnosti je cesta vyměřena, objednány stromy a já doufám,
že nám občané, členové místních spolků a žáci základní školy přijdou pomoci
s výsadbou. Obnovená cesta je dlouhá 1 386 m a bude kolem ní vysázeno 130
stromů, převážně starých ovocných odrůd, které se již běžně nepěstují.
Jak již většina z Vás ví, byla odvolána ředitelka mateřské školy a následně
zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 26. 9. 2011 schválilo sloučení
mateřské školy se Základní školou Ořechov. Věřím, že tento krok bude mít
pozitivní vliv na celý proces vzdělávání našich dětí a navíc přinese finanční
úsporu obci.
Na závěr mi dovolte, vzpomenout obecních oslav, které se uskutečnily
26. června. Myslím, že tak zdařilá a pohodová akce na obci již dlouho nebyla.
Pozvání přijal vzácný host profesor Mojmír Kyselka, vnuk učitele Františka
Kyselky, který se zasloužil o rozvoj naší obce. Pan profesor byl velice potěšen,
že obec nezapomíná na své významné rodáky a popřál všem v Ořechově
všechno dobré do budoucna.
Josef Brabenec
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Informace obecního úřadu

Blahopřání
V měsíci září 2011 se dožil významného životního jubilea 100 let,
náš spoluobčan pan Stanislav Cimbálník.
Hodně zdraví, štěstí, životní pohody a další spokojená léta přeje
Obec Ořechov
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Sbírka Diakonie Broumov
Občanské sdružení vyhlašuje sbírku použitého ošacení, která se bude konat v pondělí
17. října 2011 v době od 9 do 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu /přízemí/.
Sbírá se:








letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky-vše nepoškozené
vatované přikrývky, polštáře a deky
obuv – nepoškozená
hračky – nepoškozené a kompletní

Věci, které se nevybírají:

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

znečištěný a vlhký textil
Věci musí být zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným,
azylové
ubytování
i
pracovní
příležitost.
Více
na:
www.diakoniebroumov.org

Starosta obce Ořechov
Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov
Vypisuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkčního místa – ekonom obce
místo výkonu práce: Obecní úřad Ořechov, Zahradní 216/1, Ořechov
požadavky:
- VŠ, SŠ vzdělání ekonomického směru
- bezúhonnost
- výborná znalost souvisejících předpisů (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů; zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů; zákon 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel; 328/1999 Sb., o občanských
průkazech; zákon 500/2004 Sb., správní řád, zákon 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon
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187/2006 Sb., o nemocenském pojištění; zákon 592/1992 Sb., o pojistném na
všeobecné zdravotní pojištění; nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě; zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů;
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů; zákon 561/2004 Sb., školský zákon),
- dobrá komunikační schopnost
- dobrá znalost MS Office, Power Point, Adobe Photoshop
- zkušenosti s fotografováním a úpravou fotek
- orientace ve státní správě výhodou
- praxe v oboru a veřejné správě vítána
platové podmínky: v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb. a nařízením vlády č.
564/2006 Sb., v platném znění (platová třída 8)
Uchazeč doručí písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo OP, datum a podpis
k přihlášce připojí: - profesní životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- případnou žádost o vrácení osobních materiálů a jakou formou
(obyčejnou listovní zásilkou, doporučenou, osobně)
- prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro
potřeby výběrového řízení
Písemné přihlášky zasílejte do 25.10.2011 na adresu:
Obecní úřad Ořechov, Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov k rukám starosty
Pozn.: Všechny nevyžádané os. materiály budou po skončení výběrového řízení
skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Zprávy ze zastupitelstva
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
OŘECHOV KONANÉHO DNE 27.7. 2011 V 19 HOD V RESTAURACI
U RYBNÍČKA
Přítomno : 10 zastupitelů, omluven Ing. Sobotka J.
Usnesení č. 81/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Miroslava Floriána a pana
Jana Šterce.
Hlasování:
pro 9
proti
0
zdržel se 1
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Usnesení č. 82/2011:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Pravidla pro provádění rozpočtových opatření
5. Rozpočtové opatření č. 5/2011
6. Rozpočtové opatření č. 6/2011
7. Doplnění zřizovací listiny základní školy a mateřské školy
8. Dodatek č. 7 – Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
9. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – včelařský kroužek ZŠ
10. Vyřazení majetku – ul. Sokolská
11. Projekt – AAA studio
12. Návrh zápisu do kroniky
13. Financování opravy Tikovického potoka
14. Zpráva o činnosti OÚ
15. Závěr
Hlasování:
pro 10
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 83/2011:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu v souladu s §102, odst. 2, písm. a), zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k provádění rozpočtových
opatření ve výši změn do 500 000 Kč v příjmech a pravomoc změn závazných
ukazatelů ve výdajích do celkové výše 500 000 Kč s platností ode dne schválení.
Hlasování :
pro
6 ( Brabenec, Florián, Smutný, Dudík, Oliva P., Ježek )
proti
4 ( Krečmerová, Trenz, Konečný, Šterc )
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 84/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011 dle přílohy č. 2.
Hlasování : pro 10
proti
0
zdržel se 0

Usnesení č. 85/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6/2011 dle přílohy č.3.
Hlasování :
pro 9
proti 0
zdržel se 1 ( Trenz )

Usnesení č. 86/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 zřizovací listiny Základní školy Ořechov,
okr. Brno-venkov, příspěvková organizace.
Hlasování:
pro
10
proti
0
zdržel se 0
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Usnesení č. 87/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Ořechov,
okr. Brno-venkov, příspěvková organizace.
Hlasování:
pro
10
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 88/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 7. Smlouvy o zajištění financování systému
IDS JMK a pověřuje starostu k jeho podpisu.
Hlasování:
pro
10
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 89/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje č. 008380/11/ORR v rámci dotačního programu „podpora včelařství“ a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.
Hlasování:
pro
10
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 90/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení nepotřebného majetku z evidence majetku obce:
vodojem
259 885,57 Kč
kanalizace 1 720 409,10 Kč
oplocení
89 369,81 Kč
Hlasování:
pro
10
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 91/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení projektu na kulturní centrum v tělocvičně
bývalé speciální škole z účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, jako
zmařenou investici.
Hlasování:
pro
9
proti
0
zdržel se 1 ( Trenz )
Usnesení č. 92/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený zápis do kroniky za první pololetí 2011.
Hlasování:
pro
8
proti
0
zdržel se 2 ( Trenz, Krečmerová )
Usnesení č. 93/2011:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu
Hlasování:
pro
10
proti
0
zdržel se 0
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
OŘECHOV KONANÉHO DNE 26. 9. 2011 V 18 HOD. V RESTAURACI
U FASURŮ
Usnesení č. 94/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Ludmilu Krečmerovou a
pana Miroslava Smutného.
Hlasování: pro 10
proti
0 zdržel se 0
Usnesení č. 95/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod Vyřazení majetku, který je
v programu zařazen jako bod č. 19.
Hlasování: pro 10
proti
0 zdržel se 0
Usnesení č. 96/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod Smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene – Telefonica,Kopec, který je v programu zařazen jako bod
č. 20.
Hlasování: pro 10
proti
0 zdržel se 0
Usnesení č. 97/2011:
Zastupitelstvo schvaluje následující program jednání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – hasiči
5. Územní plán
6. Prodej části pozemků parc. č. 884/1 a 884/3
7. Prodej části pozemků parc. č. 1468/21 a parc.č. 1314/18
8. Schválení ceny za břemena v obecních pozemcích
9. Smlouva o břemeni – plynovod Divadelní ul.
10. Sloučení škol
11. Hřbitovní poplatky
12. Výběr svozové firmy na odvoz odpadů
13. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 - svoz komunálního odpadu
14. Název nové ulice
15. Rozpočtové opatření č. 7/2011
16. Rozpočtové opatření č. 8/2011
17. Návrh rozpočtového opatření č. 9/2011
18. Předávací protokol – komunikace + inženýrské sítě Na Kopci
19. Vyřazení majetku
20. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Telefonica, Kopec
21. Zpráva o činnosti obecního úřadu
22. Závěr
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Hlasování:

pro 10

proti

0

zdržel se 0

Usnesení č. 98/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje č. 9539/11/OKH ( hasiči ) a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování : pro 10
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 99/2011:
Zastupitelstvo obce vydává formou opatření obecné povahy územní plán obce
Ořechov.
Hlasování : pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 100/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.č. 884/19, k.ú. Ořechov o výměře
61 m2 za cenu 200,- Kč / m2 paní ………… a pověřuje starostu k podpisu kupní
smlouvy.
Hlasování : pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 101/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 1468/22 o výměře 20 m2,
parc.č. 1468/23 o výměře 25 m2 a parc.č. 1314/32 o výměře 9 m2, vše k.ú. Ořechov,
za cenu 900,- Kč / m2 manželům ………………… a pověřuje starostu k podpisu
kupní smlouvy.
Hlasování: pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 102/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za zřízení věcného břemene v obecních pozemcích,
týkající se inženýrských sítí, ve výši 100 Kč / b.m., minimálně však 3 000 Kč
s platností ode dne schválení. Usnesení se netýká vodovodních a kanalizačních
přípojek k nemovitostem občanů.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 103/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni mezi obcí Ořechov, jako povinným a JMP Net, jako
oprávněným - na stavbu plynárenského zařízení v ulici Divadelní a pověřuje starostu
k jejímu podpisu. Jednorázová náhrada bude činit 100,- Kč / b.m., minimálně však
3 000 Kč.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 104/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje dle ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů sloučení Základní školy Ořechov, okr. Brnovenkov, příspěvkové organizace, Komenského 703/2, s příspěvkovou organizací
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Mateřská škola Ořechov, okr. Brno-venkov, Pláně 693/21 v jeden právní subjekt a to
s účinností ke dni 1.1.2012.
Zastupitelstvo určuje, že přejímající organizací příspěvkové organizace Mateřská škola
Ořechov bude Základní škola Ořechov, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace, na
kterou od 1.1.2012 přejdou v plném rozsahu práva a závazky Mateřské školy Ořechov.
Zastupitelstvo obce schvaluje s účinností od 1.1.2012 změnu názvu nástupnické
organizace na Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okr. Brno-venkov,
příspěvková organizace, Komenského 703/2, Ořechov.
Hlasování : pro
6
proti
4
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

( Smutný, Florián, Dudík, Brabenec, Ježek, Oliva P. )
( Šterc, Konečný, Krečmerová, Trenz )

Usnesení č. 105/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje hřbitovní poplatky dle hřbitovního sazebníku ve výši
30,- Kč / m2 / rok, z toho : nájemné činí 7,- Kč / m2 / rok, služby spojené s provozem
pohřebišť činí 23,- Kč / m2 / rok. Poplatek za místo k uložení urny v kolumbáriu činí
50,- Kč / rok. Platby se budou vybírat na 5 let předem. Platnost hřbitovního sazebníku
( dle přílohy č.2. ) je od 1.1.2012.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 106/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s firmou Gansewinkel a
k jejímu podpisu. Smlouva se uzavírá na dobu 2 let.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0

pověřuje starostu

Usnesení č. 107/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od 1.1.2012.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 108/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje novou ulici v lokalitě Kopec s názvem Bakešova.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 109/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011 dle přílohy č. 3 .
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 110/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2011 dle přílohy č.4 .
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
11

Usnesení č. 111/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2011 dle přílohy č. 5.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 112/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje Protokol o předání a převzetí dokončené stavby
komunikace, veřejného osvětlení a inženýrských sítí v lokalitě Na Kopci a souhlasí
s převzetím zde uvedeného majetku do majetku obce a pověřuje starostu k podpisu
protokolu.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 113/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje odpis majetku v bývalém vojenském areálu dle přílohy
č. 6. v hodnotě 6.631.746,02 Kč
Hlasování :
pro 8
proti 0
zdržel se 2 (Konečný, Trenz)
Usnesení č. 114/2011:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
ke stavbě VPI Ořechov IS lokalita Kopec I mezi Obcí Ořechov, jako povinným a
Telefónicou ČR, jako oprávněným a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Cena za věcné
břemeno bude 100 Kč / b.m.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 115/2011:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
Hlasování :
pro 10
proti 0
zdržel se 0

Školy
Genetická metoda čtení v 1. třídě ZŠ
Základy této metody položil Josef Kožíšek již v roce 1913, když ji použil v čítance
Poupata. Od roku 1995 se moderní metodikou zabývá PhDr. Jarmila Vágnerová, Csc.,
která také vydala soubor učebnic a pracovních sešitů. Od samého začátku žáci čtou i
zapisují celé věty hůlkovým písmem, přidávají velká tiskací písmena jmen spolužáků
(M jako Michal...) Další čtení je založeno na sluchové syntéze hlásek. Žáci se učí jen
velká tiskací písmena. Čtené slovo nahlas hláskují (p-e-s) a poté spojí ve slovo (pes).
Začíná se procvičováním sluchové analýzy a syntézy krátkých slov a postupně se počet
hlásek zvyšuje. Žáci naučená velká tiskací písmena zároveň i píší. Ve chvíli, kdy čtou
všechna velká tiskací písmena, přechází se na čtení malých tiskacích písmen. Mnohá
malá písmena jsou velmi podobná velkým, a tak dovednost čtení rychle pokračuje.
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Při zavádění genetické metody čtení vycházíme z moderní metodiky PhDr. Jarmily
Vágnerové a jí napsaných učebnic a pracovních sešitů. Mezi nesporné klady patří
rychlost nástupu čtení slov, vět a jednoduchých textů. Děti dokáží velmi brzy číst
nápisy kolem sebe v běžném životě, což je silným motivačním prostředkem k dalšímu
učení. Děti rozumí čtenému textu a chápou ho jako novou možnost komunikace. Ve
větším počtu dětí je osvědčenou metodou, která děti motivuje a usnadňuje jejich
následné vzdělávání.
Mgr. Markéta Tichá – třídní učitelka 1.A

ZŠ Ořechov v programu EU peníze do škol
Za účelem systematické podpory vzdělávání na základních školách byla do
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu zařazena nová oblast podpory 1.4 s
názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (ZŠ), jejímž
smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické a
přispět tak k masivní podpoře výuky na základních školách a k řešení jejich
nejpalčivějších problémů.
Smyslem oblasti podpory je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují
(např. ve výsledcích mezinárodních šetření typu TIMSS0F1 a PISA1F2) jako
problematické v rámci vzdělávání na základních školách. Podporou vytipovaných
témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení této situace.
( Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) je mezinárodním
projektem v oblasti měření výsledků vzdělávání, který se uskutečňuje od roku 1995 ve
čtyřletých cyklech v mnoha zemích celého světa. Výzkum je zaměřen na zjišťování
úrovně znalostí a dovedností žáků v matematice a v přírodovědných předmětech.
Projekt organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA).
Cílem projektu PISA je opakované zjišťování výsledků patnáctiletých žáků různých
zemí v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Jeho hlavním
záměrem je poskytnout tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích informace o
úspěšnosti a efektivitě jejich vzdělávacích systémů.)
První krok, který musela naše škola udělat pro získání dotace, bylo vytvoření
projektového záměru, vycházejícího ze Školního vzdělávacího programu Základní
školy Ořechov.
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Po té byla sestavena projektová žádost, jež umožnila v rámci tohoto projektu vybírat a
realizovat šablony klíčových aktivit ze 7 prioritních témat:
I. čtenářská a informační gramotnost
II. cizí jazyky
III. využívání ICT
IV. matematika
V. přírodní vědy
VI. finanční gramotnost
VII. inkluzívní vzdělávání
Každé z témat I – VII se zaměřuje především na individualizaci výuky, vytváření
nových vzdělávacích materiálů a na další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále
jen DVPP).
Téma VII – inkluzívní vzdělávání – je navíc zaměřeno na zapojení speciálního
pedagoga, školního psychologa nebo asistenta pedagoga do procesu vzdělávání a
vytváření primárně preventivního programu na základní škole.
Projektový tým naší školy maximálně zhodnotil své možnosti a vybral všechny
šablony, které jsou pro školu nejvíce potřebné, nejlépe vyhovují realizaci v
podmínkách naší školy a jsou zároveň v souladu s projektovým záměrem. Rozsah
zpracování projektového záměru (plánu) je plně v kompetenci školy. Celý projekt realizace, tvorba dokumentace a její archivace podléhá kontrolní činnosti České školní
inspekce.
Naše škola získala z tohoto projektu na období od 1. září 2011 do 28. 2. 2014 finanční
prostředky ve výši 1 464 202 Kč. Prostředky budou využity v těchto oblastech:
•
individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje
čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol,
•
inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích
jazyků,
•
individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje
matematické gramotnosti žáků základních škol,
•
individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje
přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických
činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů,
•
inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční
gramotnosti,
•
zapojení školního speciálního pedagoga do procesu
inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Realizace projektu bude probíhat souběžně na třech úrovních formou:
•
individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou
při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně
nadaných,
•
inovací výuky, podpořenou tvorbou a následným používáním nových
metodických pomůcek a učebních materiálů, které budou průběžně učitelé
sami vytvářet a následně ověřovat ve výuce,
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•

metodickým vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a
metodách výuky vybraných oblastí.
Hlavním cílem projektu, jenž nese příznačný název „ Pestrobarevná škola“, je
zvýšení kvality vzdělávání žáků na principu rovných možností žáků. To znamená
zajištění vzdělávání žáka v souladu s jeho potřebami a možnostmi na základě
individuálního přístupu všech vyučujících.
Prostřednictvím nových metod a
vytvořením vlastních výukových materiálů chceme zkvalitnit a zefektivnit výuku naší
školy a zařadit do ní netradiční výukové formy.
To vše předpokládá zvýšené nasazení téměř celého pedagogického sboru, který se do
projektu zapojil v počtu 12 členů. Jsme přesvědčeni, že takto získané finanční
prostředky využijeme účelně a pomohou nám naši práci zlepšit a zefektivnit.
Přehled vybraných témat a klíčových aktivit a jejich realizace – Příloha č. 1

Mgr. Lenka Doupovcová
učitelka ZŠ
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Přehled klíčových aktivit pro oblast inovace a individualizace
Název klíčové aktivity

Výstup klíčové aktivity

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení
efektivity rozvoje čtenářské a informační
gramotnosti žáků základních škol

Individualizace výuky v rámci literární
výchovy - 72 odučených hodin povinného nebo
volitelného předmětu se zaměřením na rozvoj
čtenářské a informační gramotnosti.

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky
směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Pedagogičtí pracovníci vytvoří během
realizace projektu 2 sady vzdělávacích
materiálů* pro výuku cizího jazyka, které budou
ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.

III/1 Individualizace výuky
prostřednictvím digitálních technologií

Individualizace výuky v rámci informatiky 72 odučených hodin povinného nebo
volitelného předmětu se zaměřením na rozvoj
ICT.

IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení
efektivity rozvoje matematické gramotnosti
žáků základních škol

Individualizace výuky v rámci matematiky 72 odučených hodin povinného nebo
volitelného předmětu se zaměřením na rozvoj
matematické gramotnosti.

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky
směřující k rozvoji matematické
gramotnosti žáků základních škol

Pedagogičtí pracovníci vytvoří během
realizace projektu 2 sady vzdělávacích
materiálů* pro 2 tematické okruhy vzdělávacího
oboru Matematika pilotně ověřené v rámci
běžné výuky.

V/1 Individualizace výuky pro zvýšení
efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti
žáků základních škol a pro posilování
empirických činností žáků ve výuce
přírodovědných předmětů

Individualizace a zkvalitnění výuky
přírodovědných předmětů - 72 odučených hodin
povinného nebo volitelného předmětu se
zaměřením na rozvoj přírodovědných
dovedností.

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v
oblasti přírodních věd

Pedagogičtí pracovníci vytvoří během
realizace projektu 2 sady vzdělávacích
materiálů* pro 2 obory vzdělávací oblasti
Člověk a příroda nebo pro oblast Člověk a jeho
svět ověřené v rámci běžné výuky.

VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky
směřující k rozvoji finanční gramotnosti

Pedagogičtí pracovníci vytvoří během
realizace projektu 2 sady vzdělávacích
materiálů* zaměřené na rozvoj finanční
gramotnosti ověřené v rámci běžné výuky.

VII/3 Zapojení školního speciálního
pedagoga nebo psychologa do procesu
inkluzívního vzdělávání žáků se SVP

Zapojení školního speciálního pedagoga a
jeho působení na základní škole s žáky se SVP.
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Popis realizace

Ověření ve výuce

Vzdělávacích aktivity pro skupiny žáků formou skupinové
výuky a literárního klubu. Současně s tím budou zajištěny
materiální podmínky pro navrhované vzdělávací aktivity.

Mgr.Jachnická, 1.A
PhDr.Šimková, 5.A
Mgr.Šmídová, 3.A + 3.B

Zvyšovaní kvality výuky cizích jazyků cílenou podporou
pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací
hodinu. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy
výuky.

Mgr.Kuglerová
Mgr.Adamusová

Kurz digitální fotografie - pořízení výukového softwaru a
on-line licencí a jejich využití při individualizované výuce.

Vzdělávacích aktivity pro skupiny žáků formou skupinové
výuky, matematického klubu, rozvoj matematických
dovedností formou činnostního učení, kritické
vyhodnocování informací.
Zkvalitnění geometrické a prostorové představivosti žáků,
rozvoj prostorového vidění,
zaměření na práci s daty -propojení matematiky s reálným
životem.

Mgr.Straka, 5. A

Mgr.Škondrová, 4.A+4.B
Mgr.Doupovcová, 2.A+2.B

Mgr.Kouřimská, Mgr.Schořová

Budou rozvíjeny a podporovány individuální schopnosti
žáků v oblasti rozvoje přírodovědné gramotnosti.

Mgr.Pecenová, 3.A + 3. B
Mgr.Schořová, 5. A

Budou rozvíjeny a podporovány individuální schopnosti
žáků v oblasti rozvoje přírodovědné gramotnosti pro výuku
fyziky, přírodovědy a vlastivědy, současně s tím budou
zajištěny materiální podmínky pro navrhované vzdělávací
aktivity.

Mgr.Vlasáková
Mgr.Doupovcová

Vytváření podmínek pro budování finanční gramotnosti
žáků, tj. znalostí, dovedností a hodnotových postojů
nezbytných pro finanční zabezpečení a aktivní vystupování
na trhu finančních produktů a služeb.

Mgr.Šmídová
Mgr.Kouřimská

D-klub pro žáky 1. stupně ZŠ se SVPU (dyslexie,
dysgrafie, dysortografie ) a pro žáky vyžadující zvláštní péči.
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Mgr.Soukalová, spec. pedagog

Vážení občané,
dovolte nám, abychom Vás pozdravili i my, učitelé a žáci uměleckou školou povinní,
a několika myšlenkami upoutali Vaši pozornost.
V novém školním roce 2011/2012, do kterého jsme společně s našimi žáky vstoupili,
máme oprávněný důvod k radosti a jisté míře hrdosti. Ptáte se proč?
Před 60 lety, v roce 1951 byla otevřena v Ořechově pobočka umělecké školy Jaroslava
Kvapila v Brně, která se díky jejímu zakladateli a prvnímu řediteli, panu Rudolfu
Zavadilovi staršímu, ještě v témže školním roce stala samostatnou hudební školou.
Dnem 1. září 1952 otevřela škola své pobočky ve Střelicích a v Modřicích. Postupně
škola rozšířila svou výuku a zřídila detašovaná pracoviště v Želešicích, Radosticích,
Sokolnicích, Troubsku, Silůvkách, Syrovicích a Sobotovicích. Za dobu celé své
existence prošla mnoha změnami až do podoby, ve které ji znáte dnes na jejím novém
působišti na Komenského 4 v Ořechově a v Modřicích na Benešově ulici. Velmi si vážíme toho, že nás vnímáte jako součást Vaší obce Ořechov a města Modřice. Naším posláním a cílem je výchova a vzdělávání dětí v uměleckých oborech. Tento druh vzdělávání žáky rozvíjí nezastupitelným způsobem a navazuje na povinné základní vzdělávání. Máme možnost se s Vámi setkávat při nejrůznějších příležitostech, ať jste váženými
hosty na koncertech a výstavách pořádaných naší školou, či rádi přicházíme za Vámi a
obohacujeme prostřednictvím našich žáků kumštýřským způsobem život v obci
Ořechov a městě Modřice.
Je známou pravdou, že kdo si neváží a nezná svou minulost nemá v rukou ani svou budoucnost. Po zralé úvaze jsme se rozhodli touto cestou oslovit Vás, kteří jste byli v minulosti žáky naší Základní umělecké školy Ořechov dříve (hudební i lidové školy
umění) i na jejich pobočkách či odloučených třídách a máte chuť zavzpomínat, dejte
nám vědět. Chystáme akce, které rozložíme do celého školního roku. Jako první bude
koncert v adventním čase, kde bychom rádi s Vaší pomocí postavili orchestr složený
z žáků, učitelů a – pokud se zadaří – i Vás. Rádi bychom provedli část Vánoční mše
pana ředitele Rudolfa Zavadila staršího pro orchestr a sbor. Dále bychom si mohli
skvěle zamuzicírovat v koledách v jedinečných úpravách pana profesora Rudolfa Zavadila mladšího. Již se nám několik z Vás ozvalo a projevilo zájem. Myslíme, že tímto
zipůsobem bychom si mohli krásně připravit naše duše na vánoční svátky. Případné
obavy o Vaši hráčskou úroveň, či nástrojové vybavení nechte na nás. Vše se upraví a
přizpůsobí možnostem, včetně zkoušek orchestru, které budou probíhat jak v Ořechově,
tak i v Modřicích. Naše první setkání jsme naplánovali na úterý 1. listopadu v 18.00
hodin v sále nové budovy na Benešově ulici 271 v Modřicích a čtvrtek 3. listopadu
v 18.00 hodin v obecním sále na Komenského 4 v Ořechově. Těšíme se na Vás.
Víme, že pro některé z Vás je dnešní doba plná elektronických vymožeností tak trochu
záhadou. Přesto, pokud byste si chtěli přečíst historii naší a vlastně i Vaší školy, Vaše
děti, či vnuci Vám ji určitě ochotně a pohotově najdou na našich webových stránkách
www.zusmore.cz. Najdete zde i veškeré další informace. Pro všechny případy, veškeré
dotazy ráda zodpoví naše paní ředitelka Barbora Křemenáková, tel. 604 942 427, či
hospodářka školy paní Eva Polášková tel. 733 533 041.
S přáním hezkého podzimu a všeho dobrého v něm se loučí
Vaše ZUŠ Ořechov—Modřice
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OKÉNKO
Občanského sdružení rodičů a přátel školy při základní umělecké škole Ořechov

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.
Je mou milou povinností vám oznámit, že nyní má naše sdružení na internetových
stránkách umělecké školy www.zusmore.cz , již své stabilní místo. Velký dík patří
především panu Miroslavu Buchníčkovi, který trpělivě přetvářel mé představy ve
skutečnost.
Nyní se o nás na internetu dovíte vše a co se nedovíte, na to se budete moci zeptat.
K dispozici jsou vám rubriky základní údaje, přihláška, zápisy z členských schůzí,
okénko, kde se budete dozvídat aktuality i archiv, kde budou shromažďovány
dokumenty, které již pozbyly svou aktuálnost a přesto mohou být stále zajímavé a
užitečné.
V rubrice děkujeme, chválíme pak najdete jména všech, kteří poskytli sdružení dar nebo
se jinak významně zasloužili o jeho chod.
Dále jsou zde umístěny původní stanovy – originální dokument, který byl v roce 1993
při založení sdružení zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR. Ten projde zásadní
přeměnou. Prvotním podnětem byla nutnost změny adresy ve stanovách, protože ta
původní již není platná. Při té příležitosti, jsme se snažili vytvořit právní dokument,
který by vyjadřoval aktuální potřeby sdružení. Podoba nových stanov je výsledkem
spolupráce výboru s právničkou JUDr. Janou Haraštovou, za což jí tímto děkujeme.
Dne 13.10.2011, v 18.00 hodin, se bude v sále nové budovy ZUŠ v Modřicích konat
2. členská schůze SRPŠ.
Na programu bude přijetí dalších členů sdružení a schválení návrhu nových stanov.
Tímto Vás na setkání srdečně zvu.
Závěrem mi dovolte, abych citovala předprázdninová slova pana učitele Mgr. Petra
Křivánka: „Je pravdou, že se již těším na pozastavení a odpočinutí. Z druhé strany zase
vím, že prázdniny utečou jako voda a příští školní rok přinese další nové úkoly a
starosti. Ale děti jsou fajn, nikdy nezarmoutí a proto se rád opět pustím do práce, která
mne těší a baví.“
Za celý výbor sdružení vám přeji v novém školním roce 2011/2012 hodně úspěchů a
těším se, že se setkáme na schůzkách SRPŠ.

Irena Pšeničková, předseda SRPŠ
723 627 389,
irena@psenickova.cz
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Kultura
Obecní knihovna informuje
Milí čtenáři,
již je dokončena katalogizace knižního fondu naší knihovny a lze využívat všechny výhody knižního systému Clavius. Podrobněji se o tomto systému můžete dozvědět přímo
v knihovně během Vaší návštěvy nebo na webových stránkách Obecní knihovny
Ořechov ( http://knihovna-orechov.webnode.cz) . V souvislosti s tím dochází k výměně
čtenářských průkazů. K získání nového čtenářského průkazu je nutné přinést všechny
půjčené knihy, které si můžete po načtení čárového kódu opět odnést domů jako
vypůjčku. Výpůjční doba pro knihy i časopisy jsou 2 měsíce.
Do fondu knihovny přibyly nové knihy pro děti i dospělé získané zdarma v rámci projektu Česká knihovna, dále knihy darované z Městské knihovny v Modřicích a v nemalé míře i knihy od občanů Ořechova. Také byly opět přivezeny nové knihy z Městké
knihovny v Kuřimi vypůjčené na 1 rok v rámci spolupráce Výměnný fond. Jste srdečně zváni také k posezení, čtení, setkání s přáteli a známými v prostorách obecní knihovny nebo na akce, které jsou pro Vás připraveny.
18.10.- úterý v 17:30 – Cestovatelská přednáška Jiřího Máry - Ekvádor a Galapágy
25.10. - úterý v 17:30 – Pane Erbene, neřekněte ne! - pásmo k 200. výročí narození
(v obecním knihovně)
Pro dětské čtenáře nabízí knihovna kromě výběru dětských knih a časopisů možnost
zahrát si stolní deskové hry s kamarády, a zkrátit si tak čekání na školní kroužky nebo
výuku v ZUŠ. Mohou se také zapojit do soutěže o možnost strávit noc v knihovně –
Noc s Andersenem 30.3.2012. Více na webu knihovny pro děti http://okodetem.webnode.cz/.
Na dospělé i dětské čtenáře se těší
Leona Steingartová
knihovnice

Příspěvky občanů
Připomenutí historické události
V Listech jižní Moravy s datem září 2011 v rubrice „ Z kraje“ je připomínka výročí
odražení útoku Švédů na Brno. Výročí připadá na 12. srpna, kdy byl v roce 1645 odražen hlavní útok Švédů na obležené Brno. V článku se uvádí: Před 366 lety odrazili
obránci Brna pod vedením plukovníka Jeana Loise Raduita de Souches rozhodující
útok dvacetinásobné přesily a přiměli tak Švédy ukončit obléhání města. Hrdinný
postoj brněnských obránců duchovně posilovaných rektorem jezuitské koleje Martinem
20

Středou proslavil město a jeho obyvatele po celé tehdejší Evropě. Zásluhy Brňanů následně ocenil císař Ferdinand III. řadou privilegií včetně daňových úlev a povýšení
městského znaku“. Toto výročí si každoročně připomínali Brňané a lidé z okolí děkovnou poutí do významného poutního místa v Rakousku- Uhersku – Maria Zell.
Účastníky této poutní výpravy bývali i lidé našich vesnic. Babička autora článku se vypravila v době svého mládí do Maria Zell dvakrát. Poutníci z našich vesnic a okolí se
připojovali k procesí, které vyšlo z Brna na první zastávce tj. u kapličky na ořechovském kopci Peregrinu. Jídlo si nesli na dobu 14 dnů s sebou.
V knize Dr. Josefa Jančíka „Na toulkách Božích – Život a dílo Šebestiána Kubínka“
z roku 1941 se můžeme dočíst následující: … Kubínek každoročně od r. 1840 putoval
do Maria Zell, aby poděkoval Pánu Bohu, že ho uchovává při životě v dobrém zdraví
a potřebné síle …
… Brněnská pouť do Maria Zell se konávala každoročně na poděkování za šťastné vysvobození města od svédského obležení. Procesí vycházívalo 20. Srpna po mši sv. u sv.
Jakuba. Zastavilo se na St. Brně u augustiniánů, kde bylo sv. požehnání, a u Milosrdných bratří se rozloučili poutníci se známými. Cesta vedla k Ořechovu na vrch sv.
Peregrina, přes Pravlov (Prahlitz), Bohutice do Hostěradice (Hosterlitz), kde byl nocleh. Časně ráno vypravili se do Znojma (Znaim), na mši sv. byli u kapucinů, na požehnání u sv. Mikuláše. U Hnánic (Gnadlersdorf) překročili býv. hranici Moravy, šli
přes Retz do Pulkau. Třetí den vykonali pobožnost v Dreieichen.
Nocovali v Langenlois. Čtvrtý den došli do Kremze (Krems) na mši sv. To už měli půl
cesty za sebou. V benediktinském opatském kostele v Göttweigu byli asi v poledne.
K večeru dostihli sv. Hypolit (St. Pölten), kde v biskupském kostele byli na požehnání.
Odtud je vedla cesta krásnými Alpami přes Lilienfeld s cisterciánským klášterem do
Türnitz, dále přes Annaberg, Joachimsberg, St. Sebastian do Maria Zell, kam dorazili
šestého dne odpoledne. Sedmý den patřil pobožnostem v Maria Zell …
Cesta měřila cca 240 km (viz podrobná mapka cesty).
Pouť ztratila význam po vzniku ČSR v r. 1918. Po roce 1989, kdy se otevřely hranice
do tzv. kapitalistických zemí tj. i Rakouska, uskutečnila místní organizace včelařů
autobusový zájezd do Maria Zell. Všichni jsem se tehdy podivili té vzdálenosti, vůli,
odvaze a síle víry tehdejších poutníků. Zřejmě vědomí uhájení tehdejší svobody za tu
cestu stálo.
Ing. Jaromír Polcar

Možnost inzerce:
1 stránka barevná 1 440 Kč, 1 stránka černobílá 1 200 Kč, ½ stránky černobílé 600 Kč s DPH.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov, email: ekonom@orechovubrna.cz.
Délka příspěvků by neměla překročit 1,5 strany A5.
Zpravodaj neprochází stylistickou úpravou.
Uzávěrka příspěvků: 5.12.2011
Vydává: Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 644 44 Ořechov
Ev. č. MK ČR E 1013
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Placená inzerce

ZAČÍNÁME V ŘÍJNU 2011
Nově otevřená soukromá školička v Želešicích přijímá děti již od 2 let. Pro
Vaše děti je připraveno zázemí rodinného domu s velkou zahradou v klidné
části obce.
Provoz je zajištěn celoročně, a to od 7:30 – 17:00 hodin.
Docházku lze upravit dle přání a možností rodičů, nabízíme celodenní
i krátkodobé hlídání.
Ceny hlídaní již od 35,-Kč za hodinu. Strava zajištěna.
Pro děti je připraven celodenní program, včetně 30 minutové angličtiny hrou,
malovaní, zpívání, práce s logopedem, jízda na ponících, pohybové aktivity,
pečeme s cukrářkou, tvořivá dílnička.
V případě umístění Vašeho dítěte k nám do školičky nepřicházíte
o rodičovský příspěvek.
Podívejte se, co všechno jsme připravili pro Vaše děti
na www.duhova-skolicka.cz nebo nás můžete kontaktovat
na tel.čísle: 607 612 358 – paní Gabriela Španělová
_______________________________________________________________
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