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Výroční zpráva 
 školní rok 2010/ 2011 

Základní škola, Brno, 

Slovanské nám. 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

1.0 Základní charakteristika školy 

  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské 

nám. 2 

 

1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno - Královo Pole 

IČ 44992785 

1.3 Ředitel školy: Mgr. David Jalový 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: úplná základní škola se ŠD a ŠJ 

  

1.5 Kontakty: 

telefon:   541211758 

fax:    549242379 

e-mail:  jalovy@zsslovanak.cz 

http:  www.zsslovanak.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsslovanak.cz/
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1.6 Úplná / neúplná škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1.stupeň 18 5 440 24,44  

2.stupeň 
14 4 361 25,64  

Celkem 
32 9 801 25,03 840 

   

 

  

 

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

Datum zřízení:1. 1. 2006 

Předseda a členové ŠR: Bc. Miloslav Humpolíček (do 28. 2. 2011), Ing. arch. Petra 

Matoušková (od 1. 3. 2011), MUDr. Vladimír Bartl, CSc., Mgr. Jana Linhartová 
          

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

ŠVP ZŠ Slovanské nám. 2  1.-4. a 6.-9. 

Základní škola 16847/96-2 5. 

Základní škola – RvJ - Aj 16333/96-22-21 5.  

   

   

Jiné specializace, zaměření: rozšířená výuka angličtiny – viz tabulka 

 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet Počet strávníků 

děti  a žáci   zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* 

L 11  ŠJ  - úplná  1 841 65 81 

L 13  ŠJ – výdejna     

Náhradní stravování     
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 1. 9. 

Fyzické osoby 8 

Přepočtení na plně zaměstnané 8 

 

1.11 Školní družina,  která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 8 244 fyz.8   / přepoč.7,1   260 

Z činnosti ŠD: 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 0  fyz.   / přepoč.  

Z činnosti ŠK: 
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2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

   Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků  51,811/54 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  49,175/51 94,96/94,23 

 

2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1 
  

2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 3 
  

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2 

  

2.1. 4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet :17,635/18 

  

 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 5 3 

36-50 let 1 16 

51 a více 1 14 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod1 0 9 

Celkem 7 42 

Rodičovská dovolená  6 

 

 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

 

Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Pedagogika, psychologie  

Cizí jazyky  

Umění, estetika  

Speciální pedagogika, SVPU  

Informatika, PC, SIPVZ  

Společenské vědy  

Legislativa, řízení, ekonomie  

Sport, TV, turistika  

Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů  

Alternativní pedagogika  

Přírodní vědy  

Technické vědy  

Český jazyk a literatura  

Zdravotnictví, BOZP, PO  

Jiné  

Celkem  

Viz: příloha výroční zprávy 
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2.4 Školní asistenti 

Počet celkem  (přepočtený/fyzický)    0.  .  .  .  .  .  . 

z toho a) romský asistent                     .  .  . 

           b) jiný (pedagogický, osobní)   .  .  . 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 94 

 

94    

2. 82 82    

3. 96 

 

93 3   

4. 83 

 

72 11   

5. 86 

 

67 19   

Celkem za I. stupeň 441 

 

408 33   

6. 116 

 

55 59 2 2 

7. 114 

34 

47 67   

8. 68 

 

22 46   

9. 67 

 

15 52   

Celkem za II. stupeň 365 

 

139 224 2 2 

Celkem za školu 806 547 257 2 2 

 

 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 7 0,87 

3 0 0 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 0 

průměr na jednoho žáka: 0 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 1 žák, potvrzení PPP, individuální vzdělávací 

plán 

 

 

 

 



 5 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium   

Počty přijatých žáků 

 

20 28 17 43 5 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9.ročník             67               59,3 

nižší ročník/5.ročník 29/17               40,7 

Celkem             113 100 

 

 

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:  5  

Důvody:stěhování, výchovné  

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 15 

Důvody:zájem o vzdělávání na naší škole, stěhování 

 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo  jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 0 
 

  

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:  

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Kontrola organizace a správy archivu 

– MMB, Archiv města Brna 

 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: bez závad, 

dokumenty schválené ke skartaci byly skartovány, vybrané dokumenty byly předány 

Archivu města Brna 
 

 

 

 

 

 

5.0 Výkon státní správy 

/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 
 

5.1  Rozhodnutí ředitele 
 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky  16 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 1 0 

Jiné 0 0 
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6.0 Další údaje o škole  

 

 

 

 

Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*     /    /    /    /    /    /     

* * 

      /      /      /      /      /      / 

Informatika, PC   

Náboženství   

Přírodní vědy   

Společenské vědy   

Sport, TV, turistika 2 36 

Technické vědy   

Umělecké obory 5 69 

Zdravotní, speciální pedagogika 3 30 

Jiné   
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

 

 

7.0 Zhodnocení a závěr: 

Hlavním cílem naší základní školy je poskytnout kvalitní základní vzdělání v jedné z prvních 

etap celoživotního vzdělávání a vytvářet předpoklady pro formování zdravého hodnotového 

systému dětí, a to v bezpečném prostředí a příjemném klimatu školy. 

Rámec pro poskytování uvedeného vzdělávání vytvářel ŠVP a posledním rokem i Vzdělávací 

program ZŠ (5. roč.). 

Hodnocení prospěchu a chování, bezkonkurenční úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení 

na střední školy, výsledky soutěží a olympiád, jak je mj. uvedeno ve výroční zprávě, a 

především dlouhodobý zájem o naši školu svědčí o tom, že tento cíl se daří naplnit. I z tohoto 

důvodu můžeme od příštího školního roku zvýšit počet tříd o jednu na celkových 33 s více 

než 800 žáky. 

Základ tohoto úspěšného působení školy tvoří kvalitní práce pedagogického sboru. Potřebné 

zázemí pak tvoří tým provozních zaměstnanců jako nedílná součást školy. 

Ve školním roce 2010/2011 se škola zapojila do programu EU peníze školám, který by měl 

vést k dalšímu zkvalitňování výchovně-vzdělávacího procesu, a to v oblasti rozšíření výuky 

některých předmětů, možnosti dalšího vzdělávání pedagogů a zlepšení technického zázemí 

učeben. 
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Přes tento kladný moment přetrvává a kvalitu práce ovlivňuje stálý problém školství, a to jeho 

podfinancování, především v rozpočtové kapitole ONIV. Prostředky dlouhodobě nestačí ani 

na pouhou obnovu školních pomůcek. 

V oblasti financování provozu je situace díky příkladné péči Statutárního města Brna – 

městské části Brno – Královo Pole, která je zřizovatelem naší školy, zásadně lepší. Díky tomu 

lze obnovovat mobiliář tříd a kabinetů, pečovat o budovu školy, provádět generální opravy 

atd. Rád bych touto cestou za tento přístup MČ poděkoval. 
 

 

 

8.0 Poradenské služby v základní škole 

 

 

8.1  Údaje o odborných pracovnících  

 

8.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 Spec. kurzy VŠ 

školní metodik prevence 1 Spec. kurzy VŠ 

 

 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  0   

školní speciální pedagog  1 VŠ –spec.pedagogika VŠ 

 

 

 

8.1.2  Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let–a více/z toho důchodci 

výchovný poradce  1                                 

školní metodik prevence                                  1 

školní psycholog    

školní speciální pedagog  1  

 

 

8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků 

výchovný poradce: 

školní metodik prevence:  

školní psycholog: 

školní speciální pedagog: 

 

 

8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

8.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 

0 

  

 

 

8.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné: 

0 
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8.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

VPU 3. 3 

 5.. 1 

 7. 1 

Celkem  5 

 

8.4  Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

VPU 2. – 4. 31 

   

   

celkem  31 

 

 

 

 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2010/2011 

 

Škola: Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2    

Školní metodik prevence: Mgr. Milada Kleinová  

Počet žáků celkem:    (I. stupeň  441  žáků, II. stupeň  365 žáků) 

 

Podmínky školy:  dobré 

 

Co se podařilo:.Provádět důkladnou prevenci v oblasti kouření, alkoholu a ostatních návykových látek. 

V oblasti šikany byly vypracovány  postupy, které byly použity při podezření na počáteční stadium narušení 

vztahů mezi spolužáky a vedly k vyřešení těchto případů. Pro uvedené oblasti byla dále využívána výuka, besedy 

a semináře s tradičními partnery-profesionály (CVČ Lužánky, Městská policie, Sdružení Podané ruce aj.) a 

v neposlední řadě osobní příklad učitelů, tedy snaha o korektní veřejné vystupování a jednání s žáky, rodiči i 

kolegy. 

 

Co se nedaří: 
Pozn.: Podrobněji viz příloha. 
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Výroční zpráva školy byla projednána na pedagogické radě dne 1.září 2011 a na zasedání 

Školské rady byla projednána a schválena dne 17.října 2011 - viz příloha. 

 

 

 

V Brně dne 21.října 2011 

 

 

 

 

                                                           Mgr. David Jalový – ředitel školy 
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Přílohy 

 
 Výuka ČJ ve spec. skupinách pro žáky s VPU 

 

 Individuální logopedická péče 

 

 Výuka anglického jazyka 

 

 Výuka německého jazyka 

 

 Výuka francouzského jazyka 

 

 Evropský den jazyků 

 

 Školní družina 

 

 Spolupráce s MŠ 

 

 Školy v přírodě, lyžařské kurzy a výlety 

 

 Umístění žáků na středních školách 

 

 Výchovné komise 

 

 Dopravní výchova 

 

 Kulturní a výchovné akce 

 

 Soutěže, olympiády 

 

 Sportovní soutěže 

 

 Projekty 

 

 Recyklohraní 

 

 Sběr 

 

 Vybudováno 

 

 Pedagogická praxe 

 

 Další vzdělávání učitelů 

 

 Hodnocení minimálního preventivního programu 

 

 Suplování, neschopnost, OČR 

 

 Absence žáků 



 11 

Výuka českého jazyka ve specializovaných skupinách pro 

žáky s VPU 

 

Již 16 let věnuje naše škola velkou pozornost dětem s vývojovými poruchami učení. 

V době, kdy jsou kladeny vysoké požadavky na vzdělání a čtenářskou gramotnost, zůstává 

určité procento dětí, které ve výuce českého jazyka zaostávají za svými spolužáky. Společnou 

příčinou jejich obtíží bývají vývojové poruchy učení. 

Jedná se zejména o to, že u některých dětí nejsou dostatečně rozvinuty některé funkce a 

dovednosti, bez kterých je výuka čtení a psaní výrazně komplikovanější a obtížnější. Proto je 

třeba se při odstraňování obtíží prvotně zaměřit na docvičení těchto funkcí a dovedností. 

Procvičuje se zejména sluchová a zraková percepce, analýza a syntéza, pravo-levá a 

prostorová orientace, fonematický sluch, grafomotorika, jemná motorika, rytmus atd. 

V běžných třídách nebývají pro takovou práci vytvořeny odpovídající podmínky. Na naší 

škole proto mají žáci možnost navštěvovat hodiny českého jazyka pod vedením speciálního 

pedagoga. 

Již v průběhu 1.ročníku provádějí třídní učitelky ve svých třídách předběžnou depistáž. Děti, 

u kterých se začínají projevovat výraznější potíže, jsou se souhlasem rodičů odeslány na 

vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny.pokud je u nich diagnostikována VPU nebo 

možnost rozvoje této poruchy, mohou být od 2.ročníku zařazeny do speciální skupiny. 

Rozvrh všech nejazykových tříd je vytvořen tak, aby žáci mohli na všechny hodiny českého 

jazyka a některé hodiny čtení odcházet do speciální třídy. Časový plán v této třídě je 

v souladu s časovým plánem celého ročníku. V případě potřeby tak mohou žáci odcházet 

nebo přicházet do skupiny i během školního roku. 

Při práci jsou kromě speciálních výukových metod využívány také pedagogické pomůcky pro 

kompenzaci vad (čtenářské tabulky, kostky, bzučáky, speciální učebnice, počítačové výukové 

programy, pracovní listy, …) 

V letošním roce se výuky ve specializovaných třídách zúčastňovalo celkem 43 dětí. 

Hodnocení a klasifikace probíhá podle Pokynu MŠMT ČR č.j. 13711/2001-24 k vzdělávání 

žáků se specifickými poruchami učení nebo chování 
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Individuální logopedická péče 
 

Již při zápisu předškolních dětí do 1. ročníků se učitelé zaměřují na možnou poruchu 

komunikační schopnosti dětí. Může jít o verbální i neverbální, mluvenou i grafickou formu 

komunikace. Protože péčí o správný vývoj řeči podporujeme i duševní rozvoj dítěte a rozvoj 

celé jeho osobnosti, je na naší škole prováděna prvotní depistáž dětí s vadami řeči ještě před 

zahájením školního roku. 

V prvním týdnu školní docházky jsou rodiče vybraných prvňáčků informováni o možnosti 

nápravy v hodinách ILP, které jsou v rámci výuky věnovány 2 hodiny týdně (1x 1. ročníky a 

1x 2. ročníky). Nápravu provádějí speciální pedagogové se státní zkouškou z logopedie. 

Cvičení a doporučení jsou konzultovány s třídními učitelkami dětí, přímý kontakt s rodiči je 

realizován formou zápisu do logopedických deníčků. Sem pedagog zapisuje slovní zásobu a 

přesné pokyny pro pravidelné domácí procvičování, které je nezbytné. Pokud je tato příprava 

zanedbávána, je náprava velmi obtížná a zdlouhavá. 

Logoped děti z prvních tříd v úvodních hodinách učí správně dýchat, rytmus řeči, procvičovat 

mluvidla a sledovat postavení jazyka a zubů v zrcadle. Následují artikulační cvičení pomocí 

říkadel a napodobování zvuků a hlasů spojené často s motorickým projevem. Po důkladném 

rozhýbání všech částí mluvidel děti vyvozují jednotlivé hlásky nejprve samostatně a pak ve 

slovech a větách. Nikdy nesmějí napravovat více hlásek najednou! Také žáci druhých tříd 

provádějí dechová a artikulační cvičení a gymnastiku mluvidel. Pozornost je zaměřena hlavně 

na docvičení a upevnění vadné výslovnosti v mluveném projevu. 

Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo hodiny ILP celkem 17 žáků, 4 žáci ze 2. tříd a 13 

žáků z 1. tříd. Všichni pracovali úspěšně a v rámci svých možností dosáhli znatelného 

úspěchu. 
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Výuka anglického jazyka 

 

Výuka anglického jazyka je na naší škole realizována od prvního do devátého ročníku. 

Vzdělávací strategie tohoto předmětu jsou postaveny od prvního seznámení se s cizím 

jazykem hravou formou přes postupné osvojení si základních gramatických znalostí až po 

rozvíjení schopnosti samostatně vyjadřovat své myšlenky písemnou i ústní formou.  

Od třetího ročníku mohou žáci po úspěšném složení přijímacích zkoušek pokračovat 

v intenzívnější výuce ve třídách s rozšířenou výukou anglického jazyka. Ve vyšších ročnících 

do těchto tříd přicházejí také žáci jiných základních škol po vykonání rozdílových zkoušek. 

Výuka anglického jazyka je ve třetím ročníku doplněna nepovinným předmětem Konverzace 

v anglickém jazyce. Pro žáky druhého stupně je každoročně pořádána soutěž v anglické 

konverzaci a jedenkrát za dva roky poznávací zájezd do Londýna. Schopnost porozumět 

anglickému jazyku si žáci mohou také ověřit při návštěvách anglických divadelních 

představení.  

Při výuce anglického jazyka je plně využívána počítačová učebna s výukovými programy, 

které napomáhají rozvíjení nejen gramatických znalostí, ale také porozumění psanému i 

slyšenému projevu. 
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Výuka německého jazyka 

 
Už čtvrtým rokem se žáci devátých tříd účastní nového typu jazykové zkoušky. Je to zkouška 

s mezinárodní platností, tak jak to odpovídá novým trendům „společné Evropy“. Složení 

zkoušek znamená, že osvědčení o jejich úspěšném vykonání, tzv. certifikáty, platí ve všech 

zemích Evropské unie a jsou součástí tzv. evropského jazykového pasu, který by měl mít 

v budoucnosti každý mladý Evropan, který se jím prokazuje, když se uchází o studium nebo 

zaměstnání. Zatím se těchto zkoušek – konkrétně v jazyce německém – zúčastnilo celkem 45 

žáků naší školy a složilo ji většinou na výbornou. 

 

Zájemci o tuto zkoušku se přihlásí na principu dobrovolnosti a připravují se na ni mimo 

vyučovací hodiny se svými vyučujícími. Zúročují tím znalosti, které získali v hodinách 

německého jazyka. 

 

U zkoušky si tyto znalosti ověřuje speciální komise, složená ze zástupců Goethe institutu 

Praha a jazykové školy Hello Ostrava. 

 

 Zkoušku tvoří 4 části: 

 

1. porozumění poslechu 

2. porozumění čtenému 

3. písemná část – dopis nebo e-mail 

  a na základě jejich úspěšného splnění následuje poslední část 

4. konverzace 

 

Žáci si ověří své schopnosti a motivuje je to k dalšímu praktickému využití jazyka. 

 

Vedení školy při slavnostním předání ocení jejich výkon, protože naši žáci spolu s žáky ZŠ 

Antonínská jsou zatím jediní v Jihomoravském kraji, kteří se těchto zkoušek účastní. 

 

 

Dne 2. 12. 2010 se zúčastnilo 5 žáků 9.C mezinárodní jazykové zkoušky Fit in Deutsch. 

Zkouška se konala na ZŠ Antonínská za účasti zástupců jazykové školy Hello a Goethe 

institutu Praha. 

 

Všech pět žáků složilo tuto novou formu zkoušky na výbornou. 

 

 

Dne 12. ledna 2011 byly vedením školy slavnostně předány výše uvedeným žákům certifikáty 

„Fit in Deutsch“ 
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Výuka francouzského jazyka 

 

Francouzský jazyk se vyučuje na naší škole jako druhý cizí jazyk. V jazykových třídách od 6. 

třídy, v nejazykových třídách od 7. třídy. 

Výukovým materiálem pro všechny skupiny je učebnice CONNEXIONS 1. 

Týdenní dotace předmětu francouzský jazyk je 3 – 2 hodiny týdně, dle ročníku. 

Průřezová témata jsou v plánech ŠVP propojena se vzdělávacím obsahem předmětu a jsou 

zařazována do výuky dle zpracovaného ŠVP pro francouzský jazyk. 

Veškerý výchovně vzdělávací proces je směřován k postupnému dosažení klíčových 

kompetencí stanovených v ŠVP. 

Nedílnou součástí výuky jsou zejména poutavé zpracování výukového procesu a obrázková 

propracovanost doplňkových materiálů. 

Velkou devizou na naší škole je vysoká variabilita a přizpůsobivost k daným podmínkám 

třídy. 

K dispozici jsou při výukovém procesu CD a DVD, což usnadňuje a zkvalitňuje práci, 

napomáhají k celkovému vhledu do jazyka a přispívají k nenásilné a zábavné formě 

úspěšného zvládnutí francouzského jazyka. 
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Evropský den jazyků 

 

Rok 2001 prohlásila Rada Evropy za Evropský rok jazyků. Od té doby se také každý rok 26. 

září slaví Evropský den jazyků ve 45 členských zemích Rady Evropy. 

 

Jazyky otvírají dveře! 

Cílem Evropského dne jazyků je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti 

většího počtu jazyků u občanů. Všude v Evropě se konají akce, které se snaží lidi povzbudit 

ke studiu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí. Studium jazyků 

pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale přispívá také k překonávání bariér mezi 

kulturami. 

 

Evropský den jazyků - 24. září 2010 na naší škole 

V dnešní globální společnosti jsou znalosti cizích jazyků nepostradatelné. Když chce člověk 

studovat nebo pracovat v zahraničí, pak mu obvykle nestačí ovládat jen vlastní mateřštinu. 

Kdo zná kromě svého mateřského jazyka ještě jeden nebo více jazyků cizích, mívá nejen lepší 

šance na uplatnění, ale může i lépe poznávat jiné kultury a způsoby života. 

Letos poprvé proběhla v pátek 24. září 2010 na naší škole řada aktivit organizovaných 

vyučujícími cizích jazyků právě s tímto cílem. Chtěli jsme seznámit naše žáky s možností 

výuky cizích jazyků na naší škole, chtěli jsme jim přiblížit kulturu a zvyky evropských zemí, 

které nás obklopují a zároveň jim přiblížit možná úskalí spojená s osvojováním si daného 

jazyka. 

Hlavním cílem této aktivity naší školy bylo seznámení žáků pátých a šestých ročníků 

s širokými možnostmi výběru druhého cizího jazyka. Žáci měli možnost nahlédnout do cizích 

jazyků nejen ukázkou výukových a zábavných materiálů, ale i formou praktických scének 

ve vybraných jazycích. 

Do Evropského dne jazyků se aktivně ve scénkách zapojily třídy 7. ABCD spolu se svými 

vyučujícími - L. Burkertová za anglický jazyk, M. Klimešová za německý jazyk, L. 

Nekvapilová za ruský jazyk, L. Veselá za francouzský jazyk. 

Studium jazyků pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale přispívá také k překonávání 

bariér mezi kulturami. A to se nám snad v dnešní globální společnosti povedlo. 

Všem velice děkujeme za účast a za podporu v prvním ročníku projektu a věříme, že 

v příštích letech se z tohoto projektu stane na naší škole tradice. 
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Školní družina 

 

Vedoucí ŠD – Petra Střechová 

 

Počáteční stav žáků -  246 

Stav ve II. pol. - 237  

Chlapců - 85  

Dívek - 152    

 

Děti jsou umístěny v 8 odděleních dle tříd a věku 

 

I. odd.  -  I. A, I. D        p. vych. V. Jebáčková 

II. odd.  -  I. B, I. D         p. vych. M. Foltýnová 

III. odd.  -  I. C, I.D           p. vych. P. Střechová 

IV. odd.  -  II. D, II. A       p. vych. J. Kopečná 

V. odd.  -  II. B, II. C       p. vych. Bc. B. Sobková 

VI. odd.  -  III. B, III. D        p. vych. M. Dostálová 

VII. odd.  -  III. A, III. C       p. vych. D. Straževská 

VIII. odd.  -  II. C, II. D       p. vych. Mgr. J. Halouzková 

 

Od záři 2010 nově nastoupila paní vychovatelka Bc. Sobková.  
 

 

 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

 

Zájmová činnost v ŠD je organizována formou kroužků.  

Počet dětí v kroužcích: 88 

 

Výtvarný kroužek:  pro první třídu vede V. Jebáčková, M. Foltýnová. 

Keramický kroužek:  vede M. Dostálová a je určen dětem z třetích až pátých tříd, 

 V. Jebáčková je určen dětem druhých tříd. 

Tělovýchovný kroužek: vede P. Střechová. Je určen dětem z prvních a druhých tříd.  

Sportovní hry:   určené dětem od třetí třídy vede D. Straževská . 

 

 

V rámci Pv a Vv – výroba dárků k zápisu do prvních tříd. 
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AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

a. Exkurse 

  „Barevný podzim 2010“ (naučný program PdMFU). 

b. Spolupráce s občanským sdružením Smrk 

„Poznáváme podzimní a jarní přírodu“, „ Slaměný betlém“. 

c. Kulturní akce v rámci ŠD  

- Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Karneval, MDD - sportovně zábavné 

soutěže, Den dětí – sportovní odpoledne, promítání filmových pohádek na DVD. 

- Spolupráce s knihovnou J. Mahena (Mozolky), četné besedy – Knihovnická 

abeceda s opičkou Rozárkou (2x), Špilberk v pověstech, Pasování malých čtenářů, 

Do pohádky za zvířátky (2x), Večerníčky, nejen v televizi, Cesta do pravěku, 

Veselé Velikonoce, Cesta do pohádkové země, Harry Potter. 

d. Výstavy  

      v rámci Technického muzea návštěva výtvarné dílny:  

- vánoční dekorace 

- velikonoční dílna 

- tkaní, plstění 

- interaktivní dětská výstava u Kapucínů 

e. Sportovní akce  

- Spolupráce s oddílem SKAUT, Olympiáda ŠD (lehkoatletický trojboj), 

každodenní pobyt v parku, vycházky (sportovní, míčové hry a turnaje). 

- Lehkoatletické závody na ZŠ Novoměstská – obvodní kolo. 

f. Výtvarné a pěvecké  soutěže  

- „Zima kolem nás“, výtvarná soutěž 

- „Superstar“, pěvecká soutěž, obvodní kolo ZŠ Novoměstská, městské kolo ZŠ 

Antonínská 

- Pomoc při úpravě školních nástěnek a vitrín (Dostálová, Jebáčková, Foltýnová, 

Kopečná, Mgr. Halouzková, Bc. Sobková). 

g. Relaxační pobyt 

-   pravidelné návštěvy v solné jeskyni ,,Aldiana“.  
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h. Výchovně – vzdělávací  aktivity 

- příprava na vyučování 

- psaní domácích úloh, individuální práce s žáky, didaktické hry, prohlubování 

učiva pomocí kvizů a soutěží, výukové programy na PC aj. 

- etická výchova 

- činnost rekreační a odpočinková 

- Vycházky po okolí školy, pobyty v parku, četba dětských knih a časopisů, poslech 

pohádek a písniček na cd, společenské hry, sledování dětských filmů na DVD, hry 

na PC aj. 

i. Sebevzdělávání, semináře: 

- Porady a semináře pro vedoucí vychovatelky na ZŠ Antonínská, obvodní 

semináře na ZŠ Novoměstská.  

- Seminář „ Efektivní komunikace s rodiči“, odloučené pracoviště Hybešova. 

- V rámci pedagogické praxe náslech posluchaček z Pedagogické fakulty v III. 

oddělení u vychovatelky P. Střechové.  

- Studium na Pedagogické fakultě třísemestrové studium - obor vychovatelství, M. 

Foltýnová – dokončení studia. 

- Studium na Pedagogické fakultě MU, bakalářské studium – obor sociálně právní, 

V. Jebáčková 

j. Školy v přírodě 

Vychovatelky se zúčastňují  škol v přírodě. V roce 2011 se podílely na těchto 

výjezdech: 

14.2 – 18.2.  Tři Studně    - B. Sobková ( I.A, II.A) 

28.2 – 4.3.  Vyhlídka     - M. Foltýnová ( I.B) 

- M. Dostálová ( V.B) 

9.5 – 13.5. Koryčany     - V Jebáčková ( II. B) 

16.5 – 20.5.  Blansko     - B. Sobková ( II.B) 

         - P. Střechová (I.C) 

23.5 – 27.5.  Blansko     - M. Dostálová ( III.A, B) 

30.5 – 3.6.  Blansko     - M. Dostálová ( III.D) 

20.6 – 24.6.  Velké Losiny    - D. Straževská 
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Spolupráce s MŠ 

 

Naše škola má uzavřený plán spolupráce s MŠ Bulharská a MŠ Vackova. V tomto školním 

roce probíhala pod vedením p.uč. Koblihové, třídních učitelek prvních tříd a p.uč. Vančurové, 

která vyučovala AJ na 1.stupni ZŠ. 

 

Ve školním roce 2010/2011 proběhly tyto akce: 

 

dodání informačních letáků s pokyny k zápisu do prvních tříd na naší škole 

prosinec 2010 (do 9 MŠ v nejbližším okolí) 

 

úspěšné zapojení naší školy do Veletrhu základních škol v Lužánkách  

2.12. – 3.12.2010 (návštěvy rodičů s předškolními dětmi u našeho stánku – informace, letáky, 

prezentace, ukázky projektů a fotografií z akcí školy) 

 

návštěvy předškoláků z MŠ v 1. třídách 
11. 1. 2011 – MŠ Dobrovského  11 dětí v 1.B  p.uč. Linhartová   

18. 1. 2011 – MŠ Vackova   14 dětí v 1.D  p.uč. Veselíková 

23. 2. 2011 – MŠ Bulharská   13 dětí v 1.C  p.uč. Geržová   

Seznámení dětí z MŠ s prostředím ZŠ a první třídy – „Jdeme navštívit své kamarády a podívat 

se, co již umí“. Postupná adaptace dětí na školu, vzájemné předávání zkušeností mezi 

učitelkami MŠ a ZŠ, zjišťování připravenosti budoucích prvňáčků. 

 

zápis do 1. tříd a dny otevřených dveří 
20.1. – 21.1.2011  zápis do 1. tříd (13 – 17 hod.) 

20.1. – 21.1.2011  dny otevřených dveří (8 – 11 hod.) 

2.2.2011   dodatečný zápis (v 9 hod.) 

 

stav zápisu do 1. tříd ZŠ na šk. rok 2011/2012 
počet dětí u zápisu 132 

z toho odklad školní docházky 19 

přijato 103 

nepřijato 10 

předpokládaný počet tříd 4 

 

beseda s rodiči budoucích prvňáčků  

23. 2. 2011 proběhla v MŠ Bulharská beseda s rodiči na téma „Příprava dítěte na nástup do 

školy“. Na schůzce poskytla p.uč. Koblihová rodičům základní informace o naší škole a 

školní družině, promluvila o školní zralosti, připravenosti dítěte pro vstup do školy a odkladu 

školní docházky. Paní učitelka Vančurová informovala rodiče o výuce AJ na 1. stupni, zvláště 

pak v první třídě (projekt „Angličtina do škol“). 
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informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

13. 6. 2011 se uskutečnila v naší škole schůzka, kde byly rodičům budoucích prvňáčků 

poskytnuty tyto informace: 

 školní zralost a připravenost dítěte na vstup do školy 

 řád naší školy a organizace začátku školního roku 

 pomůcky do 1. třídy, ukázka učebnic a pracovních sešitů 

 provoz školní družiny a kroužky  

Schůzka se konala za přítomnosti učitelek budoucích prvních tříd – p.uč. Šrubařové, Rovné, 

Mojžíšové, Koblihové a vedoucí ŠD p. Střechové. 
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Školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety 

 
Školy v přírodě 

Termín Třída Místo pobytu Počet žáků Dnů 

14.2. – 18.2. 1.A,2.A Tři Studně 34 5 

28.2. – 4.3. 1.B,5.B Tři Studně 44 5 

2.5. – 5.5. 7.D Lažánky 16 4 

2.5. – 6.5. 4.A Pusté Žibřidovice 18 5 

9.5. – 13.5. 2.B,6.C Koryčany 43 5 

16.5. – 20.5. 1.C,2.D,4.C Blansko 66 5 

20.5. – 29.5. 3.C Chorvatsko, Pag 28 10 

23.5. – 27.5. 3.A,3.B Blansko 36 5 

28.5. – 4.6. 5.A Chorvatsko, Pag 21 10 

30.5. – 3.6. 3.D Blansko 25 5 

4.6. – 8.6. 1.D Kuklík 24 5 

6.6. – 10.6. 4.B Svratka 27 5 

20.6. – 24.6. 2.C,5.C Velké Losiny 45 5 

 

Lyžařské kurzy 

7.2. – 12.2. 7.ročníky Dolní Morava 59 6 

 

Poznávací zájezdy 

9.12. výběr 2.st Praha 32 1 

11.5. – 15.5. výběr 2.st Londýn 34 5 

13.5. výběr 2.st Tasov 43 1 

20.5. výběr 2.st Terezín 11 1 

25.5. výběr 2.st Bratislava 46 1 

26.5. výběr 2.st Dukovany 39 1 

8.6. – 12.6. výběr 1+2.st Paříž 40 5 

 

Výlety 

Nesměř  6. B,8. B 

ZOO Lešná, Zlín  6. D 

Strážnice, Milotice  7.B,C 

Znojmo  9. C 

Funpark Dobrák  2. B 

Okolí Brna  2. C,4.C,5.C 

ZOO Brno  1.A,B,C,D,2.A,4.A 
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Umístění žáků na středních školách 

 
9.A  Gymnázia          6    stát. 4, soukr. 2 

 

 

SOŠ (Obory na ISŠ, SPŠ, OA, SOU): 

3leté              1 

4leté             20    stát. 18, soukr. 2 

 

 

9.B  Gymnázia          5    stát. 3, soukr. 1, cirk. 1 

 

SOŠ (Obory na ISŠ, SPŠ, OA, SOU, SZŠ): 

3leté             3 

4leté            13    stát. 11, soukr. 2 

 

 

9.C  Gymnázia          9    stát. 9 

 

SOŠ (Obory na ISŠ, SPŠ, OA, SOU): 
3leté             0 

4leté             10    stát. 9, soukr. 1 

 

 

 

 

8.B SOU 

 

  3leté            1 

 

 

 

 

Víceletá gymnázia : 

 

5.roč.  17   5.A  3  B  4  C  10 

 

7.roč.  28   7.A  2  B  1  C  8  D  17 
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Výchovné komise 

 

Výchovné řešily 12 případů výchovných a vzdělávacích problémů, např. vztahy mezi 

spolužáky, porušování školního řádu, nekázeň ve vyučování, nedostatečný prospěch, který 

vždy souvisel s minimální domácí přípravou. S rodiči žáků byly projednány způsoby nápravy, 

zdůrazněna nutnost spolupráce s vyučujícími, popř. jim byla doporučena návštěva PPP pro 

zjištění případných vývojových poruch učení. 

Výchovné komise se 3x konaly bez účasti rodičů, kteří se bez omluvy nedostavili. 

Cílem bylo jednat ve prospěch žáků, pomoci jim řešit problémy ve spolupráci rodičů a 

pedagogů, zlepšit komunikaci mezi zúčastněnými stranami. 
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Dopravní výchova 

 

Dopravní hřiště ZŠ Pastviny, Brno – Komín 

Jízda na kolech a elektromobilech                6 tříd 

Součástí dopravního hřiště je i dopravní výchova ve škole ve spolupráci s Městskou policií 

Brno, kde se vyučovala pravidla silničního provozu pro chodce i cyklisty, výbava kola, 

praktické řešení konkrétních situací (např. křižovatky pomocí modelů), výuka byla ukončena 

testy ze znalostí pravidel silničního provozu.             7 tříd 

 

Empík cyklista    

Této systematické teoretické a praktické přípravy pro získání průkazu cyklisty na DH ZŠ 

Horácké náměstí se zúčastnili všichni žáci 4. tříd. Slavnostní předání průkazů příslušníky 

Městské policie proběhlo v naší škole 1. června  zároveň s pozvánkou na slavnostní vyhlášení 

soutěže Empík cyklista. To se konalo 22. června na brněnském Velodromu i s doprovodným 

programem (prezentace IZS). V celkovém hodnocení si třída 4. C odnesla pohár za 3. místo, 

v jednotlivcích zvítězil žák ze 4.A tř. 

 

Centrum Amavet Junior Brno, Cacovická 6 

S tímto sdružením spolupracuje naše škola hlavně v oblasti výukových programů na PC i 

výuky v oblasti prevence. 

„První cesta do školy“                  4 třídy 

„Hurá prázdniny“                   5 tříd 
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Kulturní a výchovné akce 

 
Divadlo B.Polívky 

Šípková Růženka 4 třídy 

Čertův švagr 4 třídy 

Kráska a netvor 3 třídy 

Velké trampoty Kašpárka a Kalupínky 4 třídy 

Don Quijote 14 tříd 

Islám, světový terorismus a kriminalita 3 třídy 

 

Bílý dům 

Breaking the wall 3 třídy 

Make love, no war 4 třídy 

Kuky se vrací 3 třídy 

Romeo a Julie 1 třída 

Like the Flinstones 2 třídy 

 

Divadlo Barka 

Divadlo na nitkách – Ondráš 7 tříd 

 

Divadlo Polárka 

Mauglí 4 třídy 

 

Knihovna Jiřího Mahena 

Brněnské pověsti 3 třídy 

Vesmír 3 třídy 

Harry Potter 1 třída 

Bajky 2 třídy 

Pasování nových čtenářů 2 třídy 

Průřez literaturou 2 třídy 

Vánoce, Vánoce 3 třídy 

Keltové 1 třída 

Velikonoce 1 třída 

Pohádková cestička 3 třídy 

Osvobození Brna 2 třídy 

Knižní ambulance 2 třídy 

Velký příběh knihy 1 třída 

Cizí slovo poezie 1 třída 

Výstava – Karel Hynek Mácha 1 třída 

 

CVČ Lužánky 

Macourek a Born 2 třídy 

Bratři Čapkovi 2 třídy 

Jan Werich 2 třídy 

Vladimír Jiránek 1 třída 

Brněnské pověsti (malý okruh Brnem) 2 třídy 

Brněnské pověsti (velký okruh Brnem) 1 třída 

Výukový program k Rodinné výchově (celoroční) 3 třídy 
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Semilasso 

Jak se zbavit čerta 2 třídy 

 

Velký Špalíček 

Hurvínek na scéně 3 třídy 

Kulturní dům Rubín 
Hotel pro psy – divadelní představení 9 tříd 

 

Technické muzeum 

Velká Morava 2 třídy 

Interaktivní výstava 2 třídy 

Herna 1 třída 

Návštěva stálé expozice 1 třída 

 

Anthropos 

Výstava Starší doba kamenná 4 třídy 

 

Rozmarýnek, Lipka 

Co vyprávěl starý pařez 2 třídy 

Jedy a léčiva 4 třídy 

Terénní program Kamenný vrch 1 třída 

Zdravá výživa 1 třída 

Otisky času 1 třída 

 

CVČ Jabloňka a CVČ Bystrouška 

České Vánoce 1 třída 

Vánoční dílna 1 třída 

Velikonoční dílna 1 třída 

 

Kino Scala 

Čína – říše mocného draka (Planeta Země) 10 tříd 

 

Galerie Vaňkovka 

Terakotová armáda 3 třídy 

Abstrakce 1 třída 

Česká malba 80.let 2 třídy 

 

A – kluby 

Preventivní program Alkoholismus a mladí lidé ve škole 3 třídy 

 

Exkurze k volbě povolání 

Návštěva Úřadu práce 3 třídy 

Návštěva ISŠ Olomoucká 3 třídy 

Návštěva Finančního úřadu Brna střed 1 třída  
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Akce ve škole 

Přednáška Světová náboženství a kulturní oblasti 8 tříd 

Přednáška Čas proměn 4 třídy 

Vystoupení Magic Kellner 14 tříd 

Vystoupení kouzelníka Katonas 18 tříd 

Vystoupení Muzikály jak je známe a neznáme Slunečnice 17 tříd 

Přednáška Deštné pralesy 8 tříd 

 

Ostatní akce 

Natáčení v ČT pořadu Věříš si? 1 třída 

Mezinárodní výstava minerálů v Tišnově 1 třída 

Skanzen Modrá, Buchlov 2 třídy 

 

Vystoupení našich žáků 

Erbovní slavnosti 

Vánoční pásmo na nám.Svobody 

Předvánoční koncert „Na lidovů notečku“ v Semilasse 
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Soutěže, olympiády 

 
Literární soutěž 

 Vánoční soutěž Hitrádia Magic – zapojeno 7 tříd II.stupně 

 

Anglický jazyk 

 Školní kolo – zapojeno 27 žáků 

 1.místa: 

 kat. I.A - žákyně 6.B kat.II.A – žákyně 9.B 

 kat.I.B - žák 7.D   kat.II.B – žák 9.C 

 Okresní kolo  

 kat.I.B – žák 7.D – 5.místo 

 kat.II.B – žák 9.C – 8.místo 

 

Německý jazyk 

 Školní kolo – umístění: 

 Nejazykové třídy – žákyně 8.C – 1.místo 

 Jazykové třídy – žák 8.B – 1.místo 

 

Zeměpis 

 Školní kolo pro žáky 6. – 8.tříd  

 6.třídy – žák 6.B – 1.místo, 7.třídy – žákyně 7.B – 1.místo, 8.třídy – žák 8.A – 1.místo 

 Městské kolo pro vítězné žáky – 9., 8. a 5.místo 

 

Chemie 

 Školní kolo – účast 9 žáků 

 Žák 9.C – 1.místo (bez postupu do okresního kola) 

 

Biologie 

 Školní kolo – účast 41 žáků 

 kat.C – žákyně 8.B – 1.místo (bez postupu do okresního kola) 

 kat.D – žákyně 7.A – 1.místo 

 Okresní kolo 

 kat.D – žákyně 7.A – 1.místo 

 Krajské kolo 

 kat.D – žákyně 7.A – 5.místo + úspěšný řešitel BiO 

 

Matematika 

 Matematická miniolympiáda 4.tříd 

 Školní kolo – účast 26 žáků, 15 úspěšných řešitelů 

 

 Matematická olympiáda 5.tříd 

 Školní kol – účast 49 žáků 

 Městské kolo – účast 21 žáků 

  

 Matematická soutěž Klokan 

 kat. Benjamin pro žáky 6. – 7.tříd – účast 69 žáků 

 6.třídy – žákyně 6.D – 1.místo 
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 7.třídy – žákyně 7.A – 1.místo 

 kat. Kadet pro žáky 8. – 9.tříd – účast 53 žáků 

 8.třídy – žák 8.A – 1.místo 

 9.třídy – žákyně 9.B – 1.místo 

  

 Pythagoriáda 

 6.třídy – účast 19 žáků – do okresního kola postup 3 žákyň 6.D (umístěny ve 3.desítce) 

 7.třídy – účast 19 žáků – do okresního kola postup 2 žáků 7.A (umístěn v 1.desítce) 

 8.třídy – účast 12 žáků – do okresního kola postup 2 žáků 8.A a 8.B (5.místo) 

 

Dějepis 

 Školní kolo pro žáky 8. – 9.tříd – 1.místo žákyně 9.B 

 Městské kolo – účast dvou žákyň 9.B 

 

Hudební výchova 

 Lidový skřivánek 

 Sólisté -  žákyně 2.A – 1.místo a 2.místo 

 Sbor – 1.místo 

 

Výtvarná výchova 

 Teplárna očima dětí – Teplárny Brno – účast 4 třídy 

 Ahoj z prázdnin – DDM Šumná – účast 9 tříd 

 Vánoční malování – DDM Šumná – účast 6 tříd 

 Příroda kolem nás – DDM Šumná – účast 4 třídy 

 Kniha a já – DDM Šumná – účast 5 třídy 

 Cestou dvou bratří – Velehrad 2011 – účast 3 třídy 

 Eko – výroba a výzdoba krabic na plastový odpad – I.stupeň 

 Recyklujeme své elektrické kamarády – časopis Zpětný odběr – účast 1 třída 
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Sportovní soutěže 

 
O pohár starosty Králova Pole 

I.stupeň – vybíjená – 1.místo 

II.stupeň – odbíjená – 1.místo 

 

Turnaje  ve florbalu 

Městské kolo – hoši 8. a 9.tříd – účast 

Městské kolo – hoši 6. a 7.tříd – 1.místo v základní skupině 

Semifinále městského kola – hoši 6. a 7.tříd – 2.místo (celkově v Brně – 4.-6.místo) 

 

Soutěže ve šplhu 

Obvodní kolo ve šplhu – dívky 6. – 7.třída – 3 místo, dívky 8. – 9.třída,  

  hoši 6. – 7.třída – 2.místo 

Městské finále – žákyně 6.D – 9.místo 

 

Turnaj VítámvásCup 

Stolní hokej STIGA – žák 9. B – 2.místo 

 

Preventan Cup – vybíjená 

Obvodní kolo – hoši 5.tříd – 3.místo 

Obvodní kolo – dívky 5tříd – 1.místo 

Městské finále – dívky 5.tříd – 1.místo 

Krajské finále – dívky 5.tříd – 3.místo 

 

 

Turnaj ZŠ v šachu 

Turnaj jednotlivců – žák 4.A – 1.místo 

 

Vánoční turnaj žáků II.stupně 

Vybíjená – dívky 6. – 7.třídy 

Kopaná – hoši 6. – 7.třídy 

Florbal – hoši 8. – 9.třídy 

Kopaná – dívky 8. – 9.třídy 

 

Atletické závody 

Běh na 100 m – 1.místa – žákyně 6.D a žák 7.A, 2.místo – žákyně 6.D, 3.místo – žák 7.C 

Skok do dálky – 1.místo – žák 7.A, 2.místo – žákyně 6.D, 3.místo – žák 7.C 
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Projekty 

 
Projekt ZDRAVÉ ZUBY 

Celoroční soutěže se letos zúčastnili všichni žáci 1.stupně v počtu 442. Za úspěšné řešení 

úkolů obdrželi diplom a po následném ošetření v zubní ordinaci získali razítko, potřebné pro 

účast v celostátním losování o ceny. 

I letos pokračovala naše spolupráce se studenty LF MU, kteří velmi poutavým způsobem 

seznamují žáky 1. A 2.tříd se správným ošetřením chrupu. 

Oceněné byly žákyně 2.D. 
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Recyklohraní 

 

V letošním školním roce se naše škola přihlásila k projektu recyklace a ekologické výchovy s 

názvem Recyklohraní. 

Projekt chce hravou formou žáky zasvětit do problematiky odpadového hospodářství, zapojit 

je do zpětného odběru baterií a elektrozařízení a osvětově působit v oblasti s nakládání s 

odpady. 

Na škole byly umístěny sběrné nádoby pro zpětný odběr baterií, žárovek a drobného 

elektrozařízení. Kromě toho bylo v průběhu školního roku vyhlášeno několik úkolů, které naši 

žáci pod vedením svých učitelů řešili. Celkem bylo splněno a odesláno k vyhodnocení 6 

úkolů: 

 v listopadu jsme sbírali, měřili a porovnávali, kolik sešlápnutých a kolik nesešlápnutých 

plastových lahví se vejde do sběrné nádoby 

 v prosinci jsme složili, nacvičili a nazpívali na video recyklační koledu 

 v únoru jsme malovali plakát vyzývající k recyklaci domácích elektrospotřebičů, který byl 

posléze umístěn ve výloze obchodu s domácími potřebami 

 v březnu jsme malovali návrh na obálku časopisu Zpětný odběr 

 v dubnu jsme plnili úkoly, které se týkaly recyklace papíru 

 v červnu jsme fotili včelín, vyráběli pítka pro včely a fotky umisťovali na webové stránky. 

Kromě toho se nám podařilo nasbírat a k recyklaci odevzdat 26 kg použitých baterií. 

I když hlavním cílem celého projektu je bezesporu ochrana přírody a zejména ekologická 

výchova, příjemné je i to, že jsme za naše snažení odměňováni body, které je možno následně 

směnit za různé užitečné školní nebo sportovní pomůcky. Například během letošního roku 

jsme za nasbírané body obdrželi slackline, t.j. lano pro nácvik chůze a udržování rovnováhy. 

Věříme, že v příštím školním roce se podaří do zpětného odběru zapojit ještě více žáků a 

jejich rodičů. 
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Sběr 

 
Sběr kaštanů 
 
celkem  4 194 kg 
 

 

 

 

Třídy : 

 
1.místo 2.D 534,5 kg 

2.místo 4.C 447,8 kg 

3.místo 2.C 401 kg 

 3.D 371 kg 

 5.C 340 kg 

 4.B 322,8 kg 

 1.C 313,5 kg 

 1.B 257 kg 

 1.D 229 kg 

 3.C 198,5 kg 

 1.A 175,5 kg 

 2.A 164 kg 

 3.B 161,6 kg 

 3.A 116 kg 

 5.A 85 kg 

 5.B 61 kg 

 2.B 16 kg 

  

  

 

Jednotlivci : 

 

1.místo žákyně  2.D  207 kg 

2.místo žákyně  4.B  125 kg 

3.místo žák  5.C  100 kg 
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Sběr pomerančové kůry 
 

celkem 205,143 kg 

 

 

 

Třídy : 

 

1.místo 1.D 26,333 kg 

2.místo 2.D 22,555 kg 

3.místo 3.A 20,570 kg 

 

 

 

Jednotlivci : 

 

1.místo žákyně  2.D  12,15 kg 

2.místo žák  3.A  10,66 kg 

3.místo žák  1.D   10,00kg 

 

 

 

 

Velký sběrový den 

Abychom zbavili školu – třídy, kabinety, sklad učebnic –, ale i mnohé domácnosti starého 

nepotřebného papíru, uspořádala naše škola Velký sběrový den. Shromáždili jsme a nechali 

odvézt celkem 2 000 kg této cenné druhotné suroviny. 

 

 

Separovaný sběr textilu 

Naše škola se v rámci pěstování návyku ekologického myšlení a jednání zapojila letos dvakrát 

do akce Separovaný sběr textilního odpadu. Přes 80 % textilního odpadu z domácností je 

možné dále zužitkovat, navíc část textilií – funkční čisté oblečení – ještě bude sloužit svému 

původnímu účelu a věříme, že pomůže lidem v hmotné nouzi. 

 

 

Letos poprvé jsme začali i se separovaným sběrem běžného odpadu. V první fázi oddělujeme 

PET lahve. Sběrné kontejnery vyrobily samy děti. Dále sbíráme nefunkční elektrospotřebiče a 

elektroodpad. 
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Vybudováno 

 
 Vybavení kabinetu tělesné výchovy – nábytek, koše na balóny 

 

 Vybavení učebny hudební výchovy – koberec, židle, skříňky 

 

 Vybavení dvou tříd žákovským nábytkem – židle, stolky 

 

 Zakoupení a instalace videotelefonu do školní družiny 

 

 Zakoupení 10 stolků do školní družiny 

 

 Zavedení kamerového systému u tří vchodů do budovy 

 

 Renovace zbývající části schodiště 

 

 Výměna hlavního přívodu a elektrorozvaděče 

 

 Opravy a nátěry oken, dveří a šaten 

 

 Obnova izolace podlahy balkonů 

 

 Nová podlahová krytina v kabinetech č. 2, 113, 117, 124 

 

 Malování vybraných tříd a chodeb 

 

 Oprava skleníku – podlaha, opěrná zeď, střecha 

 

 Pokácení staré břízy a výsadba nového stromu a keřů 

 

 V rámci projektu EU peníze do škol zakoupení 10 kusů Notebooků, 33 kusů 

interaktivních projektorů a 33 kusů bílých magnetických tabulí 
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Pedagogická praxe 

 
Posluchač Škola Cvičný učitel 

 

PŠORNOVÁ Kateřina PdF MU,  Č-Ov Nekvapilová 

ZÁMEČNÍKOVÁ Petra PdF MU, NJ Zezulová Mileva 

SMEČKOVÁ Petra PdF MU, I.st Reiterová, Šrubařová 

KRAHULCOVÁ Aneta PdF MU, Bi-Ov Kleinová, Blažková   

PITRONOVÁ Lenka PdF MU, I.st. Šobáňová 

SEDLÁČKOVÁ Petra PdF MU, NJ Klimešová 

STOJAN Petr FSS Koukal, Holásková 

STEINER Martin FSS Holásková, Korcinová 

ZÁMEČNÍKOVÁ Petra PdF MU  Střechová 

KÁŇOVÁ Lea PdF MU Střechová     
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Další vzdělávání učitelů 

 
Blažková 

 Fraus – výchova ke zdravému životnímu stylu 

 Jednání pracovní skupiny BiO v Praze (2 dny) 

 

Burkertová 

 Oxford University Press 

 Celoroční kurz AJ s rodilým mluvčím (SSŠ Hybešova) 

 OVP pro učitele AJ 

 

Geržová 

 Čtenářská gramotnost v Pr, Př, Vl 

 Matematika - slovní úloha 

 Interaktivní učebnice na 1.stupni 

 

Hofericová 

 Dyslexie 

 

Jalový 

 Workshop – spisová služba 

 Tvorba D U M 

 Školní parlament 

 

Kleinová 

 Prevence patologických jevů 

 Kyberšikana 

  

Klimešová 

 Semináře pro výchovné poradce 

 Finanční gramotnost 

 Užití multimédií při výuce 

 Vytváření prezentací 
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Koblihová 

 Čtenářská gramotnost v Pr, Př, Vl 

 Matematika - slovní úloha 

 Interaktivní učebnice na 1.stupni 

 

Konečná 

 Finanční gramotnost 

 Užití multimédií při výuce 

 Vytváření prezentací 

 

Korcinová 

 Zdravé zuby 

 

Koukal 

 Semináře pro učitele TV 

 

Krochmalná 

 Workshop – spisová služba 

 

Linhartová 

 Výtvarné techniky 

 

Otruba 

 Workshop – spisová služba 

 

Podsedníková 

 Kurz 1.pomoci 

 

Radová 

 Geometrie na základní škole 

 

Skořepová 

 Workshop – spisová služba 
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Střechová 

 Efektivní komunikace s rodiči 

 Seminář vedoucích vychovatelek – 3x 

 

Štefanová 

 Výtvarné techniky 

 

Veselá 

 Integrované vyučování na 2.stupni 

 

Zezulová Mileva 

 Metodika AJ 1 a 2 

 Interaktivní tabule 

 Angličtina pro nejmenší 

 Interaktivně ve výuce 

 Celoroční kurz Metodika AJ (SSŠ Hybešova) 

 

Zezulová Milada 

 Konference AJ Cambridge Afternoon 

 Konference AJ pro učitele ZŠ 

 Cambridge English conference 

 Oxford teacher´s  day 
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Hodnocení činnosti MPP v oblasti zneužívání návykových 

látek a dalšího rizikového chování žáků pro školy a 

školská zařízení 

 

Metodik prevence: Mgr. Milada Kleinová 

Plán prevence rizikového chování žáků na naší škole je plněn v úzké spolupráci mezi metodikem prevence, 

vedením školy, výchovnou poradkyní a jednotlivými učiteli. Prevenci je věnována nástěnka, na které jsou 

prezentovány jednotlivé akce a další informace jako kontakty na odborníky, modrá linka, jak se zachovat 

v krizových situacích , nebezpečí návykových látek a jejich škodlivost působení na lidský organizmus apod. Tato 

nástěnka je v průběhu roku aktualizována a je určena žákům, učitelům i rodičům. 

Již z předešlých let se osvědčila spolupráce s Městskou policií Brno, oddělení prevence. Využili jsme nabídky 

výukových programů a zapojili 8 vybraných tříd prvního i druhého stupně a to: 

4.ročník-„ Co dělat, když..“ 

5.ročník- Ochrana majetku-„Nenič mě!“ 

6.ročník- Kyberšikana-„Bezpečně na internetu“ 

7.ročník-Právní vědomí-„Neznalost neomlouvá“ 

Besedy proběhly v termínech: 4.11.2010,3.2.,14.4.2011 

Největší ohlas měla beseda o kyberšikaně, kde zároveň jedné z děvčat byla poskytnuta odborná pomoc. Máme 

domluvené pokračování besed pro další rok.  

Žáci školy se zúčastnili představení Agentury JL v divadle Bolka Polívky pro 2. stupeň. 

-pplk.JUDr.M.Dočekal“Islám, světový terorismus a kriminalita“-9.ročník  -15.11. 

-PhDr.I.Douda“Drogy nebo aktivita“- 7.ročník a 6.D – 16.2. 

-pplk.JUDr.M.Dočekal“Šikana,kriminalita, drogy-obrana a prevence“ 6.ročník -12.4. 

-MUDr.R.Uzel CSc.“Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství“ 8.ročník -16.5. 

Další pořad byl určen žákům 8.a 9.ročníku: 

„Světová náboženství a kulturní oblasti“  -24.11. 

A-klub připravil preventivní program pro žáky 9. ročníku“Alkoholismus a mladiství“ 

-26.11.2010 

V průběhu roku se dále 9.třídy zúčastnili cyklu přednášek v CVČ Lužánky na téma: 

„Reprodukční zdraví a plánované rodičovství“ . 

Metodik prevence-M- Kleinová se zúčastnila přednášky „Kyberšikana“, která proběhla  

v Poradenském centru  pro drogové a jiné závislosti na Sládkové v Brně. 

Na Poradenské centrum Sládkova jsme se také obrátili o pomoc při řešení problémů ve vztazích mezi žáky 

ve třídě 6.C ( 2.5.2011) – po poradě se třídní učitelkou následovalo mapování vztahů ve třídě a další setkání 

budou pokračovat v příštím školním roce. 

V prosinci 2010 byl třídními učitelkami a metodikem prevence řešen případ začínající šikany mezi  2 žáky 

(4.B) a 1 žákem(3.C),rodiče zúčastněných byli tř.uč.informováni, byla udělena důtka ředitele školy. 

Také v rámci předmětu občanská výchova se seznamovali žáci s riziky spojenými s kouřením, alkoholem, 

drogami a dalšími návykovými látkami. 

V letošním školním roce proběhla celá řada akcí, besed a programů, které byly určeny převážně žákům 

2.stupně. Všechny se setkaly s pozitivním hodnocením a v příštím školním roce v nich budeme pokračovat.  
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Suplování, neschopnost, OČR 

 

 
Přesčasová práce – trvalá, suplování 

 
1.stupeň  242 hodin 

2.stupeň  632 hodin 

ŠD  20 hodin 

 

Celkem:  894 hodin 

 

 

 
Neschopnost 

 
1.stupeň  28 dní 

2.stupeň  477 dní (dvě dlouhodobé neschopnosti 88 +296 dní) 

ŠD  225 dní   (dvě dlouhodobé neschopnosti 84 + 91dní) 

 

Celkem:  730 dní 
 

 

 

OČR 

 
1.stupeň 9 dní 

2.stupeň 316 dní 

ŠD  9 dní 

 

Celkem:  34 dní 
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Absence žáků 

 
    Omluvené hodiny Průměr na žáka Neomluvené hodiny 

  1.pol 655 27,29 0 

1.A 2.pol. 1342 55,92 0 

  celkem 1997   0 

  1.pol 623 27,09 0 

B 2.pol. 1089 47,35 0 

  celkem 1712   0 

  1.pol 662 28,78 0 

C 2.pol. 1340 58,26 0 

  celkem 2002   0 

  1.pol 430 17,92 0 

D 2.pol. 1062 44,25 0 

  celkem 1492   0 

  1.pol 701 38,94 0 

2.A 2.pol. 971 53,94 0 

  celkem 1672   0 

  1.pol 661 31,48 0 

B 2.pol. 791 37,67 0 

  celkem 1452   0 

  1.pol 640 29,09 0 

C 2.pol. 983 44,68 0 

  celkem 1623   0 

  1.pol 541 25,76 0 

D 2.pol. 1035 49,29 0 

  celkem 1576   0 

  1.pol 610 30,5 0 

3.A 2.pol. 712 35,6 0 

  celkem 1322   0 

  1.pol 567 28,35 0 

B 2.pol. 639 31,95 0 

  celkem 1206   0 

  1.pol 733 25,17 0 

C 2.pol. 1247 46,19 0 

  celkem 1980   0 

  1.pol 1048 37,43 0 

D 2.pol. 1322 45,59 0 

  celkem 2370   0 

  1.pol 1007 41,96 0 

4.A 2.pol. 1204 54,73 0 

  celkem 2211   0 

  1.pol 1305 42,1 0 

B 2.pol. 1882 60,71 0 

  celkem 3187   0 

  1.pol 956 31,87 0 

C 2.pol. 1198 39,93 0 

  celkem 2154   0 

  1.pol 985 36,48 0 

5.A 2.pol. 1461 54,11 0 

  celkem 2446   0 

  1.pol 1379 45,97 0 

B 2.pol. 1385 46,17 0 

  celkem 2764   0 

  1.pol 888 30,62 0 

C 2.pol. 1957 67,48 0 

  celkem 2845   0 
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    Omluvené hodiny Průměr na žáka Neomluvené hodiny 

  1.pol. 1505 57,88 0 

6.A 2.pol 1764 67,85 0 

  celkem 3269   0 

  1.pol. 1429 51,04 0 

B 2.pol 2326 80,21 0 

  celkem 3755   0 

  1.pol. 1362 48,64 0 

C 2.pol 2260 75,33 0 

  celkem 3622   0 

  1.pol. 1483 47,84 0 

D 2.pol 2260 72,9 0 

  celkem 3743   0 

  1.pol. 1418 54,54 0 

7.A 2.pol 2126 81,77 0 

  celkem 3544   0 

  1.pol. 1581 58,56 0 

B 2.pol 2302 82,21 0 

  celkem 3883   0 

  1.pol. 1664 55,47 0 

C 2.pol 2211 71,32 0 

  celkem 3875   0 

  1.pol. 1179 39,3 0 

D 2.pol 2331 80,38 0 

  celkem 3510   0 

  1.pol. 1585 58,7 0 

8.A 2.pol 1607 59,52 0 

  celkem 3192   0 

  1.pol. 1621 64,84 0 

B 2.pol 2421 96,84 0 

  celkem 4042   0 

  1.pol. 1413 88,31 0 

C 2.pol 1978 123,63 0 

  celkem 3391   0 

  1.pol. 1721 63,74 0 

9.A 2.pol 2811 104,11 0 

  celkem 4532   0 

  1.pol. 1136 54,1 16 

B 2.pol 2117 100,81 0 

  celkem 3253   16 

  1.pol. 1902 100,11 0 

C 2.pol. 2843 149,63 0 

  celkem 4745   0 
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    Omluvené hodiny   Neomluvené hodiny 

  1.pol. 14 391 32,15 0 

1.stupeň 2.pol. 21 620 48,54 0 

  celkem 36 011   0 

  1.pol. 20 999 60,22 16 

2.stupeň 2.pol. 31 357 84,04 0 

  celkem 52 356   16 

  1.pol. 35 390   16 

celkem 2.pol. 52 977   0 

  celkem 88 367   16 

 


