
 

 

 

Výroční zpráva 
školní rok 2017 / 2018 

Základní škola, Brno, 

Slovanské nám. 2, 

příspěvková organizace 
 

 

 

1.0 Základní charakteristika školy: 

 

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace 

 

 

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 a jejich kapacity: 

úplná základní škola se ŠD a ŠJ  

 

 

1.5 Kontakty: 

Telefon:  541 211 758 

e-mail:  podatelna@zsslovanak.cz 

http:  www.zsslovanak.cz 

mailto:podatelna@zsslovanak.cz
http://www.zsslovanak.cz/


1.6 Úplná/neúplná škola 

 
Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný 

počet 

žáků na třídu 

Kapacita 

1. stupeň 19 5 469 24,68  

2. stupeň 15 4 368 24,53  

Celkem 34 9 837 24,62 840 

 

 

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

Datum zřízení: 1. 1. 2006 
Předseda a členové ŠR: 

Předseda: Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.(zástupce zřizovatele) 
 

Členové: Mgr. Jana Vondráková (zástupce pedagogů) 
 Ing. Martin Jansa (zvolen za zákonné zástupce) 

 

 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích 

programů 
Číslo jednací Ročník 

ŠVP ZŠ, Brno, Slovanské nám. 2, 
příspěvková organizace 

ZSSLOV 0109/2007 1.-9. 

Jiné specializace, zaměření: Rozšířená výuka jazyků 

 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu 

Z 17-01 
Počet 

Počet strávníků 

děti  

a žáci 

zaměstnanci školy a vlastní 

důchodci 

ostatní* 

L 11      ŠJ - úplná  814 86 86 

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů 

(firmy) 

 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 31.8. 

Fyzické osoby 9 

Přepočtení na plně zaměstnané 8,8 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy 

ŠD 
počet 

oddělení 
počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 10 281 fyz. 10 / přepoč. 8,2 300 

Z činnosti ŠD: viz příloha výroční zprávy 



 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK 
počet 

oddělení 
počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem - - - - 

Z činnosti ŠK: - 

 

 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

 

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

 Přepočtený / 

fyzický 
% 

Celkový počet pedagogických pracovníků 49,30 / 51 100 / 100 

z toho odborně kvalifikovaných 48,30 / 49 97,97 / 96,08 

 

2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2 

 

 

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: 4 

 

 

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 21 

 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk 
Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 2 9 

36-50 let 3 13 

51 a více 1 21 

Pracující důchodci nepobírající důchod - - 

Pracující důchodci pobírající důchod - 2 

Celkem 6 45 

Rodičovská dovolená - 6 

 



2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 6 

z toho a) asistent pedagoga: 0,75 / 2 

 b) osobní asistent: - 

 c) školní asistent: - 

 d) doučovatel: 4 

 

 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 59 

Přírodní vědy 17 

Práce s talenty, projektová výuka, poradenství, spolupráce 24 

Inkluze do škol 5 

Prevence násilí, subkultury - 

Jazyky 3 

Legislativa 5 

Nové technologie 3 

Celkem 116 

 

 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenání 
Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 98 98 - - - 
2. 87 85 2 - - 

3. 101 92 9 - - 

4. 100 88 12 - - 

5. 83 69 14 - - 

Celkem za I. stupeň 469 432 37 - - 

6. 112 61 51 - - 

7. 105 50 55 - - 

8. 71 32 39 - - 

9. 80 33 47 - - 

Celkem za II. 

stupeň 
368 176 192 - - 

Celkem za školu 837 608 229 - - 

+ 2 žáci § 38 (2. + 4. ročník) 

 

 



3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0,12 

3 - - 

 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 4 

průměr na jednoho žáka: 0,005 

 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: - 

 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 39 13 11 36 4 

+ 1 žák zahraniční SŠ 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 80 69,23 

nižší ročník / 5.ročník 13 / 11 20,50 / 10,58 

Celkem 104 100 % 

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 6 

Důvody: změna bydliště 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  2 

Důvody: zájem o vzdělání na naší škole, stěhování 



4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

a) Šetření stížnosti zákonného zástupce - ČŠIB-1308/17-B z 28. 2. 2018 

 

b) Předání stížnosti zákonného zástupce k vyřízení – ČŠIB-924/18-B z 25. 4. 2018 

 

Účast v inspekčním elektronickém zjišťování zaměřeném na sledování a hodnocení 

podpory a úrovně mediální výchovy v základních a středních školách. 

 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:  

Ad a) Šetření stížnosti – ČŠIB-1308/17-B z 28. 2. 2018: Změna pravidel a přístupu ze 

strany školy ke zkvalitnění komunikace se zákonnými zástupci.  

 

Ad b) Předání stížnosti k vyřízení – ČŠIB-924/18-B z 25. 4. 2018: Odstranění nedostatku 

v oblasti bezpečnosti a hygieny výuky v předmětu Tv při venkovních činnostech. 

 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: -  

 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

Nebyla požadována. 

 

 

 

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 6 - 

Dodatečné odložení povinné školní docházky - - 

Jiné 1172 - 

 



6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

 

 

6.1 Údaje o odborných pracovnících  

 

 

6.1.1 Počty 

 fyzický 

počet 

kvalifikace, 

specializace 
dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 kvalifikační studium VŠ 

školní metodik prevence 1 kvalifikační studium VŠ 

 

 

 
úvazek 

kvalifikace, 

specializace 
dosažené vzdělání 

školní psycholog  1 VŠ - psychologie VŠ 

školní speciální pedagog  1 VŠ – spec. ped. VŠ 

 

 

6.1.2 Věková struktura 

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

výchovný poradce - 1 - 

školní metodik 

prevence 
- 1 - 

školní psycholog 1 - - 

školní speciální 

pedagog 
- - 1 

 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků 

výchovný poradce: - (personální změna) 

školní metodik prevence: 

PPP Brno a JMK – Naše třída 1, 2 

NIDV – Primární prevence rizikového chování ve školách a školských 

zařízeních 

Perbene o.p.s. – Metodika prevence a řešení šikanování 

 

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

 

 

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

 

 

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

Dotace MČ na pozici školní psycholožky: 408.490,- Kč 

 



 

6.3 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Typ postižení Počet žáků  Počet žáků 

PO 1 31   

PO 2 41 z toho s 1 a více PO 11 

PO 3 3 z toho s asistentem pedagoga 2 

Celkem 75  

 

 

6.4 Výuka ČJ pro žáky se speciální pedagogickou péčí - skupiny 

 Počet žáků 

2. ročník 8 

3. ročník 11 

4. ročník 11 

5. ročník 12 

Celkem 42 

 

 

 

7.1 Další údaje o škole 

 

 

7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně 

dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj.: 

Spolupráce se sdružením Mezigenerace, o.p.s.: 

Projekty Senioři do škol a Mezigenerační občanská výchova 

 

 

Kroužky při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky - - 

Přírodní vědy 5 111 

Sport, TV, turistika 6 120 

Umělecké obory 10 172 

Zdravotní, speciální 

pedagogika 
- - 

Celkem 21 403 

 

 



8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů 

Název projektu a registrační číslo 

projektu 
Projekt CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126 

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně 

Délka trvání projektu 1. 9. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  
     b) jako partner 

     c) jako zapojená škola 
c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  49 993 567,52 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum 
27. 6. 2017 

Stručný popis projektu 
Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací zapojených do 
projektu za účelem zvýšení kvality a inkluzivnosti základního 
vzdělávání ve městě Brně. 

 

 

8.1 Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu 

Školní metodik prevence: 

Podmínky školy: škola má mnoho dětí nespádových, často se proměňují třídní kolektivy, třídy 

se od 3. ročníku dělí na jazykově zaměřené a nejazykové. V 6. až 9. ročníku další obměňování 

kolektivu tříd o nové žáky vlivem. 

Co se podařilo: Provést plánované externí programy primární prevence ve třídách. Zavést 

případové informační schůzky pro vyučující ve třídách, kde si situace vyžádala zásah 

poradenského pracoviště. I nadále se dařilo zachycovat případy šikany v počátečních stádiích. 

Co se nám nedaří: Nedaří se uskutečnit všechny plánované preventivní aktivity vedené školní 

psycholožkou (např. Unplugged, prevence). Nedaří se nastavit intenzivní spolupráci mezi 

členy poradenského pracoviště a mezi špp a vedením, především z důvodu časové vytíženosti. 

Ta je dána principem naší činnosti, tedy primárně vzdělávat a nenarušovat pokud možno 

přílišnými vstupy či absencemi výchovně-vzdělávací proces jako celek. Vzhledem 

k personálním změnám v špp bude nutné znovu nastavit základní parametry činnosti. 

 

 

 

9.0 Zhodnocení a závěr: 

Ve školním roce 2017/2018 byla škola zapojena do projektu Prevence školní neúspěšnosti na 

základních školách ve městě Brně, který umožnil do výchovně-vzdělávacího procesu zapojit 

další pedagogy, kteří se věnovali žákům s obtížemi ve školní práci a přípravě. 

Realizovali jsme projekty na podporu jazykového vzděláváni Edison a Active English Week. 

Důraz byl kladen i na podporu zdravého klimatu školy a prevence sociálně-patologických 

jevů. 

Finanční prostředky v rozpočtové kapitole ONIV umožnily v dostatečné míře obnovu učebnic 

a učebních pomůcek, s důrazem na nové trendy v oblasti e- a i-učebnic. 



V oblasti financování provozu byla situace díky péči Statutárního města Brna, městské části 

Brno – Královo Pole, která je zřizovatelem naší školy, též velmi dobrá. Díky dotaci MČ je 

umožněna činnost školní psycholožky, a to s vynikajícími dlouhodobými výsledky. 



Přílohy 

 

Výuka ČJ ve speciálních skupinách pro žáky s SVPU 

Individuální logopedická péče 

Výuka anglického jazyka 

Edison – projekt 

Active English Week – projekt 

Výuka německého jazyka 

Výuka francouzského jazyka 

Výuka ruského jazyka 

Evropský den jazyků 

Soutěže, olympiády 

Sportovní soutěže 

Kulturní a výchovné akce 

Dopravní výchova 

Školy v přírodě, adaptační kurzy, lyžařské kurzy, výlety a poznávací zájezdy 

Přínos vzdělávacích exkurzí 

Spolupráce s MŠ a zápis do 1. tříd 

Školní družina 

Školní senát 

Umístění žáků na středních školách 

Výsledky šetření – jednotná přijímací zkouška 

Činnost školní psycholožky 

Primární prevence 

Výchovné komise 

Klub nadaných dětí Slovaňák 

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně 

Mediální výchova 

Den válečných veteránů 

Dobrý den, Kociánko! 

Kočičí zahrada  na Slovaňáku 

Podzimní škola kouzel 

Sběr – pomerančová kůra, kaštany 

Recyklohraní, Víčkománie 

Adventní čas a výstava ve skleníku 



Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti 

Zdravé zuby 

Školní akademie 

Sboreček – pěvecká vystoupení 

Pedagogická praxe 

Další vzdělávání učitelů 

Suplování, neschopnost, OČR 

Vybudováno 



Výuka českého jazyka ve speciálních skupinách pro žáky 

s PO 

 

Stejně jako v předchozích letech probíhala výuka českého jazyka žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami v samostatných skupinách po maximálně po dvanácti žácích. 

Do těchto skupin jsou zařazováni žáci, u kterých byla diagnostikována některá z vývojových 

poruch učení, zpravidla se stanovenými podpůrnými opatřeními 1. – 3. stupně. 

Cílem výuky je zvládnutí učiva daného ročníku v souladu s osnovami. Důležitou součástí 

hodin je i náprava a odstraňování příčin vývojových poruch učení. 

Péče je zaměřena na posilování funkcí, které jsou nutné ke zvládnutí čtení a psaní. V rámci 

hodin jsou prováděna cvičení na podporu zrakové a sluchové syntézy, analýzy a diferenciace, 

na zlepšování koncentrace, orientace v prostoru a čase, posilování paměti a zvyšování 

motivace. 

Při výuce jsou využívány různé speciálně pedagogické učebnice, pracovní listy, pomůcky, 

texty a počítačové programy. Žákům s integrací jsou vypracovány individuální výukové 

plány. Jeden žák pracoval ve třídě s asistentem. 

V letošním školním roce se výuky zúčastnilo celkem 43 žáků z prvního až šestého ročníku. 



Individuální logopedická péče 

 

Aby žáci bez problémů zvládali požadavky školy, je důležitá i určitá úroveň jejich řečových 

znalostí a dovedností. 

Pro děti s porušenou či nesprávnou výslovností vyčlenilo ředitelství školy také v tomto 

školním roce 2 hodiny logopedické péče týdně. 

Do těchto hodin se zařazují žáci 1. ročníku, které zachytila depistáž již při zápisu do školy. 

V září je pak se souhlasem rodičů provedeno u těchto žáků kontrolní vyšetření a úvodní 

diagnostika. Žáci pak mohou být zařazeni do výuky ILP, která trvá po dobu docházky do 1. 

třídy, v případě potřeby je prodloužena i do 2. třídy. 

Hodiny nápravné péče probíhají po skončení vyučování odděleně pro žáky 1. a 2. ročníku. 

Nápravu provádějí speciální pedagogové se státní zkouškou z logopedie. 

Práce s žáky probíhá zejména individuálně. Do hodin jsou zařazována cvičení dechová, 

fonační i artikulační. U logopedického zrcadla jsou vyvozovány jednotlivé hlásky a následně 

jsou procvičovány ve slovech, větách, říkadlech a při čtení. 

Úspěšnost nápravné péče závisí ve velké míře na pravidelné domácí přípravě. Proto jsou 

rodiče žáků pravidelně informováni o průběhu nápravy v logopedických deníčcích, kde mají 

také zásobu slov k procvičování a instrukce pro domácí práci. 

V letošním školním roce se výuky účastnilo celkem 25 žáků. 



Výuka anglického jazyka 

 

Výuka anglického jazyka jako prvního cizího jazyka je na naší škole realizována od prvního 

do devátého ročníku. Týdenní časová dotace předmětu je dvě až pět vyučovacích hodin dle 

ročníku a jazykového zaměření. Při výuce jsou v současnosti používány učebnice Playway to 

English, New Chatterbox Starter, New Chatterbox 1, řada učebnic Project 1 - 5 (3. vydání) a 

Project 1 (4. vydání). 

Vzdělávací strategie předmětu anglický jazyk směřují od prvního seznámení se s cizím 

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

rozvíjení schopnosti samostatně vyjadřovat své myšlenky ústní i písemnou formou. Ve 

vzdělávacím procesu se kombinují tradiční i současné moderní metody výuky, které zahrnují 

činnosti podporující řešení problémových situací, vyhledávání informací, práci s textem, 

interakci a samostatné rozhodování. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti komunikovat 

v běžných situacích. 

Všichni vyučující anglického jazyka mají ve všech učebnách možnost používat projektory, 

notebooky, e-materiály, DVD programy a připojení k internetu, a obohatit tak výuku o 

aktuální informace a zajímavosti. Do výuky se díky počítačové technice aktivně zapojují i 

samotní žáci formou prezentací, ve kterých se mohou podělit s ostatními spolužáky o vlastní 

poznatky z různých oblastí života. Při výuce anglického jazyka je celoročně využívána 

počítačová učebna s výukovými programy. 

V prvním a druhém ročníku se žáci hravou formou seznamují s angličtinou jako prvním cizím 

jazykem. Od třetího ročníku žáci po úspěšném složení přijímacích zkoušek pokračují 

v intenzívnější výuce ve třídách s rozšířenou výukou jazyků. Ve vyšších ročnících, zejména 

po odchodu nejlepších žáků na víceletá gymnázia, do těchto tříd přicházejí žáci z jiných 

základních škol po vykonání rozdílových zkoušek z anglického jazyka, českého jazyka a 

matematiky. 

V rámci již 7. ročníku Evropského dne jazyků se žáci druhého stupně pokusili přiblížit výuku 

cizích jazyků žákům pátého ročníku, které zaujali vystoupením na téma „Eating in 

Restaurants“. 

Žáci třetího až pátého ročníku v rámci výuky anglického jazyka shlédli divadelní představení 

„A Silly Bear“, které připravilo Divadelní centrum Zlín.  

Pro žáky prvního stupně se letos v Brně konal 6. ročník soutěže „Uč se anglicky a dobudeš 

svět“. Žák 4. ročníku obsadil ve své kategorii 2. místo. 

Pro žáky druhého stupně je na naší škole každoročně pořádána konverzační soutěž 

v anglickém jazyce, o kterou je rostoucí zájem. V letošním roce se školního kola zúčastnilo 37 

žáků ve dvou kategoriích. 

V okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii I.A žákyně 7. ročníku 

obsadila 21. místo, v kategorii II.A žák 9. ročníku 1. místo. 

V krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii II.A žák 9. ročníku 

obsadil 1. místo a postoupil do celonárodního kola. 

V celonárodním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii II.A žák 9. ročníku 

obsadil 3. místo. 

Talentovaní žáci 9. ročníku se během prvního pololetí školního roku připravovali ke složení 

mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Cambridge English – PET for Schools (úroveň B1). 



Zkouška se konala ve spolupráci s partnerskou Jazykovou školou P.A.R.K. a všech pět 

uchazečů ji úspěšně složilo. 

Velkým pozitivem výuky anglického jazyka v tomto školním roce bylo několik příležitostí pro 

žáky na obou stupních setkat se s rodilými mluvčími – projekt Edison, vzdělávací projekt 

Active English Week a výuka konverzace pod vedením rodilé mluvčí. 

Celoškolní projekt Edison se konal na naší škole již počtvrté a opět zaznamenal velký úspěch 

u všech dětí. Žáci od prvního do devátého ročníku měli po celý jeden týden v rámci všech 

předmětů možnost se setkat se sedmi anglicky mluvícími mladými stážisty z Běloruska, 

Brazílie, Číny, Indonésie, Ruska, Turecka a Thajska. Prostřednictvím angličtiny jako 

mezinárodního jazyka získali zajímavé informace o těchto zemích, o životě lidí a jejich 

zvycích a tradicích. Největším přínosem však byla reálná možnost komunikovat anglicky 

s lidmi z jiných zemí. 

Žáci osmého a devátého ročníku s rozšířenou výukou jazyků se aktivně zapojili do již 5. 

ročníku projektu Active English Week. Díky tomuto projektu mohli žáci vždy v rámci 

jednoho týdne zdokonalit svoji angličtinu pod vedením lektorů - rodilých mluvčích z Anglie, 

Irska, Skotska, Austrálie a USA. Interaktivní hodiny plné nejen poznatků, ale také zábavy, her 

a soutěží byly velkým přínosem pro výuku anglického jazyka. 

Výuka konverzace pod vedením rodilé mluvčí z USA se konala v průběhu celého školního 

roku ve třídách s rozšířenou výukou jazyků na druhém stupni. Žáci měli možnost obohatit 

svoji slovní zásobu a posílit sebedůvěru v anglické konverzaci. 



Edison – projekt 

 

V tomto školním roce se konal již čtvrtý ročník projektu Edison. Tento mezinárodní projekt 

spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a 

zajímavostmi v jejich zemích. Díky multikulturní atmosféře projekt oživuje výuku a motivuje 

žáky ke studiu cizích jazyků. Stážisté jsou většinou studenti vysokých škol, kteří si připravují 

pro žáky prezentace o svých zemích a komunikují s nimi v anglickém jazyce. 

V týdnu 12.-16.2.2018 sedm stážistů projektu Edison navštívilo naši školu. Všichni žáci od 

prvního do devátého ročníku měli tentokrát možnost setkat se s mladými a sympatickými 

lidmi z Běloruska, Brazílie, Číny, Indonésie, Ruska, Turecka a Thajska. 

Každý z žáků během týdne objevil a obdivoval doposud neznámé informace a 

zajímavosti - základní slova, fráze a pozdravy v rodných jazycích studentů, vtipné jazykové 

hry, čínské a thajské písmo, ruskou azbuku, jednoduchou indonéskou písničku, strhující 

rytmus brazilské samby, současnou čínskou moderní hudbu, překrásný ruský národní kroj 

nebo základy brazilského bojového sportu kapuera. 

Všichni shlédli pečlivě připravené prezentace o vzdálených zemích a dozvěděli se mnoho 

informací o jejich kultuře, zvycích, tradicích, historii, přírodě, zvířatech, sportech, památkách 

a zajímavých místech. 

Poslední den se žáci se stážisty setkali v „globální vesnici“, kde měli možnost ochutnat 

brazilské, thajské a turecké sladkosti, zahrát si brazilský stolní fotbálek, obdivovat ruský 

národní kroj, nechat si napsat své jméno čínskými znaky a hlavně celou dobu mluvit anglicky. 

Se stážisty se rozloučili v přátelské atmosféře a domů odcházeli obohaceni o nové poznatky a 

nezapomenutelné zážitky. 



Active English Week – projekt 

 

V měsíci březnu a červnu se uskutečnil již pátý ročník edukativního projektu Active English 

Week pro žáky osmého a devátého ročníku s rozšířenou výukou jazyků. 

Během projektu probíhala výuka anglického jazyka pod vedením rodilých mluvčích z Anglie, 

Skotska, Irska, Austrálie a USA. 

V pěti vyučovacích hodinách denně prožili žáci týden plný jazykových her a soutěží, díky 

kterým si obohatili slovní zásobu a získali spoustu nových poznatků a informací o anglicky 

mluvících zemích. 

Žáci hodnotili projekt velice kladně, považovali ho za přínosný a motivující pro další studium 

anglického jazyka. 

Lektoři si cenili kvalitní jazykové úrovně našich žáků, zejména pak devátého ročníku. 



Výuka německého jazyka 

 

Němčinu se ve školním roce 2017 - 2018 učilo celkem 198 žáků ve 13 jazykových skupinách, 

z toho je 8 skupin s rozšířenou výukou jazyků. 

Výuka probíhá dle ŠVP, některé třídy pokračovaly rychleji. 

Vyučující jsou L. Plačková, V. Knytlová a M. Vondráčková, kterou od 1.2.2018 vystřídala 

J. Rožňáková. 

26. 9. 2017 se konal Evropský den jazyků, kterého se zúčastnila skupina pod vedením 

p. uč. Vondráčkové. 

30. 10. 2017 p. uč. Knytlová s 27 žáky 9.tříd s RVJ navštívila Filmfest. 

14. 5. 2018 žák z 8.D úspěšně složil pod vedením p. uč. Knytlové mezinárodní zkoušku 

z německého jazyka Goethe – Zertifikat úrovně A2. 

21. 5. 2018 proběhl pod vedením p. uč. Plačkové projekt Němčina nekouše s rodilým 

mluvčím, kterého se zúčastnilo 5 skupin z 6. a 7. ročníků, které s NJ letos začaly. 

Pro velký úspěch plánujeme akci zopakovat i v příštím školním roce. 



Výuka francouzského jazyka 

 

Francouzský jazyk se vyučuje na naší škole jako druhý cizí jazyk. Od šestého ročníku 

v jazykových třídách a od sedmého ročníku ve třídách nejazykových. Ve školním roce 2017/ 

2018 byla výuka realizována ve všech jazykových ročnících druhého stupně. Výuka 

v nejazykových třídách bohužel nebyla umožněna z důvodu nenaplnění kapacity. 

Výukovým materiálem pro všechny skupiny je učebnice Connexions 1 a od osmé třídy 

Connexions 2. Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny do ročníků tak, aby během celého druhého 

stupně žáci knihy obsahově zvládli. Týdenní dotace předmětu francouzský jazyk jsou 3 

hodiny ve všech jazykových ročnících, což je na zvládnutí učiva dostačující. Průřezová 

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

do výuky dle nově zpracovaného ŠVP pro francouzský jazyk. Veškerý výchovně vzdělávací 

proces je směřován k postupnému dosažení klíčových kompetencí stanovených v ŠVP. 

Výuka probíhá ve vyučovacích hodinách. Na začátku školního roku navíc všichni žáci 

navštívili Francouzskou alianci, kde se seznámili s jejími možnostmi, jako jsou například 

kurzy a francouzská knihovna a také se setkali s rodilým mluvčím a měli možnost si s ním 

popovídat. Hodiny jsou doplňovány autentickými texty a materiály, didaktickými hrami, 

písničkami neb videi, které slouží jako aktivizační prvky. Od sedmého ročníku byly do výuky 

zařazeny hodiny konverzace, ve kterých se žáci zdokonalují ve svých komunikačních 

schopnostech. 

Nedílnou součástí výuky jsou zejména poutavé zpracování výukového procesu a obrázková 

propracovanost doplňkových materiálů. Interaktivní tabule je pravidelně zařazována do 

jednotlivých částí hodin, což přispívá k dosažení požadovaných vědomostí. 

Na začátku školního roku se všichni žáci, kteří se učí francouzský jazyk, aktivně zúčastnili na 

přípravě a realizaci Evropského dne jazyků, jehož hlavním cílem bylo seznámení žáků pátých 

a šestých ročníků s širokými možnostmi výběru druhého cizího jazyka na naší škole. 

Dvě žačky devátého ročníku se zúčastnily mezinárodních zkoušek z francouzštiny DELF na 

úrovni A2 a zkoušku úspěšně složily, obdržely tak certifikát, který potvrzuje jejich jazykovou 

úroveň, což lze považovat za úspěch. 

Žáci sedmé třídy nacvičili divadlo ve francouzštině na Akademii ke dni matek s názvem La 

belle au bois dormant neboli Šípková Růženka. Francouzštinu mají teprve druhým rokem, ale 

hru zvládli výborně a navíc si osvojili mnoho nových slovíček. Tříhodinová dotace je pro 

žáky vhodná a v souladu s jejich možnostmi. 



Výuka ruského jazyka 

 

Žáci naší školy si jako další volitelný jazyk mohou z nabídky vybrat jazyk ruský, a to 

v jazykových třídách od šestého ročníku s týdenní dotací 3 hodiny, v nejazykových třídách 

výuka začíná od sedmého ročníku s týdenní dotací 3 hodiny v prvním roce a 2 hodiny týdně 

v dalších letech výuky. 

Ve školním roce 2017/2018 byla výuka realizovaná celkem v šesti skupinách. Tři 

skupiny - 6.CD,7.CD, 8.CD s rozšířenou výukou jazyků a tři skupiny nejazykové-7.AB, 

8.AB, 9.AB; celkem 75 žáků pod vedením Mgr. Milady Kleinové. 

Ve výuce používáme kompletní řadu učebnic „ Pojéchali“ 1.- 4.díl, spolu s pracovními sešity 

a CD nahrávkami cvičení a písní. Počáteční fáze práce se žáky začíná před azbukovým 

obdobím. Děti se učí správnou výslovnost, rozšiřují si slovní zásobu, tvoří jednoduché věty 

z běžného života. Druhá fáze, azbukové období, začíná později. Žáci se azbuku naučí psát do 

konce prvního školního roku. Postupuje se pomalým tempem tak, aby všichni měli čas si 

písmena dostatečně zapamatovat a procvičit. Učebnice a pracovní sešity jsou uzpůsobené 

k získávání poznatků a dovedností dětí, jsou přiměřené svojí náročností věku a schopnostem 

žáků. Obsahují básničky, říkadla, písně a příběhy k poslechu a rozvíjení řečových dovedností. 

Hodiny jsou doplňovány hrami, křížovkami, texty a pohádkami. Žáci si nenásilnou formou 

osvojují řeč i základy gramatiky, zdokonalují se v komunikačních schopnostech. Učí se 

samostatně a aktivně vyjadřovat v ústním i písemném projevu. Obsah výuky je dán ŠVP. Žáci 

pracují se slovníky, vyhledávají nejrůznější informace, pracují s textem, dovídají se nové 

poznatky o zemi i životě lidí v Rusku. V pracovních sešitech na ně čekají drobné úkoly, které 

zaujmou a vedou k samostatnosti žáků. Náročnost výuky je přizpůsobena specifiku každé 

skupiny. Při hodnocení práce je kladen důraz na řečové dovednosti a porozumění. 

Pro žáky pátých a šestých tříd se na začátku školního roku uskutečnila akce v rámci 

Evropského dne jazyků, s cílem pomoci jim při výběru dalšího volitelného cizího jazyka. 

Scénku s názvem „ V restauraci“ si připravila jazyková skupina 8.CD. 

K trvalejší spolupráci se podařilo získat rodilou mluvčí paní Sydorkinovou. V květnu 

připravila celkem 5 výstupů. Žáci měli možnost se aktivně zapojit do práce, ověřit si svoje 

jazykové schopnosti, dozvědět se více v nejrůznějších konverzačních tématech (např. rodina, 

škola, koníčky, prázdniny apod.) a slovních obratech a příslovích. Hodiny byly perfektně 

připravené, dětem se líbily a setkaly se s pozitivním ohlasem. 



Evropský den jazyků 

 

26. září 2018 na naší škole proběhl Evropský den jazyků, tentokrát s tématem V restauraci. 

Hlavním cílem této akce bylo seznámení žáků pátých a šestých ročníků s širokými 

možnostmi výběru druhého cizího jazyka na naší škole. S realizací pomáhali žáci osmé a 

deváté třídy, kteří se učí francouzský jazyk. 

Evropského dne jazyků se zúčastnili zástupci žáků, kteří se učí anglicky, francouzsky, 

německy a rusky. Připravili si krátké vtipné scénky charakteristické pro daný jazyk, některé 

scénky byly doplněny titulky, vyrobili si či půjčili kostýmy a potřebné rekvizity tak, aby co 

nejlépe svým mladším spolužákům alespoň částečně přiblížili kulturu a danou jazykovou 

skupinu. Součástí scénky v němčině byla dokonce i ochutnávka. Program byl doplněn 

kvízovými otázkami, které se týkaly všech jazyků na světě. 



Soutěže, olympiády 

 

Anglický jazyk 

Školní kolo soutěže v AJ – účast 37 žáků II. stupně, kat. I. A 1. místo žákyně 7. D,  

kat. II. A 1. místo žák 9. C 

Okresní kolo soutěže v AJ – kat. I. A účast žákyně 7. D, kat. II. A 1. místo žák 9. C 

Krajské kolo soutěže v AJ – kat. II. A 1. místo žák 9. C 

Celonárodní kolo soutěže v AJ – kat. II. A 3. místo žák 9. C 

Soutěž v AJ „Uč se anglicky a dobudeš svět“ – 2. místo žák 4. D 

 

Německý jazyk 

Certifikát FIT IN DEUTSCH obdržel 1 žák 9. D 

 

Český jazyk 

Školní kolo, účast 39 žáků – 1. místo žák 9. C, postup do městského kola - účast 

Soutěž BABYLON 

Kat I. stupeň – školní kolo soutěže v čtenářské gramotnosti – 61 žáků 5. ročníků, postup  

5 žáků do městského kola, 3., 4. 6. místo žákyně 5. C 

Kat. II. stupeň - školní kolo soutěže v čtenářské gramotnosti – 58 žáků 6. a 7. ročníků,  

9 žáků úspěšní řešitelé 

 

Matematika 

MATESO 

Školní kolo – účast 81 žáků, 25 úspěšných řešitelů 

Městské kolo – účast 7 žáků, všichni úspěšní řešitelé 

KLOKÁNEK 

Školní kolo – účast žáků 4. a 5. ročníků, 51 úspěšných řešitelů 

PANGEA 

Školní kolo – účast 103 žáků 4. a 5. ročníků 

PYTHAGORIÁDA 

Kat. I. stupeň – 40 žáků 5. ročníků, 11 úspěšných řešitelů – postup 

Městské kolo – účast 11 žáků 5. ročníků – 3. místo žák 5. C 

Kat. II. stupeň- okresní kolo – 5. místo žák 6. A, 7. místo žákyně 6. D 



OLYMPIÁDA – okresní kolo 

I. Stupeň 

Školní kolo – účast 29 žáků 5. ročníků, 14 úspěšných řešitelů a postup  

do okresního kola – účast 

II. stupeň 

Kat. Z6 – 1. místo žákyně 6. A, 7. místo žák 6. C 

Kat. Z7 – 9. místo žák 7. C a 7. D 

Kat. Z9 – 11. místo žák 9. C 

MATEMATICKÝ KLOKAN – školní kolo 

Kat. Klokánek 94 žáků 4. a 5. ročníků 

 

Biologická olympiáda 

Školní kolo – žáci 8. – 9. ročníků - účast 20 žáků 

žáci 6. – 7. ročníků – účast 22 žáků 

Okresní kolo – kat. 6. – 7. ročníků – účast žákyně 7. D a žáka 7. D 

 kat. 8. – 9. ročníků – účast žákyň 8. D a 9. C 

Biologická soutěž ke Dni ptactva v ZOO – účast třídy 7. D 

 

Chemická olympiáda 

Mladý chemik – pod záštitou Svazu chemického průmyslu Hledáme nejlepšího mladého 

chemika v ČR 2017/2018 

Krajské kolo – 9. a 10. místo žákyně 9. B a 9. C 

Chemická olympiáda – okresní kolo účast 2 žáků 9. A a 9. C 

 

Dějepisná olympiáda 

I v letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili Dějepisné olympiády, která proběhla 

22. listopadu 2017 na téma 1. republika. Školního kola se zúčastnilo 22 žáků devátých tříd. 

Pro velmi dobré výsledky se dostaly dvě naše žákyně do okresního kola a umístily se zde 

velmi dobře. Obsadily 25. a 31. místo. 

 

Hudební výchova 

Silent Forest – organizováno ZOO Brno, žáci 7. D – 1. místo  

Lidový skřivánek 2017  

Bronzová notička 2 žákyně 3. D (sólistky) 

Zlatá notička – žáci 2. B a 3. A 



Soutěž celá třída odpovídá 

Soutěž pro žáky 4. a 5. ročníků zaměřená na ochranu životního prostředí – účast 101 žáků, 

nejlepší výsledek třída 4. B – pozvánka do Divadla B. Polívky na představení Šípková 

Růženka 

 

Výtvarná výchova 

Zimní olympijské hry – zapojeni žáci 1. stupně (školní soutěž) – vybrané práce vystaveny ve 

vestibulu školy 

Empík naděluje – 1. – 2. ročníky, městské kolo, 2. místo žákyně 2. C 

Advent ve skleníku – výstava prací žáků 1. – 2. ročníku přístupné také veřejnosti 



Sportovní soutěže 

 
O pohár starosty Králova Pole:  I. stupeň –  vybíjená – 1. místo 
 

 II. stupeň – odbíjená – 1. místo 

 

Vybíjená: Školní turnaj dívky 3. – 5. ročník 

 Školní turnaj hoši 3. – 5. ročník 
 

 Obvodní kolo 3. - 5. třídy – 2. místo 

 

Volejbal: II. Stupeň Okresní kolo – dívky – 2. místo 

 

Beach volejbal: Okresní a krajské kolo – hoši i dívky – 6. místo 

 

Šplh: I. stupeň – školní kolo – 3. – 5. třídy 
 

 I. stupeň – obvodní kolo hoši – 9 žáků 1., 1., 3., 6., 8.

 místo (žáci tříd 3. A, 3. C, 4. C, 5. A, 5. C) 
 

I. stupeň-obvodní kolo dívky – 9 žáků, 2., 3., 9., 11. místo 

(žákyně tříd 3. C, 4. C, 4. B, 5. B) 
 

 Městské finále – 4 žáci, 1. místo žák 3. C 
 

 II. stupeň – D III – 2. místo – žákyně 7.D, v městském 

 kole 3. místo 

 

Florbal: Městské kolo 3. – 5. třídy – 2. místo 
 

 Městské kolo 6. – 7. třídy – účast v semifinále 
 

 Školní kolo 6. – 9. tříd 
 

 Turnaj žáků 8. – 9. ročníků – městské kolo – 1. místo, 

 krajské kolo – 2. místo 
 

 Turnaj žáků 8. – 9. ročníků – 1. a 2. fáze 4. místo 

 

Atletický trojboj: II. Stupeň 

 O nejlepšího stovkaře a stovkařku (hoši, dívky) – 

 2., 4. místo + účast 

 O nejlepšího dálkaře a dálkařku (hoši, dívky) – 

 2., 3. místo + účast 

 

McDonald’s Cup: Obvodní kolo – fotbal, 3. – 5. třídy, 4. místo 

 

ČEPS cup - florbal: Krajské kolo – 3. – 5. třídy, 4. místo 



Kulturní a výchovné akce 

 
Divadlo B.Polívky 
Pohádky 1 třída 

Káťa a Škubánek 4 třídy 

Princezny jsou na draka 4 třídy 

Šípková Růženka 1 třída 

Brouk Pytlík 4 třídy 

Čtyřlístek v pohádce 4 třídy 

 

KD Rubín 
A silly bear 3. – 5.roč. 

 

Knihovna J.Mahena 
Seznámení s knihou 4 třídy 

Vyhodnocení celoročního projektu „Šňůrka plná písmenek“ 1 třída 

Klíčování 4 třídy 

Literární dobrodružství 1 třída 

Večerníčky 1 třída 

Pod pirátskou vlajkou 1 třída 

 

Anthropos 
Návštěva expozice 4 třídy 

 

Planetárium 
Geometrická optika 4 třídy 

Robinsonka 4 třídy 

Buňka 3 třídy 

Země v pohybu 3 třídy 

 

Sál Břetislava Bakaly 
Filmový festival Jeden svět 4 třídy 

Planeta Země „Bazílie“ 2.st 

 

CVČ Lužánky 
1.brněnský okruh 3 třídy 

2.brněnský okruh 2 třídy 

 

VIDA Brno 
Magnetická přitažlivost 4 třídy 

Návštěva expozice 4 třídy 

Technické muzeum  

Měření fyzikálních veličina 1 třída 

Ulička řemesel 1 třída 



Kino Špalíček 
Paddington 8 tříd 

Hurvínek 1. – 2.roč. 

Velká oříšková loupež 3. – 5.roč. 

Maxinožka 1. – 5.roč. 

Enoji ve filmu 3. – 5.roč 

Lítej 1. – 2.roč. 

 

Kino ART 
Německé kino 2 třídy 

 

CVČ Lávka 
Mediální výchova Reklama 4 třídy 

Mediální výchova Sdílím-nesdílím 4 třídy 

Mediální výchova Public relations 3 třídy 

 

Centrum Kociánka 
Dobrý den Kociánko 2018 2 třídy 

 

Lipka, Rozmarýnek, Jezírko, Bystrouška 
Hospodářství u pana Šnofouse aneb „Jak roste chléb“ 8 tříd 

Jak se práší kolem spraší 3 třídy 

Terénní cvičení pro žáky 6.roč. 4 třídy 

Pracovní dílna na školním pozemku 2 třídy + žáci 6. a 7.roč. 

Čarodějné býlí 3 třídy 

Večerníčci 2 třídy 

 

ZOO Brno 
Dny přírodních věd týmy 2.st. 

 

Ostatní akce 
Přednáška „Zajímavé případy z forenzní praxe  2 třídy 

(Dny elektronové mikroskopie) 

Přednáška „Nanokam“ (Dny elektronové mikroskopie) 2 třídy 

Výukový program „Středověká města“ 4 třídy 

Prohlídka Vily Tugenthat 2 třídy 

Exkurze Diagnostický ústav Brno 1 třída 

První republika BVV 1 třída 

Návštěva Newton College  1 třída 

Bioskop 1 třída 

Jungle park 1 třída 

 

Akce ve škole 
Přírodní zahrada u smrku 2 třídy 

Projekt „Němčina nekouše“ 5 tříd 

Čas proměn 4 třídy 

ANABEL – poruchy příjmu potravy 4 třídy 

Slovaňák má talent 



Beseda ve škole „Cestování na invalidním vozíku“ 2 třídy 

Vnímej svět všemi smysly – výukový pořad 9 tříd 

Velikonoce – výukový program 5 tříd 

Od semínka po papír – výukový program 2 třídy 

Veselá razítka – výukový program 1 třída 

Vánoce – výukový program 8 třídy 

Vystoupení skupiny Réva 1.st. 

Pokusy z přírodních věd 4 třídy 

 

Naši nejlepší žáci devátého ročníku se v doprovodu ředitele školy setkali 16. března 2018 se 

starostkou naší městské části paní Ing. Karin Karasovou v obřadní síni královopolské radnice. 

Obdrželi osobní blahopřání k vynikajícím studijním výsledkům a povzbuzení do dalšího 

studia. 



Dopravní výchova 

 

Ve školním roce 2017-18 prošli programem Dopravní výchova na naší škole všichni 

žáci 1. - 5. tříd. 

 

Dopravní hřiště Komín + Centrum Amavet Junior Brno 

Teorie DV na PC, základy chování se v krizových situacích a praktické dovednosti 

(elektromobil, kolo, chodec) 

14 tříd (2., 3., a 5. třídy) 

Celkový počet žáků: 291 

 

Empík cyklista – MP Brno – dopravní hřiště Riviéra 

Přihlášeni byli všichni žáci 4. tříd, tedy 100 dětí. Výuka probíhala ve třech termínech pro 

každou třídu a ukončena byla závěrečným testem. Nejlepší žáci obdrželi průkaz cyklisty. 

Určitě stojí za zmínku, že třída 4. D se umístila celkově na 8. místě z 92 čtvrtých tříd 

zúčastněných škol. 

 

www.dopravniskola.cz 

Na tento web máme neomezený přístup, byl využíván nejen pro žáky 1. tříd. Je vhodně 

zpracován formou kreslených příběhů, písniček, pracovních listů i malých testů. Děti za své 

výkony mohou obdržet diplom s jejich oblíbenými postavičkami z příběhů. 

http://www.dopravniskola.cz/


Školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety 

 

Školy v přírodě 

Termín Třída Místo pobytu Počet žáků Dnů 

4. 12. – 8. 12. 4. A Rychta Krásensko - Lipka 22 5 

3. 4. – 6. 4.  3. D, 5. A, B Podmitrov - Lipka 74 5 

28.5 – 1. 6. 1. A, 1. D Ujčov, penzion Zubr 46 5 

4. 6. – 8. 6. 2. A, 3. A Bolešín, penzion U Šiklů 42 5 

4. 6. – 8. 6. 3. C, 5. C Horní Bečva, Pekárny Rališka 56 5 

11. 6. – 15. 6. 4. B, 4. C RS Nesměř 43 5 

18. 6 – 22. 6. 4. D Ujčov, penzion Zubr 25 5 

 

 

 

Adaptační kurzy 

Termín Třída Místo pobytu Počet žáků Dnů 

3. 10. – 6. 10. 6. A, 6. D  Ramzová 55 4 

17. 10 – 20. 10. 6. C, 6. B Ramzová 51 4 

 

Lyžařské kurzy 

Termín Třída Místo pobytu Počet žáků Dnů 



21. 1. – 26. 1. 7. C Ramzová 29 6 

18. 2. – 23. 2. 7. A, B, D Dolní Morava 40 6 

 

Výlety 

Místo   Třída 

Milotice - zámek  1. B, 2. C 

Permonium – Oslavany 1. B, 1. C, 2. A, 2. C, 2. D, 3. B, 7. C, 8. C, 

Modrá – „Živá voda“ 1. B, 2. A, 2. C, 2. D 

Dalešice, Dukovany  výběr II. st. 

Lednice  ŠD 

Kounice  ŠD 

Vyškov – DinoPark  3. B, 3. D 

Oslavany  1. A, 1. D 

Ramzová  6. C 

Březová  6. A, 6. D, 7. B 

Prudká  9. A, 9. C 

Krásensko  8. B, 8. D 

Svratouch  8. A 

Milovy  6. A, 7. A 

Slavkov  1. C, 3. B 

Hálův mlýn   7. C 

Vídeň – ZOO  6. B, 7. D 

NP Dodyjí, Znojmo, Vranov 9. B 

 

Poznávací zájezdy 

Termín Třída Místo pobytu Počet žáků Dnů 

1. 12 – 3. 12 výběr II. st. Drážďany 24 3 

20. 12. výběr II.st.. Budapešť 16 1 

14. 3. -17. 3.  výběr II. st. Berlín 25 4 

15. 5. výběr II. st. Osvětim 48 1 



Přínos vzdělávacích exkurzí 

 
Exkurze do zahraničí 

Jsme školou s rozšířenou výukou jazyků, a tudíž každý školní rok nabízíme našim žákům 

výjezdy do zahraničí. Nosným jazykem na naší škole je angličtina, pravidelně jednou za dva 

roky jezdíme do Velké Británie. Těší nás, že zájem o tyto výjezdy je nejen z řad žáků, ale i 

rodičů. Myslíme si, že je to pěkná ukázka spolupráce školy a rodiny. Proto nás zájem rodičů 

moc těší. 

Jelikož dalším zastoupeným jazykem na naší škole je francouzština a němčina, směřují naše 

další výjezdy do Francie a Německa. Nechybí však v naší nabídce ani výjezdy do Itálie 

s cílem doplnit výuku dějepisu. 

V tomto školním roce byly organizovány zájezdy do Vídně, Budapešti, Drážďan a Osvětimi. 

U všech výjezdů nám jde o to, aby si žáci připomněli reálie, historii i geografii země a zkusili 

si v praxi „ naživo“ jazyk, který studují. Je to neocenitelný zážitek, zkušenost i další motivace 

ke studiu daného jazyka. Při všech výjezdech klademe důraz na maximální informační 

obsažnost, jazykovou praxi, ale nezapomínáme ani na zábavnou složku, jelikož děti se rádi 

hodně dozvědí, ale také se rádi pobaví. Jsme zastánci ověřeného přístup „škola hrou“. 

Už klasik české literatury Karel Čapek řekl: „Vše, co je k vidění, má se viděti.“ Jelikož 

zastáváme tento názor, organizujeme tyto akce pro naše žáky. 

 

Fyzikální exkurze 

Exkurze do elektráren organizujeme každé dva roky pro žáky osmých a devátých ročníků. 

Letos jsme navštívili VPE Dalešice a JE Dukovany. Exkurze byla doplněna vyhlídkovou 

plavbou po Dalešické přehradě. Žáci na vlastní oči viděli naši nejvyšší přehradní hráz, kola 

turbín, jakož i celý provoz elektrárny Dalešice. Zjistili jsme, že tento typ elektrárny jako 

špičkový zdroj lze velice rychle použít ke krytí krátkodobých přebytků a nedostatků energie. 

V jaderné elektrárně si žáci zopakovali učivo o jaderném reaktoru, štěpných reakcích a byli 

seznámeni s problematikou ukládání vyhořelého radioaktivního paliva.Viděli, jak vypadají 

palivové články a dozvěděli se o historii těžby uranu. 

S žáky prvního i druhého stupně pravidelně navštěvujeme VIDA!science centrum. Toto 

centrum popularizuje vědu a zábavnou formou vysvětluje zákonitosti fyziky. Zúčastnili jsme 

se různých výukových programů, například „Vynálezci“, „Magnetická přitažlivost“, 

„Plazma“, „Můj mikrosvět“. 

Ve stálé expozici, kde se nachází 170 exponátů, děti objevovaly, jak svět kolem nás funguje. 

Odhalovaly podstatu Archimédova zákona, vyzkoušely si účinky odstředivých sil, zjistily, jak 

pracuje srdce a plíce. Vyzkoušely si mikroskopovat různé preparáty. 



Spolupráce s MŠ a zápis do 1. tříd 

 
Naše základní škola spolupracuje s mateřskou školou Vackova, Bulharská a dalšími MŠ 

v rámci Králova Pole. 

 

Ve školním roce 2017/2018 proběhly tyto akce: 

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

leden 2018 (do 9 MŠ v nejbližším okolí) 

 úspěšné zapojení naší školy do Veletrhu základních škol v Lužánkách 

15. 2. – 16. 2. 2018 (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 

17. 4. 2018 – MŠ Purkyňova 10 dětí v 1. A p. uč. Veselá 

17. 4. 2018 – MŠ Purkyňova 8 dětí v 1. D p. uč. Kezniklová 

17. 4. 2018 – MŠ Bulharská 9 dětí v 1. B p. uč. Koblihová 

17. 4. 2018 – MŠ Bulharská 9 dětí v 1. C p. uč. Mojžíšová 

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, prohlídka školy, nahlédnutí do všech prvních tříd. 



 

 zápis do 1.tříd a den otevřených dveří 

19. 4. – 20. 4. 2018  zápis do 1.tříd (13 – 17 hod.) 

27. 4. 2018   dodatečný zápis 

7. 3. 2018   den otevřených dveří (8 – 11 hod.) 

 

 

 

 stav zápisu do 1.tříd ZŠ na šk.rok 2018/2019 k červnu 2018 

počet dětí u zápisu  126 (dívek 65, chlapců 61) 

z toho žádost o odklad školní docházky 6 

spádový obvod naší ZŠ  69 

 předpokládaný počet tříd  4 

 informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

11. 6. 2018 se uskutečnila v naší škole schůzka, kde byly rodičům budoucích 

prvňáčků poskytnuty tyto informace: 

- provoz školní družiny 

- řád naší školy a organizace začátku školního roku 

- pomůcky do 1.třídy 

- školní zralost a připravenost dítěte na vstup do školy, rozdávání 

letáčků se zásobníkem her pro úspěšný vstup do 1. třídy  



Schůzka se konala za přítomnosti učitelek budoucích prvních tříd (M. Geržová, 

V. Podsedníková, L. Pitrová, D. Herodesová), vedoucí ŠD (P. Střechová) a 

paní psycholožky (H. Hošťálková). 



Školní družina 

 
Počáteční stav žáků - 281 

Stav ve II. pol. - 258 

Chlapců - 141 

Dívek - 117 

 

Děti jsou umístěny v 10 odděleních dle tříd a věku 

 

I. odd.  -  I. A, IV. C   pí. vych. V. Jebáčková 

II. odd.  -  I. C, IV.C    pí. vych. M. Foltýnová 

III. odd.  -  I. B    pí. vych. P. Střechová 

IV. odd.  -  II. D, III. A   pí. vych. K. Jarošová 

V. odd.  -  III. D, III. B   pí. vych. Mgr. J. Halouzková 

VI. odd.  -  II. C, IV. A   pí. vych. R. Ratiborská 

VII. odd.  -  III. C, IV. D   p. vych. Bc. Ondráček 

VIII. odd.  -  II. A, III. B   pí. vych. Mgr. Indrová 

IX. odd.  -  II. A, IV. D    pí. vych. J. Kopečná 

X. odd.  -  I. D, IV. C   pí. vych. Bc. Sobková 

 

Od září 2017 nově nastoupily paní vychovatelky Mgr. D. Indrová, K. Jarošová 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 
 

Zájmová činnost v ŠD je organizována formou kroužků. 

Počet dětí v kroužcích: 128 

Keramický kroužek: vede V. Jebáčková, M. Foltýnová, je určen dětem z prvních tříd 

Výtvarný kroužek: vede Mgr. J. Halouzková, je určen dětem z druhých a třetích tříd 

Tělovýchovný kroužek: vede P. Střechová, je určen dětem z prvních tříd 

Tělovýchovný kroužek: vede R. Ratiborská, je určen dětem z druhých a třetích tříd 

Divadelní kroužek: vede Mgr. D. Indrová, je určen dětem třetích a čtvrtých tříd 

Pěvecký kroužek: vede J. Kopečná, je určen dětem druhých a třetích tříd 

Vlastivědný kroužek: vede Bc. Aleš Ondráček, je určen dětem druhých, třetích, čtvrtých 

tříd 

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

 

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

a.  Spolupráce s občanským sdružením Smrk 

Relaxace v zahradě 



Výstava „ Slaměný betlém“ 

 

b.  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) - Velikonoce (4x), Vánoční tradice 

(3x), Čarodějnické pohádky (1x), Kamarádka knížka (2x) 

- Vánoční výstava – pro děti i pro širokou veřejnost 

- Projekt: Mistři kolegiální podpory, návštěva skleníku, osazování květináčů 

vyrobených v keramickém kroužku – V. Jebáčková 

 

- Výtvarná soutěž: Večerníčkovy postavy 

 

c.  Sportovní akce  

- Spolupráce s oddílem SKAUT, sportovní odpoledne, každodenní pobyt v parku, 

vycházky (sportovní, míčové hry a turnaje). 

 

d.  Pěvecké soutěže 

- „Superstar“, pěvecká soutěž, městské kolo ZŠ Antonínská 

- Pomoc při úpravě školních nástěnek a vitrín ( M. Foltýnová, V. Jebáčková, J. 

Kopečná, R. Ratiborská, Mgr. D. Indrová, Mgr. J. Halouzková, Bc. B. Sobková 

 

e.  Relaxační pobyt 

- pravidelné návštěvy v solné jeskyni ,,Orchidea“ 

 

f.  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. 

 

g.  Sebevzdělávání, semináře: 

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

semináře na ZŠ Novoměstská 

- absolvování semináře první pomoci - P. Střechová 



 

h.  Školy v přírodě, výlety: 

Ve školním roce 2017/2018 se vychovatelky školní družiny podílely na těchto výjezdech: 

 

Školy v přírodě: 

28. 5. – 1. 6.  Ujčov  V. Jebáčková, Bc. A. Ondráček 

11. 6. – 15. 6.  Nesměř Bc. A. Ondráček 

 

Polodenní výlety: 

1. 12. Dolní Kounice – Mikulášské Čertění 

9. 6. Lednicko-valtický areál – zámek Valtice (sobota) 

 

Náslech posluchačů: 

VŠ: Petra Kozáková 

SŠ: Jiří Kozel 

Ve všech odděleních školní družiny proběhla řádná hospitace, vč. náslechů v běžném provozu. 

Hospitaci provedla pí. zástupkyně pro I. stupeň ZŠ Mgr. Skořepová. 



Školní senát 

 

Začal pracovat v říjnu 2012 pod vedením p. uč. Plačkové. Vybraní žáci 7. - 9. tříd se schází 

každé pondělí. Počet žáků se průběžně mění, protože mnozí jsou aktivní ještě i v dalších 

kroužcích a mimoškolních aktivitách. 

Ve školním roce 2017 - 2018 Senát uspořádal tyto akce: 

31. 10. 2017 – Haloween 

6. 11. 2017 žáci s panem ředitelem řešili stížnosti dětí na školní jídelnu. Pan ředitel dvěma 

členům Senátu zajistil prohlídku školní kuchyně, setkání s vedoucí školní jídelny a nakonec 

senátorům odpovídal na otázky i sám. 

13. 11. 2017 proběhl Den laskavosti, který vyhlásil celostátně podnikatel K. Janeček a jehož 

cílem bylo udělat dobrý skutek nebo potěšit druhého člověka. Tato akce se setkala s velkým 

ohlasem, proto v ní budeme pokračovat i v dalším roce. 

13. 12. 2017 senátoři uspořádali soutěž Slovaňák má talent, která vyvrcholila adventním 

vystoupením soutěžících v tělocvičně školy. 

Soutěž se velmi líbila dětem (soutěžily děti 1. i 2. stupně) i dospělým, proto by ji Senát chtěl 

také zopakovat. 

V květnu Senát uspořádal Den naruby, kdy se dívky převlékly za chlapce a naopak. Opět se 

účastnili žáci 1. a 2. stupně. I tato akce se velmi líbila. 

Z časových důvodů se nepovedlo uspořádat ples pro žáky 8. a 9. tříd. Ale v následujícím 

školním roce ji Senát plánuje uskutečnit. 



Umístění žáků na středních školách 

 
 9.A 9.B 9.C celkem 

Gymnázium 

státní 4 11 16 31 

39 církevní  1 2 3 

soukr. 1 4  5 

SOŠ 

státní 19 9 6 34 

36 církevní     

soukr. 1 1  2 

Konzervatoř       
Zahraniční státní  1  1 1 

SOU 
státní 4   4 

4 
soukr.     

Počet žáků 29 27 24 80 80 

 
+1 žák z 8. A přijat na osmileté soukromé gymnázium 

 

 
 7.A 7.B 7.C 7.D celkem 

Gymnázium 

státní 3   9 12 

12 církevní      

soukr.      

 

 
 5.A 5.B 5.C celkem 

Gymnázium 

státní 1  9 10 

11 církevní 1   1 

soukr.     

Konzervatoř       



Výsledky šetření - jednotná přijímací zkouška 

 

Tabulka společnosti CERMAT ukazuje nadprůměrnou úspěšnost žáků naší školy v řešení 

přijímacích testů na víceletá gymnázia oproti průměru všech uchazečů o studium. 

 

  

ČESKÝ JAZYK 

PŘIHLÁŠE

NI 
KONALI 

PRŮMĚRN

É 

PERCENTI

L. 

UMÍSTĚNÍ 

% SKÓR 

CELKE

M 

1. 

kvartil 

2. 

kvartil 

3. 

kvartil 
MAXIMUM 

CELÁ 

ČR 

UCHAZEČI O 

4LETÉ OBORY 
63069 62014 51,5 62,4 48,0 64,0 76,0 100,0 

UCHAZEČI O 

6LETÁ 

GYMNÁZIA 

5116 5070 51,6 60,3 48,0 62,0 74,0 100,0 

UCHAZEČI O 

8LETÁ 

GYMNÁZIA 

18832 18621 51,4 53,5 40,0 54,0 68,0 100,0 

ŠKOLA 

CELKEM 164 163 - - - - - - 

UCHAZEČI O 

4LETÉ OBORY 
76 76 72,3 75,5 66,0 78,0 86,0 98,0 

UCHAZEČI O 

6LETÁ 

GYMNÁZIA 

54 54 59,4 64,8 54,0 68,0 74,0 90,0 

UCHAZEČI O 

8LETÁ 

GYMNÁZIA 

34 33 57,5 57,9 36,0 54,0 74,0 90,0 

 

 

  

MATEMATIKA 

PŘIHLÁŠE

NI 
KONALI 

PRŮMĚRN

É 

PERCENTI

L. 

UMÍSTĚNÍ 

% SKÓR 

CELKE

M 

1. 

kvartil 

2. 

kvartil 

3. 

kvartil 
MAXIMUM 

CELÁ 

ČR 

UCHAZEČI O 

4LETÉ OBORY 
63303 62235 51,5 35,8 20,0 34,0 48,0 100,0 

UCHAZEČI O 

6LETÁ 

GYMNÁZIA 

5120 5073 51,4 46,7 32,0 46,0 60,0 100,0 

UCHAZEČI O 

8LETÁ 

GYMNÁZIA 

18838 18631 51,4 41,7 26,0 40,0 56,0 100,0 

ŠKOLA 

CELKEM 164 163 - - - - - - 

UCHAZEČI O 

4LETÉ OBORY 
76 76 74,1 51,4 40,0 52,0 66,0 88,0 

UCHAZEČI O 

6LETÁ 

GYMNÁZIA 

54 54 53,3 47,9 36,0 48,0 58,0 96,0 

UCHAZEČI O 

8LETÁ 

GYMNÁZIA 

34 33 56,2 44,5 28,0 44,0 54,0 84,0 



Činnost školní psycholožky 

 

Školní psycholožka působí na naší základní škole již sedmým školním rokem. Tento školní 

rok byl zároveň druhým rokem, kdy školní psycholožka působila na škole na celý úvazek 

(v předcházejících pěti letech to bylo na úvazek 0,6). Každodenní přítomnost školní 

psycholožky na škole znamenala větší dostupnost a kontinuitu jí poskytované poradenské 

činnosti a současně větší časové možnosti věnovat se více preventivní práci s třídními 

kolektivy. Spolu s výchovnou poradkyní a metodikem prevence vytváří fungující školní 

poradenské pracoviště. V průběhu celého školního roku se školní psycholožka věnovala 

činnostem vycházejícím z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních, tedy poradenské a metodické práci. 

 

Poradenská práce 

Začátek školního roku byl pro školní psycholožku spjat s představováním a seznamováním 

s novými žáky školy, a to jak formou krátkých představení v nově vzniklých třídách, ve 

třídách s nově příchozími dětmi, tak také prostřednictvím vícedenních adaptačních kurzů pro 

všechny čtyři šesté třídy. Započata byla následně individuální poradenská a konzultační práce 

s žáky, jejich vyučujícími a rodiči, a to jak formou osobních setkání, tak formou internetového 

a telefonického poradenství. V průběhu školního roku se na školní psycholožku obrátilo 

celkem 44 žáků, 36 vyučujících a 29 rodičů s žádostí o poradenství. Na základě těch bylo 

realizováno celkem 240 poradenských rozhovorů s žáky, 206 konzultací s vyučujícími a 

91 konzultací s rodiči. Ve většině případů se jednalo o poradenství krátkodobá, jež se odehrála 

v jednom či několika málo setkáních, u tří žáků probíhala dlouhodobější terapeutická práce. 

Nejčastějšími důvody spolupráce dětí se školní psycholožkou byly potíže v kamarádských a 

partnerských vztazích, nespokojenost se vztahy ve třídě či rodinné problémy. Důvody ke 

konzultacím ze strany rodičů a pedagogů byly nejčastěji vzdělávací a výchovné obtíže žáků. 

Vedle individuální práce s žáky, jejich rodiči a vyučujícími probíhala také skupinová a 

komunitní práce školní psycholožky s dětmi zaměřená na zlepšení klimatu tříd. V rámci té 

pracovala školní psycholožka v rámci 51 třídnických hodin s celkem třinácti třídami napříč 

prvním i druhým stupněm na posílení a vyjasnění vztahů mezi žáky, ve většině případů pak 

následovala tvorba či aktualizace pravidel třídy, do nichž se promítala řešená problematická 

místa třídních vztahů. Zvýšení počtu školní psycholožkou vedených třídnických hodin je 

odrazem snahy školní psycholožky o realizaci maximálně pravidelných třídnických hodin 

v šestých a sedmých třídách, v nichž ze zkušenosti dochází u žáků k největší kumulaci 

vztahových a výchovných problémů. S přímým vedením třídnických hodin šla ruku v ruce 

metodická podpora školní psycholožky třídním učitelům k jejich náplni, způsobu realizace, 

apod. 

 

Preventivní práce 

Právě do šestých tříd na naší škole přichází spousta nových dětí z okolních škol, utváří se tak 

nové kolektivy, kterým se právě prostřednictvím již zmíněných vícedenních adaptačních 

kurzů pod vedením školní psycholožky snažíme pomoci vybudovat co nejlepší vzájemné 

vztahy, nastavit pravidla pro co nejlepší komunikaci, spolupráci a řešení případných 

problémových situací. Daleko od města a budovy školy má každá třída spolu se svým třídním 

učitelem možnost poznávat se navzájem a učit se – učit se hrou, zážitky, zábavou ale 

i vážnými chvílemi plnými zamyšlení – učit se jeden od druhého, jak a díky čemu spolu 

s druhými můžeme vycházet, jak si můžeme být jeden druhému ve třídě oporou. Letošní 



čtvrtý ročník vícedenních adaptačních kurzů se opět setkal se silnými pozitivními ohlasy ze 

stran vyučujících, dětí i jejich rodičů, ale hlavně – posílil vztahy v nových kolektivech, čímž 

naplnil svůj účel. 

Za stejným účelem proběhl letos poprvé rovněž „miniadaptační kurz“ pro jednu třetí třídu 

v rozsahu čtyř vyučovacích hodin. Snahou školní psycholožky v následujících letech bude 

rozšířit tento adaptační program ideálně do všech třetích tříd v ročníku. 

V oblasti prevence zneužívání návykových látek realizovala školní psycholožka v tomto 

školním roce ve dvou šestých třídách hodinu zaměřenou na prevenci kouření, v jedné třídě 

pak hodinu se zaměřením na prevenci kyberšikany. 

 

Metodická činnost 

V rámci metodické práce se školní psycholožka zúčastňovala pedagogických rad, sedmi 

výchovných komisí, všech třídních schůzek a hovorových hodin, rodiče budoucích prvňáčků 

seznámila s tipy, jak co nejlépe pomoci jejich dětem s nástupem do školy. Spolu se školním 

metodikem prevence iniciovala a vedla ve dvou třídách mimořádné třídní schůzky a ve třech 

třídách informační schůzku pro pedagogy v těchto třídách vyučujících. Premiérovým počinem 

školního poradenského pracoviště bylo v tomto školním roce svolání pracovní porady pro 

všechny pedagogy 2. stupně, jejíž náplní bylo předání informací o řešených výrazných 

kauzách v jednotlivých třídách spolu s domluvou dalšího společného jednotného postupu 

s cílem maximálně podobným problémům předcházet. 

Školní psycholožkou řešené případy si v průběhu roku vyžádaly úzkou spolupráci 

s pedagogicko – psychologickými poradnami, ale rovněž se sociálním odborem či dalšími 

specializovanými zařízeními (Krizové centrum pro děti a dospívající, střediska výchovné 

péče, Policie ČR, aj.). Jako velmi dobře fungující a účelná se jeví spolupráce školní 

psycholožky a metodika prevence, kteří se společně domlouvají na vhodném postupu 

v případě závažnějších problémů žáků a v odůvodněných případech se podílí rovněž na jejich 

řešení, např. formou výchovných komisí či informativních jednání s rodiči, u nichž jsou pak 

často oba přítomni. 

V rámci zvyšování své kompetence absolvovala školní psycholožka v uvedeném školním roce 

několik metodických setkání školních psychologů v pedagogicko-psychologické poradně, 

jednu individuální supervizi za účelem zkonzultování závažného řešeného případu a 

akreditovaný vzdělávací program - volné pokračování programu Odborník na řešení šikany a 

kyberšikany první úrovně. 



Primární prevence 

 

Plnění MPP lze rozdělit do tří částí. První část tvoří předem sjednané programy 

akreditovaných institucí (Podané ruce, Anabell), druhá část jsou aktivity zorganizované na 

základě požadavků aktuální situace ve škole a třídních kolektivech a třetí jsou aktivity 

zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Plánované aktivity 

17. 10. – Prevence kouření – sdružení Podané ruce, 4. ročník 

23. 10. – Prevence užívání alkoholu (Ne)alko? – sdružení Podané ruce, 5. ročník 

20. 11, 27. 11. – Poruchy příjmu potravy – sdružení Anabell, 8. ročník 

19. 12. – divadlo „Na zdraví“ – sdružení Podané ruce, 8. ročník 

31. 1. – Prevence kyberšikany – sdružení Podané ruce, 5. ročník. 

1. 2. – Prevence netolismu – sdružení Podané ruce, 4. ročník. 

Ve třetích třídách proběhly, pod vedením školní psycholožky, začátkem školního roku 

adaptační dopoledne se zaměřením na vzájemné seznámení a poznání žáků v nových 

kolektivech. Se školní psycholožkou a třídními učiteli vyjížděli během října žáci 6. tříd na 

adaptační semináře v rámci rozvoje pozitivního klimatu třídních kolektivů. 

Žáci byli o akcích a nabídce pořadů informováni ústně třídními učiteli a písemně 

prostřednictvím nástěnky v l. podlaží. Pedagogičtí pracovníci byli průběžně seznamováni s 

harmonogramem akcí na pedagogických radách a průběžně prostřednictvím plánu práce. 

Jako každý rok, i letos probíhala na prvním stupni výuka dopravní výchovy pod vedením 

MPB na dopravních hřištích. Aktivity zajišťuje Mgr. Ivana Šobáňová. 

 

Aktivity zaměřené na problémy tříd 

V 6. a 7. třídách byly, po dohodě s vedením a TU, zavedeny třídnické hodiny v předpokládané 

frekvenci 1 za 14 dnů, v případě potřeby častěji. Průběžná praxe ukázala, že tato častost je 

více než dostatečná a je tedy možné protažení období na tři týdny. Individuální pohovory se 

žáky vedli především třídní učitelé, dále pak školní psycholožka Mgr. Hana Hošťálková, 

výchovná poradkyně PhDr. Martina Skalková, Ph.D. a metodik prevence Mgr. Tomáš Fiala. 

Školní psycholožka podle potřeby prováděla třídnické hodiny, zaměřené především na rozvoj 

dobrých vztahů mezi dětmi a kázeň ve vyučování. 

Všechny akce byly konzultovány s vedením školy. 

 

Aktivity zaměřené na rozvoj a vzdělání 

Metodik prevence společně se školní psycholožkou Mgr. Hanou Hošťálkovou se zúčastnil 

kurzu zaměřeného na práci se třídou při řešení školní šikany. Kurz proběhl v DÚM Veslařská 

pod vedením Mgr. Renaty Ježkové a Mgr. Heleny Adamusové.  

V návaznosti na probíhající aktualizaci příloh metodického pokynu k prevenci rizikového 

chování u dětí a mládeže byl aktualizován krizový plán školy. Aktualizovány byly části 

věnované kyberšikaně, vandalismu a záškoláctví. S postupy uvedenými v něm byla 

seznámena sborovna na pedagogické radě.  



Mgr. Ivana Šobáňová měla aktivní účast na krajské konferenci PPRCH, která se konala 

23. 11. 2017. Příspěvek se týkal spojení preventivního programu Kočičí zahrada a 

komunitního kruhu pro práci se třídou na prvním stupni. 

I letos škola odebírá měsíčník Prevence především pro potřeby školního poradenského 

pracoviště a nově také čtvrtletník Třídní učitel. Oba časopisy jsou pro sbor k nahlédnutí a 

vypůjčení u školní psycholožky. 



Výchovné komise 

 

V průběhu školního roku se uskutečnilo 8 výchovných komisí a 9 neformálních schůzek. 

Výchovné komise se scházely ve složení: ředitel školy nebo zástupkyně ředitele, školní 

psycholožka, výchovná poradkyně, sociální pracovnice, třídní učitel/ka, rodiče žáka, popř. i 

žák. Byly projednávány a řešeny závažné výchovné a vzdělávací problémy žáků, např. 

záškoláctví, nevhodné chování žáků k vyučujícím a ke spolužákům, porušování školního 

řádu, slabý až nedostatečný prospěch způsobený nezájmem žáka o školní práci a špatnou 

domácí přípravou včetně rizikového chování. 

Neformální informativní schůzky se konaly za účasti rodičů žáka, třídní učitelky, výchovné 

poradkyně a dotčených učitelů. Na schůzkách byly projednávány méně závažné výchovné a 

vzdělávací problémy žáků, zhoršený prospěch, vztahy mezi dětmi, špatná domácí příprava a 

podezření na záškoláctví a jiné. 

S rodiči žáků byly vždy projednány možnosti nápravy, zdůrazněna nutnost spolupráce rodiny 

a školy, rodičům byla nabídnuta možnost spolupracovat se školní psycholožkou a návštěva 

PPP pro zjištění případných vývojových poruch učení žáka, případně spolupráce s OSP a SVP. 

Cílem výchovných komisí a schůzek bylo zkvalitnit spolupráci rodiny a školy, hledat cesty 

k nápravě, dohodnout se s rodiči na společném postupu a zejména pomoci žákům zlepšit 

chování i prospěch. 



Klub nadaných dětí Slovaňák 

 

Již druhým rokem na naší škole funguje Klub nadaných dětí Slovaňák, jehož hlavním cílem je 

práce s mimořádně nadanými dětmi. Klub pomáhá žákům v rozvíjení jejich schopností 

(intelektuálních i sociálních), paměti, práceschopnosti, začlenění se do kolektivu, rozšiřování 

svých zájmů a posiluje jejich kreativitu. Žáci I. a II. stupně jsou rozděleni do 3. skupin, které 

vedou zkušení pedagogové: Mgr. Petra Šamalíková a PhDr. Martina Skalková, Ph.D. (II. 

stupeň a 5. ročník), Mgr. Ivana Šobáňová (3. a 4. ročník) a Mgr. Kateřina Psotová (1. a 2. 

ročník). Žáci se scházejí pravidelně každý lichý čtvrtek. 

V Klubu se žáci věnují luštění kvízů a hádanek, hraní deskových i jiných her, řešení logických 

a lingvistických úloh, zkoušení chemických pokusů, poznávání žáků jiných ročníku atd. 

Žákům bylo umožněno účastnit se zajímavých přednášek a lépe se seznámit s prostory 

budovy školy. V rámci Klubu žáci poznali i jiné pedagogy, kteří pro ně nachystali velice 

zajímavé projekty za účasti žáků jiných tříd. V průběhu roku žáci navštívili: Vida centrum, 

Technické muzeum, akci Dobrý den, Kociánko! 

Žáci 5. ročníku a II. stupně pojali tento rok spíše formou exkurzí a poznali tak mnoho 

zajímavých míst v Brně, kam by se běžně nedostali a ve kterých si rozšířili své znalosti a 

dovednosti v různých oborech. Největší úspěch měla návštěva Farmaceutické fakulty, kde si 

žáci mohli podle instrukcí namíchat léčivý krém, návštěva České televize, kde si prohlédli 

technické zákulisí, dále pak přednáška v Technickém muzeu na téma Kultura nevidomých a 

také Elektrikárium, ve kterém si žáci mohli vyzkoušet mnoho zajímavých pokusů s elektřinou 

nebo exkurze v Komerční bance, kde žáci viděli nejen milion korun v hotovosti, ale také 

bezpečné trezory na uchovávání peněz. Jako bonus se přiučili něco o finanční gramotnosti, 

což jistě ocení v dospělosti. 



Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve 

městě Brně 

 
Projekt CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126 

 

Počet podpořených žáků: 

na I. stupni – 12 

na II. stupni - 13 

 

Práce se žáky byla vedena v souladu s pokyny z PPP, dle diagnostikovaných poruch učení a 

jiných obtíží žáků ve spolupráci s vyučujícími daných předmětů a s rodiči žáků. Počet hodin 

byl řízen mírou závažnosti poruch žáka a sociálním prostředím, ve kterém žák žije. 

 

Práce se žáky byla zaměřena na podporu sebevědomí, posilování koncentrace a motivace k 

učení, na doplňování a objasňování učiva z vyučovacích hodin dle individuálních potřeb žáků. 

U jednotlivců došlo ke zlepšení především v českém jazyce a matematice. Stále jsou však tito 

žáci schopni lépe pracovat v rámci svých zájmů (křížovky, tajenky, jednoduché úkoly), kladně 

reagují na přímé hodnocení práce v hodině známkou do žákovské knížky. 

U většiny žáků došlo také k pozitivní změně postoje k učení, lze konstatovat, že jsou nyní 

více motivovaní. V 6. třídách pomáhá práce mentora při přechodu z 1. stupně na 2. stupeň. 

Stanovené cíle se nám nepodařilo zcela naplnit při přípravě na výuku, zapomínání pomůcek. 

Je nezbytné také větší zapojení rodičů, někteří komunikují se školou velmi sporadicky. 

Přítomnost doučovatele je dětmi vítána, žáci jsou otevřenější a na základě vzájemné důvěry se 

nestydí a nebojí se řešit doplňování učiva po absenci. V mnohých oblastech učiva jsou si 

jistější. 

Slabou stránkou projektu je limitovaný počet hodin na žáka, někteří z nich by potřebovali více 

než hodinu týdně, aby bylo možné pozorovat pokrok. Projekt i přes to hodnotíme jako 

potřebný a smysluplný. 



Mediální výchova 

 

Stala se už, troufám si říci, tradicí naše spolupráce se Studiem Lávka patřícím pod Lužánky 

středisko volného času nabízejícím kromě volnočasových aktivit také výukové programy pro 

školy. 

 Zaměřili jsme se na oblast médií a filmu a rozhodli jsme se společně vytvořit a vyzkoušet 

cyklus programů odpovídající svojí náročností žákům 6. – 9. ročníků a současně volně 

navazujících na sebe. 

Žáci 6. ročníků absolvovali program Sdílím - nesdílím zaměřený na orientaci v sociálních 

sítích, zabývali se smyslem jejich užívání ve společenském kontextu i riziky, která dětem 

hrozí. 

Žáci 7. ročníků si vyzkoušeli svět reklamy, jejich vytváření, a to ve všech jejich podobách. 

Zatím netuší, že materiál se svými výtvory, jež mají na CD, budou moci použít příští rok, kdy 

je čeká program Rozhlas, který zaznamenal u našich žáků asi největší úspěch. 

Žáci 8. ročníků si mohli vyzkoušet práci rozhlasové redakce od výběru a přípravy zpráv, režie, 

produkce až po mix písní, reklam či rozhovoru s třídním učitelem, vše limitované časem na 

přípravu a délku finálního vysílání. 

9. ročníky se zapojily do nejnáročnějšího programu - Public relations. Vyzkoušeli si práci 

tiskového mluvčího před kamerou, pohotově odpovídat na otázky novinářů, tvorbu veřejného 

mínění i mediální možnosti sdělovacích prostředků. 

Kromě fotodokumentace každá třída obdržela CD s výsledným programem. 

Už nyní se těšíme na další spolupráci se studiem Lávka. 



Den válečných veteránů 

 

11. listopadu 2017 

 

Pietního aktu na Ústředním hřbitově se již tradičně zúčastnili i žáci naší školy. Tentokrát to 

byl výběr žáků 3. D. Zazpívali hymnu ČR a dvě oblíbené písně T. G. Masaryka. Mezi mnoha 

delegacemi kytici k pomníku položila i paní starostka městské části Královo Pole Karin 

Karasová. Z projevů se děti dozvěděly, že DVV byl určen symbolicky, neboť 11. 11. 1918 

v 11.00 hodin bylo ve Francii podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, a tím byly na 

západní frontě ukončeny boje 1. světové války. DVV se slaví od roku 1926 a v ČR je od roku 

2001 významným dnem. 

Děti si odnesly nejen mimořádný zážitek, ke kterému též přispěly, ale i nové informace 

k právě probíranému učivu. Uctění památky bylo směřováno nejen k obětem světových válek, 

ale i novodobých mírových misí. 

 

 



Dobrý den, Kociánko! 

 

24.května 2018 

 

Žáci 5.tříd navštívili Centrum Kociánka. U vstupu do areálu nás vítali písní a hrou na kytaru, 

žáci dostali mapku a doporučení, které akce můžou navštívit. 

Po celém areálu bylo k vidění mnoho nápisů s lidskými hodnotami: tolerance, trpělivost, 

vstřícnost, spolupráce, sebedůvěra, srdečnost, pokora, tvořivost. 

Žáci se rozdělili do skupinek a s mapkou se vydali na procházku po areálu, aby se podívali, 

jak to zde vypadá a co je zajímá. Žákům se velmi líbil Jarmark se všemi výrobky. Obdivovali 

zručnost a trpělivost, s jakou musely být všechny předměty vyrobeny. K vidění i k zakoupení 

byly různé šperky, polštářky, plyšové hračky, tašky, malované sklenice, papírové dárkové 

krabičky a spousta dalších za symbolické ceny. Žáci se zúčastnili různých workshopů, kde 

vyplňovali pracovní listy, tvořili masky, pokoušeli se o největší bubliny, malování na obličej, 

malování kamínků, sjezd na laně. Mohli se podívat na kurz znakové řeči, hipoterapii nebo se 

přidat k dopolední diskotéce. 

Žáci si prošli areál, kde mohli vidět zahradu se skleníkem, stáje pro koně a zvířecí koutek, 

ubytovací budovy, aktivizační centrum, občerstvení. 

Pro žáky to byl úžasný zážitek. Ve škole jsme si povídali o jejich pocitech při setkání s tělesně 

či mentálně postiženými lidmi. Přiznávali strach, rozpaky, nejistotu, jak reagovat, jak se 

chovat, někteří prohlásili, že je jim postižených líto. Když měli odpovědět na otázku, zda si 

myslí, že jsou postižení lidé nešťastní, uvědomili si, že všichni postižení, které v areálu 

potkali byli šťastní, usměvaví a veselí. Pochopili, že není třeba je litovat, stačí jim pomáhat 

v tom, v čem je potřeba. 



Kočičí zahrada na Slovaňáku 

 

S preventivním programem „Kočičí zahrada“ pro žáky 3. a 4. tříd pracuje Mgr. Ivana 

Šobáňová, která prošla řádným proškolením u jedné z členek autorského kolektivu Lenky 

Skácelové. Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování je 

uplatňován v celém třídní kolektivu. 

Je inspirován příběhy koček, které prožívají společná dobrodružství, řeší své starosti i radosti. 

Každá z koček má své charakterové rysy. Program je rozdělen do dvanácti lekcí, po shrnutí 

minulé lekce je dětem předložen další příběh. Po krátké diskusi následuje práce v neformálně 

uspořádaném prostředí (např. ve skupinkách, komunitním kruhu,…), prožitková hra a 

prezentace řešení dětmi s krátkou evaluací odpovídající věku dětí. 

Tento program s využitím komunitního kruhu pomáhá udržovat zdravé a příjemné klima ve 

třídě a děti se učí, jak se mohou na tomto klimatu jednotlivě podílet. 

Dne 23. listopadu 2017 proběhl již 23. ročník jihomoravské krajské konference PPRCH 

„Bezpečné klima ve školách Jihomoravského kraje“. Naše Mgr. Ivana Šobáňová zde 

seznámila ostatní účastníky se svým příspěvkem vycházející z vlastních zkušeností s dětmi. 



Podzimní škola kouzel 

 

Dne 30. 11. 2017 přišly malé děti do školy v maskách skřítků, čarodějnic a jiných kouzelných 

bytostí. Konal se 2. ročník „Podzimní školy kouzel“. Děti se v maskách učily, plnily různé 

zajímavé úkoly. 

Součástí akce byla rodinná soutěž o nejhezčí vyřezanou dýni. Děti svými hlasy samy 

rozhodly, kdo byl v jejich třídě nejlepší. 

 

 

 

 

 



Sběr 

 

Sběr pomerančové kůry 

Celkové množství nasbírané pomerančové kůry: 133 kg 

Třídy: 
1. 3. C 23,0 kg 

2. 1. B 19,3 kg 

3. 2. A 19,1 kg 

4. 2. C 16,0 kg 

5. 2. B 13,6 kg 

6. 3. D 13,5 kg 

7. 4. D 7,5 kg 

 

Jednotlivci: 1.  žák  3. C  13,7 kg 

2.  žákyně  3. D  12,2 kg 

3.  žák  2. B  8,6 kg 

Veškerou usušenou pomerančovou kůru si odváží výkupna ve Strážnici pro další využití 

firmou Leros s.r.o. 

 

Sběr kaštanů 

Celkové množství nasbíraných kaštanů: 4 549 kg 

Třídy: 
1. místo 3. D 1211 kg 

2. místo 1. B 616 kg 

3. místo 3. C 385 kg 

4. místo 4. D 320 kg 

5. místo 1. D 245 kg 

 

Jednotlivci: 

1. místo žákyně 3. D 231 kg 

2. místo žákyně 3. D 215 kg 

3. místo žák 3. D 175 kg 

4. místo žák 1. B 154 kg 

5. místo žákyně 3. B 120 kg 

Sběrem kaštanů pomáháme zvěři, o kterou pečuje firma Lesy města Brna a.s. 



Recyklohraní 

 

Naše škola je již od roku 2009 zapojena do školního recyklačního programu pod záštitou 

MŠMT České republiky. 

Cílem tohoto programu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a 

umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem nebezpečného odpadu, jako baterií, 

drobného elektra, použitých tonerů a úsporných žárovek. 

Ve škole je za tímto účelem umístěno a viditelně označeno několik sběrných nádob na tříděný 

odpad. Žáci i jejich rodiče jsou na začátku roku informováni o možnosti zapojit se touto 

formou do programu a tím přispět k ochraně životního prostředí. 

V letošním školním roce jsme nasbírali a k ekologické likvidaci odevzdali 180 kg drobného 

elektra, 150 kg použitých baterií, 20 kg tonerů a 6 nádob s vyřazenými žárovkami. 

 

 

 

Víčkománie 

 

V letošním školním roce proběhl již 5. ročník sbírky plastových víček na dobrou věc. 

Chlapec Milan a jeho maminka, kterým byla sbírka určena,měli v roce 2011 vážnou 

autonehodu. Oba jsou odkázáni na péči druhých. Strýc Milana se rozhodl, že své rodině chce 

pomoci. Zorganizoval sbírku pet víček na několika školách. Z výtěžku, který letos činil skoro 

50 tisíc korun, částečně zaplatil mamince i Milanovi léčebný pobyt v lázních Klimkovice. 

Děti naší školy a jejich rodiče také pomáhali. 

Podařilo se nasbírat víčka v hodnotě 4500 Kč. 

Všem dětem i rodičům, kteří se podíleli na této akci, velmi děkujeme. 



Adventní čas a výstava ve skleníku 

 

Prosinec je období, během kterého chodí žáci do školy s větší chutí. A je to pochopitelné. 

Snad každé dítě se těší na Vánoce a to těšení je mnohdy to nejhezčí na tom všem. Tak jako 

jednotlivé domácnosti se smejčí, uklízí a zdobí na velký svátek v roce, tak i školy nezůstávají 

pozadu. I náš Slovaňáček se chce líbit dětem i dospělým. A tak můžete vidět v jeho útrobách 

nejen tradiční vánoční stromečky, ale spoustu jiných drobností, které zkrášlují třídy, kabinety, 

kanceláře, ředitelnu a samozřejmě školní chodby. Na výzdobě se podíleli žáci se svými 

učiteli, vychovatelé školní družiny i samotní jednotliví zaměstnanci. 

Ve dnech 11. – 12. prosince se navíc uskutečnila adventní výstava ve skleníku na školním 

dvoře. Kdo přišel, viděl mnohé krásy vytvořené dětmi i dospělými. Ať už byl použit papír, 

barvy, keramická hlína, dřevo, kov či jiné materiály. Ze všeho sálala lidská energie a radost. 

Předposlední týden před svátky vánočními uspořádal Školní senát soutěž „Slovaňák má 

talent“. V horní tělocvičně se na pódiu hrálo na hudební nástroje, zpívalo, tančilo, cvičilo a 

odměnou účinkujícím byl vždy bouřlivý potlesk spolužáků i učitelů. I tímto lze přispět dobré 

vánoční atmosféře. 

Nechte advent procházet Vámi a ať je toto období ve znamení klidu, harmonie, lásky a 

odpuštění. 

 

 

 



Mistři kolegiální podpory 

 

V rámci projektu „Mistři kolegiální podpory“ se uskutečnila další aktivita, při které se zapojili 

malí i velcí žáci. Kluci a holky ze 6. D si vybrali v kabinetě přírodopisu vycpané ptáky, 

nastudovali si „svou roli" a pak dětem z jednotlivých druhých ročníků předvedli krásná 

představení z ptačí říše, doprovázená nahrávkami autentických hlasů konkrétních opeřenců. 

Druháčci kulily oči, poslouchaly jejich zvuky a zvědavě si prohlížely ptáky a ptáčky, o 

kterých jim barvitě vyprávěli jejich starší spolužáci. 

Všechny zúčastněné děti se tak zábavnou formou učily zajímavostem našich známých i méně 

známých opeřenců jako je čáp bílý, racek chechtavý, krkavec velký, havran polní, rorýs 

obecný, káně lesní, slavík obecný, sova pálená a další. 

Celá akce by se mohla nazvat i jako "škola hrou". Myslím, že by měl Jan Amos Komenský 

radost. 

 

 

 

 



Zdravé zuby 

 

V letošním školním roce proběhly již tradičně na 1. stupni preventivní programy z oblasti 

zubní hygieny. 

Opět k nám přišli studenti z lékařské fakulty MU, kteří názorně a zábavnou formou předvedli 

žákům 1. ročníků, jak správně pečovat o chrup. Děti zhlédly motivační pohádku O dráčkovi, 

následně jim studenti na modelech chrupů předvedli, jak si správně čistit zuby. Každý žák si 

prakticky osobně vyzkoušel pod dozorem studentů důkladný postup čištění. Děti čistily zuby 

plyšovému krokodýlovi velikým modelem kartáčku. Žáci nakonec obdrželi jako dárek zubní 

kartáček a vzorek zubní pasty. 

Ve druhém pololetí proběhl výukový program Dental prevention (Zubní prevence) ve všech 

2.-5.ročnících. Studentky lékařské fakulty z oboru Dentální hygieny promítly žákům 

prezentaci, která zahrnovala vysvětlení podstaty péče o chrup, žáci si prohlédli stavbu a 

složení chrupu, dále studentky s žáky diskutovaly o zdravé stravě, o různých dentálních 

onemocněních, o nutnosti pravidelných návštěv u stomatologa a nakonec se ptaly žáků na 

jejich vlastní zkušenosti v péči o chrup. Žáci si přinesli z domu své vlastní zubní kartáčky a 

nacvičovali správný způsob čištění zubů. 

V jednotlivých třídách pokračovala zubní prevence v rámci učiva prvouky a přírodovědy, kdy 

si žáci vše znovu připomněli a zopakovali. 



Školní akademie 

 

Jednou za dva roky se koná na naší škole Školní akademie. Její uskutečnění připadlo na školní 

rok 2018. A poněvadž se akademie koná při příležitosti Svátku matek, proběhla jako vždy 

v květnu. 

Je to již tradiční akce, na kterou se připravuje mnoho týdnů velká spousta žáků, jak celých 

třídních kolektivů, tak i jednotlivci. Výběru programu, hudby, kostýmů, choreografie a 

nacvičení jednotlivých výstupů se zúčastnili učitelé i samotní žáci. 

O tuto školní akci je pokaždé velký zájem i mezi rodiči a prarodiči. Ovšem kapacita horní 

tělocvičny s pódiem je omezená a nedostačující. A proto se škola rozhodla vystoupení 

vícekrát reprízovat. Ve dnech 11. a 14. května 2018 proběhly celkem 4 běhy akademie. 

Dopoledne pro 1. stupeň, pro 2. stupeň, odpoledne pro rodiče a jednou dopoledne dokonce 

pro prarodiče. 

Jistě všichni ocenili nově zakoupené skládací židle, která škola využije i v budoucnu. Díky 

více představením se obecenstvo rozmělnilo, a každý si tak mohl pohodlně sednout. 

K vidění byly rozličné taneční, hudební, pohybové, jazykové scénky, které potěšily, pobavily 

a příjemně naladily rodiče, prarodiče, sourozence, kamarády, spolužáky, hosty a přátele školy. 

Velké poděkování patří všem, kdo se zúčastnili na přípravě, nacvičování, organizaci, 

ozvučování, podpoře materiální i psychické, tj. dětem, učitelům a v neposlední řadě i 

rodičům, kteří přišli děti povzbudit a ocenit potleskem a byli vstřícní a ochotní na den 

odpoledního vystoupení zrušit svým dětem jejich kroužky. 

Děkujeme také paní Mgr. Ivaně Šobáňové, která převzala hlavní organizaci a dramaturgii celé 

Školní akademie. 



Sboreček – pěvecká vystoupení 

 
Erbovní slavnosti 

Dne 16. 9. vystoupili žáci 2. B, 4. B a 6. A v rámci kulturního programu Erbovních slavností 

Králova Pole. Žáci nacvičili hudební představení plné pohádkových písniček a vyprávění. Děj 

provázely loutky, které si děti samy vyrobily. 

 

 
 

Kulturní akce pro seniory 

Na základě vystoupení na Erbovních slavnostech byla naše škola oslovena zástupci městské 

části Královo Pole s žádostí o vystoupení našich žáků na kulturní akci pro seniory. 

V kulturním centru Semilasso žáci vystoupili s osvědčeným pohádkovým programem. 

 

Vernisáž adventní výstavy ve skleníku 

V pondělí 11. prosince byla naší školou již cítit adventní nálada, kterou umocnilo pěvecké 

vystoupení vybraných žákyní z 2. B a 3. A za hudebního doprovodu žákyň 5. ročníku. 

Slavností atmosféru vánoční výstavy podpořily dívky zpěvem několika vánočních písní. 

 

Lidový skřivánek 

Naše škola se každoročně účastní soutěže ve zpěvu lidových písní Lidový skřivánek. 

Vzhledem k tomu, že se akce konala v předvánočním čase, tak byly tématem vánoční lidové 

písně. Naším žákyním byla za jejich krásný výkon odbornou porotou udělena zlatá notička. 

Na základě tohoto úspěchu a častých vystoupení, jejichž nácvik je časově velice náročný, se 

zrodila myšlenka na založení školního sboru. 



Brněnské Vánoce 

Ke každoroční tradici naší školy patří veřejné vystoupení žáků na náměstí Svobody v rámci 

akce Brněnské Vánoce. Letos se žáci třídy 2. B, 3. A a 4. B představili s nově nastudovaným 

programem. Žáci nacvičili pásmo písniček z večerníčků proložené mluveným slovem nejen 

vypravěče, ale také některých postav z večerníčků. Po této akci již došlo k finálnímu 

rozhodnutí, že od následujícího pololetí vznikne pěvecký kroužek s názvem Zpívánky na 

Slovaňáku. 

 

 
 

Hudební program na vyhlášení výtvarné soutěže 

Naše škola byla oslovena zástupci vedení městské části Královo Pole, aby naši žáci zpestřili 

předávání cen za výtvarnou soutěž Královo Pole včera a dnes. Vybraní žáci z 2. B a 3. A 

zazpívali na slavnostním ceremoniálu za účasti paní starostky a odborné poroty dvě krásné 

letní písně. 

 

Vzhledem k výše zmíněným akcím se potvrdilo, že založení školního sboru byl dobrý nápad, 

a tak bude dále realizován i v příštím školním roce. 



Pedagogická praxe 

 

Praxe studentů na škole probíhaly zejména v rámci spolupráce s PdF MU Brno. 

Učitelské praxe 1 se účastnilo 5 studentů (anglický jazyk, francouzský jazyk, matematika, 

český jazyk, chemie a biologie). 

Učitelské praxe 2 se účastnilo rovněž 5 studentů (anglický jazyk, francouzský jazyk, dějepis a 

zeměpis). 

2 studenti byli na tzv. asistentské praxi. 

Mimo tuto smlouvu prováděli praxi na škole 2 studenti FSS. 

Na prvním stupni vykonávalo praxi 5 studentů  (včetně školní družiny). 



Další vzdělávání učitelů 

 
Brančová Pracovní setkání doučovatelů  

 Celoroční kurz AJ 

 

Fiala Seminář pro metodiky prevence 

 Bezpečné klima na školách 

 Šikana – vícedenní seminář 

 

Geržová Nácvik čtení 

 Přípravná cvičení do matematiky 

 

Hamplová Podzimní škola chemie – třídenní seminář Kralupy nad Vltavou 

 Jak na chemii environmentálně 

 Vernier 

 

Hofericová Celoroční kurz AJ 

 Bezbariérová hudební výchova 

 Škola hrou 

 

Holásková Konference pro oblast sportu 

 

Holíková Bezbariérová hudební výchova 

 

Hošťálková Šikana 

 Metodická setkání psychologů 

 

Jalový Hodnocení cizinců 

 GDPR 

 Veřejné zakázky 

 

Jebáčková Školení Lipka 

 

Kezniklová Kurz AJ – celoroční 

 Setkání asistentů SPP 

 Bezbariérová hudební výchova 

 

Koblihová Nácvik čtení 

  

Konečná Celoroční kurz AJ 

 Podzimní škola chemie – třídenní seminář Kralupy nad Vltavou 

 Workshop pro učitele chemie 

 Matematika Hejného metodou – celoroční kurz 

 Využití didaktického potenciálu úloh z mezinár. šetření PISA 

 Rozvíjíme matematickou dovednost 

 

Kovář Seminář pro vyučující TV 



Krochmalná Celoroční kurz AJ 

 MU – Kulatý stůl Praxe studentů 

 

Mikuláštíková Podpora rozvoje klíčových kompetencí 

 

Ondrašíková Celoroční kurz AJ 

 

Otruba Ochrana osobních údajů 

 

Pešková Jak na diskuze ve výuce 

 Pozitivní myšlení pro práci i pro život 

 Zimní žně 

 

Plačková Evropské projekty 

 Podpora rozvoje klíčových kompetencí 

 

Psotová Zahrado, prostři se 

 

Radová Celoroční kurz AJ 

 Využití PC v hodinách matematiky 

 

Rafaj Přihlašování k zápisu do 1.ročníků 

 

Rovná Celoroční kurz AJ 

 

Skalková Legislativa k VP 

 Koordinátor ŠVP – celoročně 

 

Skořepová DM software – administrátor + inkluze 

 Školení v rámci obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 

 Projekt EU 

 

Slavíková VIDA 3D predátoři 

 Podporujeme nadané děti pro budoucnost 

 

Střechová Semináře vedoucích vychovatelek  

 

Šamalíková Pracovní setkání doučovatelů  

 

Šárová Využití PC v hodinách matematiky 

 Celoroční kurz AJ 

 

Šobáňová Seminář k dopravní výchově 

 Bezpečné klima na školách (vlastní vystoupení) 

 

Veselá Bezbariérová hudební výchova 

 

Vidoňová Vernier 

 Seminář Lipka 

 



Vrbacká Zahrado, prostři se 

 

Zezulová Milada Celostátní konference učitelů AJ 

 

 

 

Všichni vyučující BOZP na začátku školního roku 



Suplování, neschopnost, OČR 

 
Přesčasová práce – trvalá, suplování 
 

1. stupeň  331 hodin 

2. stupeň  577 hodin 

ŠD  21 hodin 

šk. psycholog  0 hodin 

as. pedagoga  0 hodin 
 

Celkem:  929 hodin 

průměr na pedagoga  14,5 hodin 

 

 

Neschopnost 
 

1. stupeň  79 dní 

2. stupeň  210 dní  (2 krát dlouhodobá nesch. 54 + 58 dní) 

ŠD  53 dní 

šk. psycholog  5 dní 

as. pedagoga  35 dní 
 

Celkem:  382 dní 

průměr na pedagoga  6 dní 

 
 

OČR 
 

1. stupeň 0 dní 

2. stupeň 12 dní 

ŠD  22 dní 

šk. psycholog  0 dní 

as. pedagoga  3 dny 
 

Celkem:  37 dní 



Vybudováno 

 
 Pořízení skříní a skříněk do tříd č. 10, 17 a 104, žákovské lavice + židle do učebny č. 120 

 

 Zakoupení nových šatních skříní na chodbě pro žáky z učebny č. 120 

 

 Pořízení koberce do učeben č. 6, 7 a do školní družiny pro žáky 

 

 Zakoupení interaktivních tabulí do učeben č. 16 a 23 

 

 Notebooky pro učitele – 16 ks a 2 PC 

 

 Renovace dřevěného obložení v horní tělocvičně 

 

 Zakoupení 100 kusů skládacích židlí do tělocvičny pro účely vystoupení 

 

 Zakoupení pomůcek pro tělesnou výchovu – míče, rozlišovací dresy, švihadla, lana, 

badmintonový set, 9 ks holí pro florbal, brankářský dres. Montáž basketbalových košů 

v tělocvičně. 

 

 Nástěnné tabule s výkladem českého jazyka do tříd č. 11, 14, 16, 17, 102, 108, 112, 114 a 

211 

 

 Tabule Roll Up na prezentaci 

 

 Malování a nátěry chodeb a učeben 

 

 Pořízení odvlhčovače vzduchu 

 

 Montáž nočního osvětlení ve dvoře a výměna jističů v učebně PC 

 

 Nový varný kotel do školní kuchyně 

 

 Automatické otevírání dveří na čip pro učitele i žáky 

 

 Obnovení ICT sítě a systému ve škole a školní jídelně za účelem posílení ochrany 

osobních údajů (GDPR) a zamezení pádu stravovacího systému a počítačové sítě ve škole 

 

 Pro zabezpečení ochrany osobních údajů (GDPR) instalace zámků ke skříňkám 

v kancelářích i kabinetech. 


