
 
 
 
 

 

 

Výroční zpráva 
 školní rok 2014 / 2015 

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: úplná základní škola se ŠD a ŠJ 
 
1.5 Kontakty: 

telefon: 541 211 758 
fax: 549 242 379 
e-mail: jalovy@zsslovanak.cz 
http:  www.zsslovanak.cz 

http://www.zsslovanak.cz/


 2 

1.6 Úplná / neúplná škola  

 Počet 
tříd 

Počet 
ročníků 

Počet žáků 
září/červen 

Průměrný počet  
žáků na třídu 

září/červen 

Kapacita  

1. stupeň 20 5 444/448 22,20/22,40  

2. stupeň 14 4 342/343 24,43/24,50  

Celkem 
34 9 786/791 23,12/23,26 840 

  
 

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení: 1. 1. 2006 
Předseda a členové ŠR: Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.(zástupce zřizovatele), Mgr. Lucie 

Valová (zástupce pedagogů),  Sanja Vykypělová (zvolena za zákonné zástupce) 
 
  

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

ŠVP ZŠ, Brno, Slovanské nám. 2 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   

zaměst. školy a vlastní 
důchodci 

ostatní* 

L 11  ŠJ  - úplná   735 82 76 

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 8,0 

Přepočtení na plně zaměstnané 7,9 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 
oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 9 272 fyz. 10/ přepoč.  7,5 280 

Z činnosti ŠD: 
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1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem - - fyz.   / 
přepoč. 

- 

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 49,4/52 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  48,9/51 98,99/98,08 

 
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: 2 
 

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 6 
 
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 18 
 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 3 6 

36-50 let 1 18 

51 a více 1 19 

Pracující důchodci nepobírající důchod - - 

Pracující důchodci pobírající důchod - 4 

Celkem 5 47 

Rodičovská dovolená - 2 

 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících 
pracovníků školy 

Typ kurzu Počet 
zúčastněných 
pracovníků 

Pedagogika, psychologie 2 

Cizí jazyky 18 

Umění, estetika - 

Speciální pedagogika, SVPU 1 

Informatika, PC, SIPVZ - 
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Společenské vědy 1 

Legislativa, řízení, ekonomie 4 

Sport, TV, turistika 2 

Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 7 

Alternativní pedagogika - 

Přírodní vědy 14 

Technické vědy - 

Český jazyk a literatura 4 

Zdravotnictví, BOZP, PO 29 

Jiné 41 

Celkem 123 

Viz. Příloha výroční zprávy 
 
 

2.4 Asistenti pedagoga 
Počet celkem (přepočtený/fyzický)   0 

 
 
 
 

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 81 1 - - 

3. 90 
9 

81 9 - - 

4. 91 
9 

75 16 - - 

5. 91 
 

62 29 - - 

Celkem za I. stupeň 448 
 

393 55 - - 

6. 92 
 

56 36 - - 

7. 93 
 

44 48 1 1 

8. 69 
9 

24 44 1 1 

9. 89 
 

21 67 1 - 

Celkem za II. stupeň 343 
 

145 195 3 2 

Celkem za školu 791 538 250 3 2 

 
 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 – uspokojivé 4 0,516% 

3 - neuspokojivé 2 0,253% 

 
 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  337 

průměr na jednoho žáka:  0,43 
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3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 
 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4-leté 
studium 

6-leté 
studium 

8- leté 
studium 

  

Počty přijatých žáků 
 

35 22 21 51 5 

 
 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 89 66,42% 

nižší ročník/5.ročník 24/21 17,91%/15,67% 

Celkem 134 100% 

 
 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 7 
Důvody: změna bydliště, doporučena změna třídního kolektivu 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 10 
Důvody: zájem o vzdělání na naší škole, stěhování 
 

 

 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 
 
 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: -  
 
 

4.2  Opatření zavedená na základě zjištění ČŠI: -  
 
 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 
Orgán: AUDIT Brno spol. s r.o. , z pověření Městské části Brno – Královo Pole 
Termín: 26. - 31. 8. 2015 
Předmět kontrolní činnosti: Kontrola podkladů  a výsledků hospodaření organizace 
za rok 2014 
 
 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 
 K 15. 9. 2015 neuzavřeno, po oznámení bude doplněno. 
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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  12 - 

Dodatečné odložení povinné školní docházky - - 

Jiné 228 - 

 

 

 

6.0 Podpora školy ze strukturálních fondů 

 

Název projektu a registrační číslo 

projektu  
Projekt CZ.1.07/1.1.00/46.0015 

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách 

 
Délka trvání projektu  06/2014-06/2015, udržitelnost další dva školní roky. 

Operační program  OP VK 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

partner 

Celková výše dotace  29 mil. Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  
1.9.2015 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je v souladu s výzvou zvýšení kvality základního 
vzdělávání ve městě Brně. Partnery projektu je celkem 67 
základních škol na území města. Na zapojených školách působí v 
rámci projektu mentoři, kteří pracují se žáky ohroženými školním 
neúspěchem anebo předčasným odchodem ze vzdělávání. 

 
 

 

Název projektu a registrační číslo 

projektu  
Cizí jazyky pro život (Rozvoj cizojazyčných a interkulturních 

kompetencí žáků a učitelů základních škol zaváděním rodilých 
mluvčích a metody CLIL - registrační číslo: OP VK 

CZ.1.07/1.1.00/55.0006) 
Délka trvání projektu  09/2014 - 06/2015, udržitelnost další dva školní roky. 

Operační program  OP VK 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

partner 
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Celková výše dotace  56 mil. Kč. 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  
1.9.2015 

Stručný popis projektu  Čtyři klíčové aktivity projektu: 
Rodilí mluvčí do škol 
Podpora internacionalizace škol  
Nebojte se CLIL 
Brána jazyků – jazykové kurzy 

 

 

 

 

6.1 Další údaje o škole 

 

 

Kroužky při ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*     /    /    /    /    /    
/     * * 

      /      /      /      /      /      
/ Informatika, PC - - 

Náboženství - - 

Přírodní vědy 3 58 

Společenské vědy 1 14 

Sport, TV, turistika 4 71 

Technické vědy - - 

Umělecké obory 7 84 

Zdravotní, speciální pedagogika - - 

Jiné - - 
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

 

 

 

 

7.0 Zhodnocení a závěr: 

Ve školním roce 2014/2015 byla škola zapojena do projektu OP VK – Město Brno 
zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách, který umožnil do výchovně 
vzdělávacího procesu zapojit mentory, již se věnovali žákům s obtížemi ve školní 
práci a přípravě. Projekt byl organizován a financován OŠMT MMB, plánovaná 
udržitelnost další dva roky po jeho skončení v červnu 2015. 
Projekt Cizí jazyky do škol nám jako partnerům umožnil spolupracovat rodilou 
mluvčí Fj a podpořit vzdělávání pedagogů-neangličtinářů v kurzech Aj přímo ve 
škole. 
Prostředky v rozpočtové kapitole ONIV umožnily v dostatečné míře obnovu učebnic 
a učebních pomůcek. 
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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.  
Z prostředků MČ a MMB byly realizovány rozsáhlé opravy budovy: dokončena 
výměna všech zbývajících oken, provedena rekonstrukce rozvodů el. energie 
v budově s tělocvičnami a školní družinou.  
Rád bych na tomto místě vyjádřil zřizovateli i všem zúčastněním institucím a 
organizacím poděkování. 
 
 
 
 

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  0,6 VŠ – psychologie VŠ 

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 1   

školní speciální 
pedagog 

  1 

 
 

8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
výchovný poradce: 3 školení pořádaná akreditovanými institucemi 
školní metodik prevence:  4     - „ - 
školní psycholog: 2 
školní speciální pedagog: 1 

 
 

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

Dotace ÚMČ Brno – Královo Pole na činnost školní psycholožky: 214.812,- Kč. 

 

 

8.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

VPU 2. 1 

 4. 1 

 5. 2 

 6. 1 

 7. 2 

 9. 3 

Celkem  10 

 

 

8.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

VPU, Čj. Spec. ped. 2. – 4. 48 

   

   

celkem  48 
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Přílohy 

 
Výuka ČJ ve speciálních skupinách pro žáky s SVPU 

Individuální logopedická péče 

Výuka anglického jazyka 

Active English Week 

Edison - projekt 

Výuka německého jazyka 

Výuka francouzského jazyka 

Výuka ruského jazyka 

Evropský den jazyků 

Soutěže, olympiády 

Sportovní soutěže 

Školy v přírodě, lyžařské kurzy a výlety 

Dopravní výchova 

Kulturní a výchovné akce 

Výchovné komise 

Školní psycholog 

Minimální preventivní program 

Kočičí zahrada 

Umístění žáků na středních školách 

Absence žáků 

Spolupráce s MŠ 

Školní družina 

Sběr – kaštany, pomerančová kůra, starý papír 

Recyklohraní, Víčkománie 

Ovoce a zelenina do škol 

Zdravé zuby 

Zahraniční studenti 

Školní senát 

Další vzdělávání učitelů 

Pedagogická praxe 

Spolupráce s Centrem Kociánka - aneb učíme se pochopení a pomoci druhým 

Brno a jižní Morava bez hranic 
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Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách 

Testování 4. tříd 

Výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníku ZŠ 

Branný den 

Suplování, neschopnost, OČR 

Vybudováno 
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Výuka českého jazyka ve specializovaných skupinách pro 

žáky s VPU 

 

Žáci s výraznými výukovými potížemi v českém jazyce mají možnost jeho výuku absolvovat 

ve speciální třídě. Činnost vyučujícího v této třídě je zaměřena nejen na zvládnutí učiva 

daného ročníku, ale také na nápravná cvičení, která by měla minimalizovat problémy 

vznikající díky vývojovým poruchám učení. 

S výběrem žáků do speciální třídy se začíná již v průběhu prvního ročníku. Žáci, u kterých se 

objevují výrazné problémy se čtením a psaním, jsou se souhlasem rodičů odesláni na 

vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Pokud jsou u nich diagnostikovány 

vývojové poruchy učení, mohou být od 2. ročníku zařazeni do specializované skupiny. Jejich 

závěrečný výběr je uskutečňován po poradě s třídními učiteli, případně s pracovníky poradny. 

V letošním školním roce se výuky zúčastnilo celkem 48 žáků, to je po dvanácti žácích ve 2., 

3., 4. a 5. ročníku. 

Nejvíce času na procvičování oslabených funkcí mají žáci ve 2. třídě, kdy je výuce českého 

jazyka věnováno 8 hodin týdně, ve 3. a 4. třídě je to 6 hodin týdně a v 5, ročníku mají žáci 

jednu hodinu ČJ navíc nad rámec osnov. 

Výuka probíhá v souladu s osnovami, u integrovaných žáků s přihlédnutím k jejich 

individuálnímu plánu. 

Ve výuce jsou kromě speciálních výukových metod využívány také speciální pedagogické 

pomůcky, jako např. čtenářské tabulky, kostky, bzučáky, speciální pracovní sešity, pracovní 

listy, počítačové výukové programy atd. 

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

žáků se specifickými poruchami učení nebo chování. 
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Individuální logopedická péče 

 

Úroveň řečových dovedností a zvládnutí jazyka úzce souvisí se školní úspěšností žáků. Vadná 

výslovnost žáků se promítá nejen do porozumění řeči, ale také do psaní a čtení.  

Na naší škole se věnujeme nápravě vad výslovnosti již několik let. Nápravu provádějí dvě 

pedagožky se státní zkouškou z logopedie. Náprava je prováděna v rámci dvou hodin 

logopedické péče týdně. S dětmi se pracuje individuálně, rodiče dostávají pokyny pro domácí 

přípravu a procvičování v logopedickém deníčku. 

Žáci se od první třídy učí postupně pracovat s dechem a rozcvičovat mluvidla pomocí říkadel. 

Procvičují správný rytmus řeči, provádějí artikulační a dechová cvičení. U logopedického 

zrcadla jsou pak postupně vyvozovány jednotlivé hlásky, procvičovány ve slovech a následně 

ve větách. 

Úspěch výuky je většinou závislý na pravidelném domácím procvičování. 

V letošním školním roce navštěvovalo hodiny individuální logopedické péče celkem 14 žáků 

z prvních tříd a 12 žáků z druhých tříd. 

Žáci, u kterých dojde k nápravě výslovnosti, jsou z výuky vyřazeni. 
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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. 

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. 

Při výuce anglického jazyka je celoročně využívána počítačová učebna s výukovými 

programy. Ve všech učebnách mají vyučující možnost používat projektory, notebooky, DVD 

programy a internet, 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. 

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. 

Pro žáky druhého stupně je každoročně pořádána soutěž v anglickém jazyce. V letošním roce 

se školního kola zúčastnilo 25 žáků ve třech kategoriích. V okresním kole v kategorii I.A žák 

šestého ročníku obsadil 8.místo, v kategorii II.A žák devátého ročníku 3.místo. V krajském 

kole v kategorii II.C žákyně devátého ročníku získala 8.místo. 

Schopnost porozumět anglickému jazyku si žáci druhého stupně také ověřili při návštěvách 

dvou anglických divadelních představení pořádaných divadlem Buranteatr. 

Seznámit žáky pátého ročníku s anglickým jazykem z pohledu dětí se pokusili žáci druhého 

stupně v rámci pátého ročníku Evropského dne jazyků. Umožnili svým mladším spolužákům 

získat konkrétní představu o praktickém použití anglického jazyka v životě každého člověka. 

Velkým pozitivem výuky anglického jazyka v tomto školním roce bylo hned několik 

příležitostí pro žáky na obou stupních setkat se s mnoha rodilými mluvčími. Na prvním stupni 

měli žáci třetího ročníku možnost zúčastnit se interaktivního workshopu a anglické 

olympiády. Pro žáky druhého stupně připravila rodilá mluvčí půlroční anglický klub. Žáci 

osmého a devátého ročníku s rozšířenou výukou jazyků se aktivně zapojili do druhého 

ročníku edukativního projektu Active English Week. 

Celoškolní projekt Edison se konal na naší škole poprvé a okamžitě zaznamenal velký úspěch 

u všech žáků naší školy. Žáci od prvního do devátého ročníku měli po celý jeden týden 

v rámci všech předmětů možnost setkat se s pěti anglicky mluvícími mladými lidmi 

z Austrálie, Brazílie, Číny, Indonésie a Taiwanu. 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. 

V letošním školním roce byla poprvé zahájena příprava několika nadaných žáků ke složení 

mezinárodní zkoušky z anglického jazyka ve spolupráci s partnerskou jazykovou školou 

P.A.R.K. Zkouška se uskuteční v podzimním zkouškovém termínu příštího školního roku. 
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Active English Week 

 

V tomto školním roce se konal již druhý ročník edukativního projektu Active English Week. 

V rámci tří týdnů probíhala výuka anglického jazyka žáků osmého a devátého ročníku 

s rozšířenou výukou jazyků pod vedením zkušených lektorů - rodilých mluvčích z Anglie, 

Skotska, Austrálie a USA. Každý den lektoři pro žáky připravili pět interaktivních hodin 

plných nejen zábavy, soutěží a her, ale také nových poznatků a vědomostí. Žáci měli možnost 

získat autentické informace o anglicky mluvících zemích, přirozeně si rozšířit slovní zásobu a 

otestovat svoji jazykovou pohotovost při interakci s rodilými mluvčími. Mnozí překonali 

počáteční ostych a získali sebedůvěru při komunikaci v anglickém jazyce. Podle ohlasů žáků i 

samotných lektorů byly tyto týdny velkým přínosem pro výuku anglického jazyka, vítaným 

oživením školního roku a také zajímavou tečkou za výukou anglického jazyka na základní 

škole. 
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Edison 

Projekt 

Mezinárodní studentský projekt Edison se letos v únoru poprvé představil na naší škole. Žáci 

od prvního do devátého ročníku měli po celý jeden týden v rámci všech vyučovacích 

předmětů možnost setkat se s pěti anglicky mluvícími studenty z Austrálie, Brazílie, Číny, 

Indonésie a Taiwanu. 

Mladí lidé z těchto vzdálených zemí k nám přijeli, aby se s námi podělili o zajímavosti ze 

svých rodných krajů. Zeměpisné informace, historie, kultura, hudba, jídlo, sporty, zvyky a 

tradice – to vše bylo na programu během jejich pobytu v naší škole. Svůj anglický výklad 

všichni studenti prokládali zajímavými rozhovory se žáky, kteří se do nich díky znalosti 

angličtiny s chutí zapojovali a přirozenou cestou se zdokonalovali v anglické konverzaci. 

Žáci se mohli v krátké době naučit základní fráze v rodných jazycích studentů, vyzkoušet si 

některá bojová umění, ochutnat tradiční pochoutky či napsat své jméno pomocí čínských 

znaků. S brazilským studentem si dokonce zazpívali populární písničku, studentka z Austrálie 

jim ukázala opravdový bumerang a dívka z exotické Indonésie naučila děti krásný národní 

tanec. 

Na konci celého projektu se všichni dohromady sešli v „globální vesnici“, kde si zkusili, jaké 

to je, když ochutnáte opravdu pálivé jídlo. 

Projekt Edison zaznamenal velký úspěch u všech žáků, kteří doufají, že v příštím školním 

roce do naší školy zavítají další mladí lidé ze zemí, které dosud neznají. 
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Výuka německého jazyka 

 

Výuky německého jazyka se ve školním roce 2014/2015 účastnilo celkem 190 žáků, z toho 

109 v jazykových třídách.Výuku vedly p.uč.Klimešová a Plačková. 

Nejazykové třídy se učí německy od sedmé třídy, jazykové od šesté a navíc mají i vyšší 

hodinové dotace. 

Výuka probíhá podle ŠVP.Při výuce škola používá učebnice a pracovní sešity Deutsch mit 

Max pro nejazykové třídy a Ping Pong neu pro jazykové. 

23.1.2015 se 25 žáků 6.ročníku s rozšířenou výukou jazyků zúčastnilo v Rakouském institutu 

netradiční výuky Lustiges Lernen. 

V březnu proběhlo školní kolo konverzační soutěžě.Byly vytvořeny dvě kategorie – žáci 

7.a8.tříd a žáci 9.tříd.Zvítězili žáci jazykových tříd, kteří prokázali bohatou slovní zásobu a 

výborné komunikační schopnosti. 

21.4.2015 shlédlo 23 žáků z jazykových 8.tříd divadelní představení středoškolských studentů 

z Mnichova pod názvem Donnerstag.Hlavním tématem hry byla šikana. 

Výuku vhodně doplňují projekty žáků, např.6.třída s rozšířenou výukou jazyků si připravila 

prezentace na známá německá a rakouská města dle vlastního výběru. 
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Výuka francouzského jazyka 

 

Výuka tohoto románského jazyka probíhala i letos s velikým nadšením. Francouzský jazyk se 

vyučuje na naší škole jako druhý cizí jazyk v jazykových i nejazykových třídách již od 

šestého ročníku. Ve školním roce 2014/ 2015 byla výuka realizována ve všech ročnících 

druhého stupně. 

Výukovým materiálem pro všechny skupiny je učebnice Connexions 1. Jednotlivé kapitoly 

jsou rozděleny do ročníků tak, aby během celého druhého stupně žáci knihu obsahově zvládli. 

Týdenní dotace předmětu francouzský jazyk je 3 hodiny ve všech ročnících. 

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. Autentické texty nebo demonstrativní pomůcky, 

didaktické hry nebo diskuze v rámci aktivizující formy výuky jsou střídány komplexními 

výukovými metodami, jako je skupinová i samostatná práce, výuka dramatem, výuka 

podporovaná počítačem i brainstorming. 

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. 

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

třídy. 

Při výukovém procesu jsou k dispozici nejen CD a DVD přehrávače, ale zejména 

dataprojektory, což usnadňuje a zkvalitňuje práci, napomáhají k celkovému vhledu do jazyka 

a přispívá k nenásilné a zábavné formě úspěšného zvládnutí francouzského jazyka. 

 

 

Mezinárodní zkouška DELF Scolaire 

 

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) se skládá ze 4 nezávislých certifikátů, které 

odpovídají čtyřem úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CECRL). 

Díky tomuto systému se kandidát může zapsat na vybranou zkoušku, aniž by skládal zkoušku 

nižší úrovně. Existuje rovněž zkouška DELF pro školou povinnou mládež: DELF Scolaire 

(úrovně A1), kterou si zvolily žákyně naší školy v letošním školním roce. Protože se jedná o 

novou zkušenost, bylo třeba se na zkoušku velmi dobře připravit. Nejen po stránce jazykové, 

ale také po stránce psychické. 

Na tuto zkoušku se přihlásily žákyně z osmého ročníku, které začaly s výukou francouzštiny 

před třemi lety, tedy v šesté třídě. Protože na škole pracujeme s výukovým materiálem, který 

již obsahuje svým způsobem přípravu na tuto zkoušku, nebylo obtížné učivo v krátké době 

zopakovat a soustředit se na možná individuální úskalí dané zkoušky. V dané úrovni byly 

ohodnoceny 4 jazykové kompetence: porozumění nahrávkám, mluvený projev, porozumění 

textu, písemný projev. Pro úspěšné dosažení zkoušky bylo potřeba získat předem určený počet 

bodů z jednotlivých částí. 

Všechny naše žákyně uspěly a dokonce ve všech částech s velmi uspokojivými výsledky. 
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Rodilá mluvčí 

 

Neuvěřitelné se stalo skutečností a koncem kalendářního roku nám do výuky přibyla posila 

doslova k nezaplacení. V rámci projektu Cizí jazyky pro život, který podpořil celoplošně 

a komplexně základní školy, nám byla přidělena rodilá mluvčí z Francie. Cílem projektu bylo 

zvyšování interkulturních a jazykových kompetencí žáků s důrazem na jejich schopnost 

aktivně využívat cizí jazyk napříč předměty i mimo výuku ve škole. 

Velmi brzy po jejím příchodu jsme lehce přešly do plného zapojení do výuky a zapojily se do 

režimu teamové práce. Zejména z počátku byla potřeba vzájemná podpora a porozumění na 

všech stranách, než jsme našly doslova „společnou řeč“. Netrvalo to ale dlouho a organizace 

výuky a celého projektu byla v plném proudu a začala nést ovoce. Osobní kontakt s rodilým 

mluvčím byl pro naše žáky obrovským přínosem a byl zároveň velkou motivací. 

Takovou motivací byla i účast našich žáků šestého ročníku na festivalu Bonjour Brno, který se 

uskutečnil v dubnu letošního roku. Tento festival nabídl umělecké formy krátké a blízké 

publiku, neobvyklé a dostupné všem, představení, kde ani jazyková bariéra ani způsoby 

zpracování témat nebrzdily veselou a kreativní atmosféru. 

Právě pod vedením rodilé mluvčí naši žáci secvičili a nazkoušeli 4 francouzské tradiční písně 

vztahující se k ročním období. Za vlastního doprovodu hudebních nástrojů žáci zazpívali 

písně na oslavu francouzských dnů. 
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Výuka ruského jazyka 

 

V nabídce výuky cizích jazyků na naší škole je již tradičně zařazen jako druhý cizí jazyk 

i jazyk ruský. 

Ruština se vyučuje v jazykových třídách od šestého ročníku s týdenní dotací 3 hodiny 

v týdnu, v nejazykových třídách od sedmého ročníku s týdenní dotací 3 hodiny v prvním roce 

a 2 hodiny týdně ve druhém a třetím roce výuky. 

V letošním roce byla výuka realizována ve dvou skupinách s rozšířenou výukou jazyků- 7.C, 

7.D a třech skupinách nejazykových 7.AB, 8.AB, 9.B. 

Žáci se učí podle kompletní řady učebnic „Pojéchali“ 1.-4. díl, které jsou doplněny 

pracovními sešity a CD z nakladatelství SPL Albra. Děti nejprve prochází před azbukovým 

obdobím, ve kterém si hravou formou osvojují slovní zásobu a učí se správnou výslovnost, 

potom přichází nácvik psaní azbuky. Učebnice a pracovní sešity jsou doplněny obrázky, 

básničkami, říkadly, písněmi, pohádkami i úkoly, které žáky vhodně motivují k získávání 

nových poznatků a dovedností. Nenásilnou formou si děti postupně osvojují základní 

gramatické znalosti a učí se samostatně vyjadřovat své myšlenky v ústní i písemné podobě. 

Náročnost výuky je přizpůsobena podmínkám a schopnostem dané třídy. 

Výuka probíhá podle schváleného ŠVP. Důraz je kladen hlavně na receptivní a řečové 

dovednosti. Ve vzdělávacím procesu se kombinují tradiční i moderní metody výuky, 

vyhledávání informací, práce s textem, samostatná i skupinová práce, poslech CD, využívají 

se DVD, dramatizace i hra. Žáci se kromě probíraných témat seznamují i s reáliemi. 

Prezentaci za ruský jazyk pro Evropský den jazyků nacvičila třída 7.D pod vedením paní 

učitelky Skalkové. 

Schopnost porozumět ruskému jazyku si na konci roku ověřili žáci jazykových tříd a 9.B 

v hodině, která byla vedena rodilým mluvčím a setkala se s pozitivním ohlasem žáků i učitelů. 
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Evropský den jazyků 

 

Na začátku školního roku se někteří žáci, kteří se učí druhý 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. 

V letošním školním roce byla koncepce Evropského dne pojata alternativním způsobem, kdy 

žáci ztvárnili společnou myšlenku prostřednictvím jazyka francouzského, ale i německého, 

ruského a anglického. Žáci připravili scénky charakteristické pro daný jazyk, připravili 

kostýmy a potřebné rekvizity tak, aby co nejlépe svým mladším spolužákům alespoň částečně 

přiblížili kulturu a danou jazykovou skupinu. 
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Soutěže, olympiády 

 

Anglický jazyk 

 

Školní kolo soutěže v anglické konverzaci: účast 25 žáků II. stupně 

Kat. I.A 1. místo žák 6.C, kat. II.A 1. místo žák 9.D, kat. II.C 1. místo žákyně 9.C 

Okresní kolo v anglické konverzaci: 

I.A žák 6.C 8. místo, II.A žák 9.D 3. místo 

Krajské kolo v anglické konverzaci: 

II.C žákyně 9.C 8. místo 

 

 

Německý jazyk 

 

Zertifikat „Fit in Deutsch“ ( po písemné i ústní zkoušce ) získali 2 žáci 9.D 

 

Konverzační soutěž v NJ: školní kolo – účastníci – všichni žáci učící se německý jazyk 

(vybráno 10 + 10 žáků do školního kola) 

1.kategorie – 1. místo žákyně 7.D 

2.kategorie – 1. místo žákyně 9.D 

 

 

Matematika 

 

Matematická miniolympiáda 4. tříd 

Školní kolo – účast 90 žáků – postup 7 žáků 

Městské kolo – účast 7 žáků 9. místo žáci 4.C a 4.D 

 

Matematická olympiáda 5. tříd 

Školní kolo – účast 68 žáků 

Městské  kolo – účast 19 žáků, žák 5.C 6. místo, žák 5.C 7. místo 

 

Matematická soutěž Pangea 

Školní kolo – účast žáci 5.C a 5.D 

Městské kolo – účast 17 žáků 

 

Matematická olympiáda 

5. ročníky – domácí kolo (celkem 68 žáků) 

                    Školní kolo (celkem 76 žáků) – 8 úspěšných řešitelů 

                    Okresní kolo (celkem 14 žáků) – 5. místo žáci 5.C a 5.D, 6. místo žák 5.D 

6. ročníky – 14 žáků (postup do okresního kola 11 žáků – 6. místo žákyně 6.B) 

7. ročníky – 8 žáků postup do okresního kola 3 žáci – 7.C, 7 D – 5. místo žákyně 7.D)) 

 

Školní kolo Pythagoriády 

5. ročníky - 1. místo žákyně 5.C a 5 D (celkem 24 žáků) 

                  Okresní kolo (celkem 16 žáků) 1. místo žákyně 5.C a 5 D 

6. ročníky - 1. místo žákyně 6.B (celkem 42 žáků) 
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7. ročníky - 1. místo žákyně 7.D (celkem 18 žáků) 

8. ročníky - 1.-2. místo žáci 8.B oba úspěšní řešitelé (celkem 19 žáků), postup do okresního 

kola – žák 8.B 6. místo 

 

 

Biologická olympiáda 

 

Školní kolo kat. D – účast 61 žáků – 1.-3. místo žákyně 6.C 

Školní kolo kat. C – účast 22 žáků – 1.-2. místo žákyně 9.C, 3. místo žákyně 9.D 

Okresní kolo kat. D – účast  žákyň – 2. místo žákyně 6.C, 10. a 14. místo žákyně 6.C 

Krajské kolo kat. C – 2. místo žákyně 6.C (+certifikát na celostátní prázdninové soustředění) 

 

Den přírodních věd 

6. místo žáci 9.C a 9.D 

 

 

Chemická olympiáda 

 

Mladý chemik – pod záštitou Svazu chemického průmyslu 

1. kolo - 17 účastníků 9. ročníků (3 žáci postup) – 1. místo žákyně 9.D 

2. a 3. kolo – teoretická a praktická část – 3. místo žákyně 9.D + postup do celostátního kola 

v Pardubicích (žákyně obsadila 15. místo) 

 

Chemická olympiáda – školní kolo účast 6 žáků – 1.-2. místo žákyně 9.D, 3. místo žák 9.C 

Okresní kolo – účast 3 žáků – 12. místo žákyně 9.D 

Krajské kol – 14. místo žákyně 9.D (mezi ZŠ 3. místo) 

 

 

Dějepisná olympiáda 

 

Školní kolo – účast 18 žáků 8. a 9. ročníků – 1. místo žák 9.D, 2. místo žáci 8.A a 9.C 

 

 

Hudební výchova 

 

Lidový skřivánek 13. ročník – Zlatá notička – sbor – 1. místo, jednotlivci – 1. místo žák 4.D 

Lidový skřivánek 14. ročník – Zlatá notička – sbor – 1. místo (platinová notička), 

jednotlivci – 1. místo žákyně 2.A 

Karlovarský skřivánek – účast 1 žákyně 5.D 
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Sportovní soutěže 

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

  

 II. stupeň – odbíjená – 2. místo 

 

Vybíjená : Okrskové kolo dívky 5. ročník  - 2. místo 

 Městské finále – 4. místo 

 

 Okrskové  kolo hoši 5. ročník – 3. místo 

 

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

  

 I. stupeň – obvodní kolo hoši – 8 žáků 1., 2., 3. místo

       (žáci tříd 5.D,3.B 3.C,) 

 

I.stupeň-obvodní kolo dívky – 9 žáků, 3. místo (žákyně 

3.C)  

 Městské finále – 4 žáci, 1. místo žák 5.D 

 

 II. stupeň – oblastní kolo dívky a hoši 6. – 7. ročníků 

 2. – 3. místo 

 

 II.stupeň – oblastní kolo dívky a hoši 8. – 9. ročníků 

 1.– 2. místo Postup do městského finále 2. místo 

                    žák 9.B 

 

Florbal : II. stupeň – Okresní kolo Brno – město žáci 8. – 9. ročníků 

 vítěz ve skupině 

 Semifinále – 2. místo 

 

 Okresní kolo Brno – město žáci 6. – 7. ročníků –vítěz ve 

 skupině 

 Semifinále – 1. místo 

 Finále – 2. místo 

 

 Vánoční turnaj – vítěz 7.A, 9.D 

 

Vánoční sestavy s hudbou : účast 8 tanečních skupin – 1. místo třída 7.D 

 

Atletické závody : Atletický trojboj – 3. – 5. třídy – účast 12 žáků 3. místo 

žák 3.C  

 

 O nejlepšího stovkaře a stovkařku (hoši, dívky) - účast 

   

 O nejlepšího dálkaře a dálkařku (hoši, dívky) - účast 
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Volejbal : Přebor města Brna – dívky II. stupeň (účast) 

 

Basketbal : II. stupeň hoši – okresní kolo – 1. místo 

 Krajské kolo v Tišnově  (účast) 

 

 II. stupeň dívky- okresní kolo – 1. místo 

 Krajské kolo v Tišnově – 2. místo a postup do celostátní 

 kvalifikace - Pardubice (účast) 

 

 

V hodnocení Asociace školních sportovních klubů ČR získaly dívky 1. místo v bodování 

brněnských základních škol, zejména díky výbornému umístění basketbalistek.  
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Školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety 

 

 

Školy v přírodě 

Termín Třída Místo pobytu Počet žáků Dnů 

16. 3. – 20. 3. 1.A, 2.D Radešín, Balónový hotel 35 5 

23. 3 – 27. 3 4.B, 5.C Zderaz, hotel Renospond 35 5 

28. 3. – 1. 4. 2.C, 3.D Rýmařov, chata Orientka 45 5 

27. 4. – 30. 4 3.A, 5.A Bolešín, Penzion u Šikulů 32 4 

27. 4. – 30. 4. 4.A, 5.D Češkovice, hotel Vyhlídka 33 4 

4. 5. – 7. 5. 2.A, 5.B Suchý, penzion Athéna 42 4 

18. 5. – 22. 5. 4.D Blatiny, penzion Solitery 23 5 

25. 5. – 29. 5. 4.B, 4.C Suchý, penzion Athéna 39 5 

25. 5. – 29. 5. 1.C, 2.B Češkovice, hotel Vyhlídka 44 5 

 

 

Lyžařské kurzy 

Termín Třída Místo pobytu Počet žáků Dnů 

2. 2. – 6. 2. 7. ročníky Dolní Morava, hotel Prometheus 42 6 

28. 1. Výběr 2.st. Stuhleck 11 1 

 

 

Poznávací zájezdy 

Termín Třída Místo pobytu Počet žáků Dnů 

8. 10. – 12. 10. výběr 2.st. Paříž, Loira 47 4 

27. 11. výběr 2.st. Drážďany, Tropical Island 23 2 

11. 12. výběr 2.st. Vánoční Vídeň 38 1 

13. 5. – 17. 5. výběr 2.st. Řím, Pompeje 5 4 

10. 6. výběr 2.st. Dalešice, Dukovany 47 1 

25. 6. výběr 2.st. Osvětim, Krakov 29 1 
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Výlety 

Místo Třída 

Boskovice 1.B, 1.D 

Bouzov 2.C, 3.C 

Ořešín 5. D 

Jehnické rybníky 4.B 

lanové centrum 3. C, 5. A, 5. C, 5. D 

Ramzová 6.A, 6.B, 7.A, 8.C 

Mílovy 6.C 

Znojmo, Podyjí 7.B 

Oslavany 7.D 

Bratislava 8.A, 8.B 

Beskydy 9.A 

Sloup 9.B 

Praha 9.C 
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Dopravní výchova 

 
Dopravní hřiště ZŠ Pastviny, Brno- Komín 

Žáci 2.-5. tříd  absolvovali v daných termínech nejen výuku dopravních předpisů na PC, ale i 

praktickou část na dopravním hřišti, kde se stali účastníky silničního provozu nejen jako 

cyklisté nebo chodci, ale i jako řidiči autíček. 

Účast : 14 tříd ( 260 dětí) 

 

 

Amavet – Junior Brno, Cacovická 6 

Výukové programy pro žáky 1. stupně ZŠ – dopravní výchova + Prevence a ochrana člověka 

v mimořádných situacích (součást ŠVP) 

Těchto výukových programů, které probíhaly vždy zároveň v jednom dni, se zúčastnilo 16 

tříd (377 dětí). 

 

 

Dopravniskola.cz 

Naše škola pro kalendářní rok 2015 též zakoupila licenci pro vstup na webové stránky 

dopravniskola.cz, které jsou využitelné hlavně pro 1.-3. třídy. Kreslené situační příběhy, 

písničky i testy jsou kdykoli k dispozici, také v rámci mezipředmětových vztahů bývají 

vhodným zpestřením. 
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Kulturní a výchovné akce 

 
Divadlo B.Polívky 
 

Princezna se zlatou hvězdou 5 tříd 

Country Vánoce 3 třídy 

Vánoce s kamarády 3 třídy 

O medvědu Ondřejovi 6 tříd 

Poutníci na cestách 5 tříd 

 

 

Palác šlechtičen 
 

Hravé Velikonoce 5 tříd 

 

 

Divadlo Buranteater 
 

Zkrocení zlé ženy – anglické představení 4 třídy 

Moje rodina a ostatní zvířata – anglické představení 2 třídy 

 

 

Velký Špalíček 
 

Film Hunger Games II. stupeň 

Jak vycvičit draka 8 tříd 

Tučňáci z Madagaskaru 11 tříd 

 

 

Husa na provázku 
 

Představení žákyně 6. ročníku 1 třída 

 

 

Bílý dům 
 

Projekce Indie II. stupeň 

Planeta Země II. stupeň 

 

 

Kino Art 
 

Jeden svět na školách 4 třídy 

Návštěva francouzských filmů 2 třídy 
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Klub Leitnerova 
 

Německé divadlo 2 třídy 

 

 

Technické muzeum 
 

Velká válka 3 třídy 

Ulička řemesel 3 třídy 

 

 

Moravská galerie 
 

Edukační program 3 třídy 

 

 

Knihovna J.Mahena 

 

Jan, zvaný Hus 1 třída 

Program ke Dni dětí 1 třída 

Vesmír 2 třídy 

Neotesánek 1 třída 

1. světová válka 1 třída 

Velký příběh knihy 1 třída 

Vánoce 1 třída 

Poválečná literatura 1 třída 

Týden čtení – novinky 1 třída 

České pohádky 2 třídy 

Velikonoce 1 třída 

O pohádkách 1 třída 

Podnebné pásy 1 třída 

Lesní zvířata na jaře 1 třída 

Květnové události 1 třída 

Život dinosaurů 1 třída 

Knižní novinky na prázdniny 1 třída 

Klíčování 1 třída 

 

 

Antropos 

 

Návštěva expozice Pravěk 3 třidy 

 

 

VIDA Brno 
 

Návštěva výukových prostor 1 třída 
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Hvězdárna 
 

Astronom v každém z nás 4 třídy 

Cesta k planetám 1 třída 

Zula patrola 6 tříd 

Astronaut 2 třídy 

 

 

CVČ Lužánky 
 

Brněnská okruh č. 2 2 třídy 

 

 

Lipka, Rozmarýnek, Jezírko, Bystrouška 
 

Výukový program Plazi 2 třídy 

Výukový program Ptáci 2 třídy 

Terénní cvičení 3 třídy 

Jarní probouzení 1 třída 

 

 

Vila Tugenhat 
 

Prohlídka vily výběr 9. ročníků 

 
 

Muzeum knihy Žďár 
 

Exkurze 1 třída 

 

 

Akce ve škole 
 

Příběhy bezpráví 3 třídy 

Přednáška Čas proměn 3 třídy 

Přednáška AIDS 2 třídy 

Vystoupení Divadla Slunečnice Varieté s dětmi I. a II. stupeň 

Pracovní dílna na školním pozemku 4 třídy 

Přednáška Holky z Venuše, kluci z Marsu 2 třídy 

Vystoupení hudební skupiny Réva I. stupeň 

Chemická čarování 3 třídy 

 

 

Úřad práce 
 

Návštěva Úřadu práce 9.tříd – volba povolání 4 třídy 
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Ostatní akce 
 

Sportovně-vzdělávací den na Čichnové výběr 8. ročníků 

Den na střední Čichnova výběr 9. ročníků 

Mezigenerace na Šelepce výběr II. stupeň 

Vystoupení žáků na Vánoce nám. Svobody výběr I. stupeň 

Exkurze SAKO Co se děje s odpady? 1 třída 

Seiferos Dravci a sovy I. a II. stupeň 

Život postižených Kociánka 2 třídy 

Doprovodná akce Happy snack – ovoce a zelenina 3 třídy 

Ukázka výcviku psů Policie ČR 2 třídy 



 33 

Výchovné komise 

 

V průběhu školního roku se uskutečnilo 5 výchovných komisí a 14 neformálních schůzek. 

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

psycholožka, výchovná poradkyně, 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. 

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

poradkyně, popř. školní psycholožky. Na schůzkách byly projednávány méně závažné 

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

příprava. Na 3 schůzkách, které se konaly na přání rodičů, byla projednávána možnost 

zlepšení komunikace rodičů a vyučujících. 

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

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

pro zjištění případných vývojových poruch učení žáka. Při závažných problémech byla 

rodičům doporučena spolupráce se Střediskem výchovné péče. 

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

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

chování i prospěch. 
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Školní psycholog 

 

Školní psycholožka působí na naší základní škole již čtvrtým školním rokem na pracovní 

úvazek ve výši 0,6. 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 v tomto roce poprvé také prostřednictvím třídenních 

adaptačních kurzů pro všechny tři 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 32 žáků, 34 vyučujících a 42 rodičů s žádostí o poradenství. Na 

základě těch bylo realizováno celkem 129 poradenských rozhovorů s žáky, 97 konzultací 

s vyučujícími a 48 konzultací s rodiči. Ve většině případů se jednalo o poradenství 

krátkodobá, jež se odehrála v jednom či několika málo setkáních, u sedmi 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 třídy. V rámci té 

pracovala školní psycholožka se dvěma třídami dlouhodobě (v rámci výuky, mimo ni či 

v průběhu školy v přírodě či třídenního školního výletu) na podpoře pozitivních vztahů mezi 

žáky, s několika dalšími pak dle potřeby v případě vyskytnuvšího se výraznějšího konfliktu 

mezi dětmi.  

 

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 třídenních 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 svou třídní učitelkou 

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 první ročník 

vícedenních adaptačních kurzů se setkal se silnými pozitivními ohlasy ze stran vyučujících, 

dětí i jejich rodičů, ale hlavně – posílil vztahy v nových kolektivech, a stal se tak základem 

nové tradice této školy. 

V oblasti preventivní práce se třídami navázala školní psycholožka v tomto školním roce na 

loňskou spolupráci s pražskou Klinikou adiktologie Univerzity Karlovy a z ní vycházející 

realizaci dlouhodobého preventivního programu Unplugged určeného pro žáky 6. tříd, jež je 
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zaměřený na prevenci zneužívání návykových látek a osobnostní a sociální rozvoj žáků, a 

jeho pokračování v podobě programu Nprevence pro žáky 7. tříd, jež se více věnuje 

problematice dopadů návykových látek na lidský organismus. V rámci tohoto programu 

vstupovala školní psycholožka po souhlasu rodičů v průběhu školního roku do všech šestých a 

sedmých tříd s takto zaměřenými interaktivními lekcemi. Také právě díky těmto probíraným 

tématům, způsobu práce v těchto hodinách a navázanému vztahu s žáky, se někteří žáci 

bezprostředně v průběhu hodin či po jejich skončení obrátili několikrát na školní psycholožku 

se svými starostmi či problémy osobními či se školou souvisejícími. 

 

Metodická činnost 

V rámci metodické práce se školní psycholožka zúčastnila pedagogických rad, všech třídních 

schůzek a hovorových hodin a několika výchovných komisí. Přítomna byla rovněž 

metodickému setkání vyučujících z prvních tříd s pracovnicemi spádové pedagogicko – 

psychologické poradny. Školní psycholožkou řešené případy si v průběhu roku vyžádaly 

úzkou spolupráci nejen s tímto poradenským zařízením, ale rovněž se sociálním odborem či 

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

výchovné péče, psychiatrické ambulance, aj., Policie ČR). Jako velmi dobře fungující a 

účelná se jeví spolupráce školní psycholožky, výchovné poradkyně 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 nově zavedených tzv. výchovných setkání s rodiči. 

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

workshop Domácí násilí a jeho vliv na děti pořádaný Oddělením sociálně právní ochrany dětí 

Kuřim, akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí, seminář Právní aspekty šikany a 

proškolení k vedení dlouhodobého preventivního programu Nprevence zaměřeného na 

prevenci zneužívání návykových látek. 
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Minimální preventivní program 

 

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

programy akreditovaných institucí a druhá část jsou aktivity zorganizované na základě 

požadavků aktuální situace ve škole a třídních kolektivech. 

 

 

Plánované aktivity 
 

9., 10. 9. - „Bezpečně na internetu“ MPB, 5. ročník 

 

20. 10. – „Šikana, kriminalita, drogy – obrana a prevence“ – plk. JUDr. N. Dočekal, Agentura 

Lazar, 6. ročník 

  

5. 11. – „Zločin kolem nás“ – J. Klíma, Agentura Lazar, 7. ročník  

 

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

 

11., 12. 2. – Prevence kouření – sdružení Podané ruce, 4. ročník  

 

18., 19. 2. – Prevence užívání alkoholu – sdružení Podané ruce, 5. ročník  

 

26., 27. 5. – Poruchy příjmu potravy – sdružení podané ruce, 9. ročník 

Během září vyjížděli žáci 6. tříd na adaptační semináře v rámci rozvoje pozitivního klimatu 

třídních kolektivů. 

Průběžně celý rok probíhal v 6. ročníku program Unplugged, zaměřený na sebepoznání, 

prevenci drogové závislosti, posílení sebevědomí dětí a soudržnost třídních kolektivů pod 

vedením školní psycholožky. 

V návaznosti na Unplugged se naše škola zapojila také do pilotního ověřování projektu 

nPrevence, který je zaměřen na účinek alkoholu, tabákových výrobků a THC na mozek 

dospívajících. Program vedla také školní psycholožka Mgr. Hošťálková a probíhal průběžně 

celý rok v 7. ročníku. 

Žáci byli o akcích a nabídce pořadů informováni prostřednictvím nástěnky v l. podlaží a 

pedagogové byli průběžně seznamováni s harmonogramem akcí. 

 

 

Aktivity zaměřené na problémy tříd 

Jednalo se programy zaměřené na drogovou prevenci (16. 1.), důsledky přestupků a trestných 

činů (1. 4.), netolismus (18. 6.) a kyberšikanu (25. 6.). Provádělo je vesměs sdružení Podané 

ruce a v jednom případě Městská policie Brno. Jednalo se o třídy 4.C, 5.A a 9.B. 

Individuální pohovory se žáky vedli především třídní učitelé, dále pak školní psycholožka 

Mgr. Hana Hošťálková, výchovná poradkyně Mgr. Milada Klimešová a metodik prevence 

Mgr. Tomáš Fiala. 

V rámci analýzy informovanosti a stavu šikany na škole provedlo školní poradenské 

pracoviště anonymní anketu ve třídách od 3. do 9. ročníku. S výsledky šetření byli seznámeni 

vyučující i žáci a byla přijata návazná opatření k řešení potenciálně problematických situací. 
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Všechny akce byly konzultovány s vedením školy. Spolupráce v oblasti prevence mezi 

jednotlivými učiteli, metodikem prevence, školní psycholožkou, výchovnou poradkyní a 

vedením školy je na velmi dobré úrovni. Stejně dobré jsou i vztahy mezi školou a 

organizacemi, poskytujícími podporu a programy v oblasti primární prevence, především PPP 

Sládkova a sdružením Podané ruce. 
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Kočičí zahrada ve 3.D 

 

Kočičí zahrada je preventivní program vhodný pro děti 3.- 4. tříd, který pomáhá 

rozvíjet sociální dovednosti v rámci prevence rizikového chování. 

Děti se seznámily se čtrnácti kočkami, které spolu žijí na zahradě, ve dvojicích je nakreslily a 

napsaly k nim dané charakteristiky jejich povah. Obrázky jsou na nástěnce k dispozici během 

celého projektu. Každý hledá tu, které se nejvíc podobá. 

Program je rozdělen do 12 lekcí, letos jsme absolvovali 8, účastní se 28 dětí. 

Základem každé lekce je příběh na určité téma, který se v kočičí zahradě udál (např. lež, 

podvod, odvaha, strach, tlak skupiny, obhájení vlastního názoru, lákavé tajemství,…). 

Pracujeme v komunitním kruhu formou odpovědí na návodné otázky. Situace si děti mohou i 

prožít v rámci aktivit (her), následuje sdílení pocitů, prožitků, názorů a závěrečná evaluace. 

Program bude dokončen v 1. pololetí příštího školního roku. 

Cílem této metody je rozvíjení mezilidských vztahů, posilování soudržnosti třídy, budování 

pocitu sounáležitosti mezi spolužáky a vytváření zdravého klimatu ve třídě. 
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Umístění žáků na středních školách 

 
 

 

 

 9.A 9.B 9.C 9.D 8.A 8.B celkem 

Gymnázium 

státní 5 5 9 8   27 

35 církevní  1 1    2 

soukr. 2 1 2   1 6 

SOŠ 

státní 12 19 7 7   45 

50 církevní       0 

soukr. 4 1 1    6 

Konzervatoř    1    1 1 

SOU 
státní 3 1   1  5 

5 
soukr.       0 

Počet žáků 25 28 21 15 1 1  91 

 

 

 

 

 5.A 5.B 5.C 5.D celkem 

Gymnázium 

státní 1 2 5 9 17 

21 církevní    3 3 

soukr.   1  1 

Konzervatoř        
 

 

 

 

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

Gymnázium 

státní 1 3 6 12 22 

22 církevní      

soukr.      
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Absence žáků 

 

1.stupeň 

  Omluvené hodiny Průměr na žáka Neomluvené hodiny 

1.A 

1.pol. 637 26,54 0 

2.pol. 1464 61,00 0 

celkem 2101   0 

B 

1.pol. 626 28,45 0 

2.pol. 984 44,73 0 

celkem 1610   0 

C 

1.pol. 671 29,17 0 

2.pol. 1266 55,04 0 

celkem 1937   0 

D 

1.pol. 900 36,00 0 

2.pol. 1154 46,16 0 

celkem 2054   0 

2.A 

1.pol. 501 23,86 0 

2.pol. 1016 48,38 0 

celkem 1517   0 

B 

1.pol. 979 40,79 0 

2.pol. 1129 47,04 0 

celkem 2108   0 

C 

1.pol. 542 27,10 0 

2.pol. 682 34,10 0 

celkem 1224   0 

D 

1.pol. 498 29,29 0 

2.pol. 959 56,41 0 

celkem 1457   0 

3.A 

1.pol. 595 37,19 0 

2.pol. 613 38,31 0 

celkem 1208   0 

B 

1.pol. 795 37,86 0 

2.pol. 1094 52,10 0 

celkem 1889   0 

C 

1.pol. 604 24,16 0 

2.pol. 1233 49,32 0 

celkem 1837   0 

D 

1.pol. 896 32,00 0 

2.pol. 1166 41,64 0 

celkem 2062   0 
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4.A 

1.pol. 674 33,70 0 

2.pol. 1137 56,85 0 

celkem 1811   0 

B 

1.pol. 760 42,22 0 

2.pol. 1221 67,83 0 

celkem 1981   0 

C 

1.pol. 793 30,50 0 

2.pol. 1449 55,73 0 

celkem 2242   0 

D 

1.pol. 637 23,59 0 

2.pol. 1106 40,96 0 

celkem 1743   0 

5.A 

1.pol. 803 40,15 0 

2.pol. 1324 66,20 0 

celkem 2127   0 

B 

1.pol. 1363 56,79 0 

2.pol. 1873 78,04 0 

celkem 3236   0 

C 

1.pol. 987 44,86 0 

2.pol. 1326 60,27 0 

celkem 2313   0 

D 

1.pol. 739 29,56 0 

2.pol. 1485 59,40 0 

celkem 2224   0 

 

 

 

 

2.stupeň 

 

  Omluvené hodiny Průměr na žáka Neomluvené hodiny 

6.A 

1.pol. 1064 36,69 0 

2.pol. 1248 43,03 0 

celkem 2312   0 

B 

1.pol. 1279 39,97 0 

2.pol. 2027 63,34 0 

celkem 3306   0 

C 

1.pol. 1378 44,15 0 

2.pol. 2293 73,97 0 

celkem 3671   0 

 



 42 

 

7.A 

1.pol. 774 38,70 0 

2.pol. 1138 56,90 0 

celkem 1912   0 

B 

1.pol. 1362 59,22 64 

2.pol. 2178 94,70 60 

celkem 3540   124 

C 

1.pol. 1255 48,27 0 

2.pol. 1376 52,92 0 

celkem 2631   0 

D 

1.pol. 1197 49,88 0 

2.pol. 1549 64,54 0 

celkem 2746   0 

8.A 

1.pol. 1063 50,62 0 

2.pol. 1343 63,95 35 

celkem 2406   35 

B 

1.pol. 1371 48,96 0 

2.pol. 2028 72,43 0 

celkem 3399   0 

C 

1.pol. 1036 51,80 0 

2.pol. 1133 56,65 0 

celkem 2169   0 

9.A 

1.pol. 1385 55,40 2 

2.pol. 2613 104,52 0 

celkem 3998   2 

B 

1.pol. 1844 65,86 7 

2.pol. 2921 104,32 231 

celkem 4765   238 

C 

1.pol. 1007 47,95 2 

2.pol. 1685 80,24 11 

celkem 2692   13 

D 

1.pol. 963 64,20 0 

2.pol. 1725 115,00 0 

celkem 2688   0 

 

celkem 

  Omluvené hodiny Průměr na žáka Neomluvené hodiny 

1.stupeň 

1.pol. 15000 33,48 0 

2.pol. 23681 52,86 0 

celkem 38681   0 

2.stupeň 

1.pol. 16978 49,50 75 

2.pol. 25257 73,62 337 

celkem 42235   412 

celkem 

1.pol. 31978 40,43 75 

2.pol. 48938 62,29 337 

celkem 80916   412 
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Spolupráce s MŠ 

 

Naše škola má uzavřený plán spolupráce s MŠ Bulharská. V tomto školním roce probíhala 

pod vedením p.uč. Koblihové a třídních učitelek prvních tříd. 

 

Ve školním roce 2014/2015 proběhly tyto akce: 

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

        listopad 2014 (do 9 MŠ v nejbližším okolí) 

 úspěšné zapojení naší školy do Veletrhu základních škol v Lužánkách 

        27. 11. – 28. 11. 2014 (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 

        9. 12. 2014 – MŠ Vackova      6 dětí v 1.A    p.uč. Podsedníková 

  9. 12. 2014 – MŠ Vackova      6 dětí v 1.B    p.uč. Linhartová 

   24. 3. 2015 – MŠ Bulharská  12 dětí v 1.C    p.uč. Geržová 

   24. 3. 2015 – MŠ Bulharská  13 dětí v 1.D    p.uč. Herodesová 

 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 a ukázka práce s interaktivní tabulí při výuce. 

 zápis do 1.tříd a dny otevřených dveří 

        15. 1. – 16. 1. 2015    zápis do 1.tříd (13 – 17 hod.) 

   2. 12. – 3. 12. 2014    dny otevřených dveří (8 – 11. hod.) 

 stav zápisu do 1.tříd ZŠ na šk.rok 2015/2016 k únoru 2015 

        počet dětí u zápisu                   149, z toho 5 nešestiletých 

                      (76 dívek, 73 chlapců) 

   z toho odklad školní docházky             8 

 skutečný stav zápisu do 1.tříd ZŠ na šk.rok 2015/2016 k září 2015 

  přijato         103 (102 + 1 dle § 38/1a) 

  odklady         12 

  odstoupení od správního řízení 34 (důsledek možnosti zápisu dítěte na 

více škol) 

  počet tříd 4 

 informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

 15. 6. 2015 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 

Schůzka se konala za přítomnosti učitelek budoucích prvních tříd (V. 

Veselíková, I. Koblihová, M. Mojžíšová, P. Kezniklová) a paní vychovatelky 

ŠD R. Ratiborské. 
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Školní družina 

 
Počáteční stav žáků -  273 

Stav ve II. pol. - 262 

Chlapců - 138 

Dívek - 124 

 

Děti jsou umístěny v 9 odděleních dle tříd a věku 

 

I. odd.  -  I. A, I.B    pí. vych. V. Jebáčková 

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

III. odd.  -  I. C, I. D      pí. vych. P. Střechová vedoucí vychovatelka 

IV. odd.  -  II. C, IV. A, IV.B  pí. vych. Mgr. H. Pilková 

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

VI. odd.  -  II. B   pí. vych. R. Ratiborská 

VII. odd.  -  IV. C, IV. D  pí. vych. Bc. K. Němcová, K. Stávková 

VIII. odd.  -  III. A, III. D  pí. vych. Mgr. S. Šimíčková 

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

 

Od září 2014 nově nastoupily paní vychovatelky Bc. K. Němcová, K. Stávková,  

od ledna 2015 Mgr. S. Šimíčková 

 

 

Zájmová činnost 
 

Zájmová činnost v ŠD je organizována formou kroužků.  

Počet dětí v kroužcích: 84 

Výtvarný 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 

Country tance: vede J. Kopečná, je určen dětem třetích a čtvrtých tříd 

 

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

 

 

Akce ŠD 

 

a.  Spolupráce s občanským sdružením Smrk 

Poznáváme podzimní a jarní přírodu 

Výstava „ Slaměný betlém“ 
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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 (3x), Vánoční tradice 

(1x), Čarodějnické pohádky (1x), Kouzelný svět fantazie (4x), Kamarádka knížka 

(1x), Slon v porcelánu (1x) 

- Vánoční jarmark – pro děti i pro širokou veřejnost 

 

c.  Výstavy  

- v rámci Technického muzea návštěva výtvarné dílny:  

- Plovoucí svíčky (2x) 

- velikonoční dílna (2x) 

- batikování s nepálskými motivy (1x) 

 

d.  Sportovní akce  

- Spolupráce s oddílem SKAUT, sportovní odpoledne (lehkoatletická olympiáda), 

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

- Závody v plavání na ZŠ Novoměstská 

 

e.  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. S. Šimíčková, Mgr. J. Halouzková). 

 

f.  Relaxační pobyt 

- pravidelné návštěvy v solné jeskyni ,,Orchidea“ 

 

g.  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. 
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h.  Sebevzdělávání, semináře: 

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

semináře na ZŠ Novoměstská 

- absolvování semináře první pomoci – Mgr. H. Pilková, P. Střechová 

- náslech posluchačky slečny M. Sklenářové 

 

i. Školy v přírodě, výlety 

Ve školním roce 2014/15 se vychovatelky školní družiny podílely na těchto výjezdech: 

 

- školy v přírodě: 

16.3. – 20.3.  Rašínov  - J. Kopečná  

23.3. – 27.3.  Blansko  - Mgr. J. Halouzková 

 

28.3. – 1.4. Rýmařov   - M. Foltýnová 

27.4. – 30.4.  Blansko  - Mgr. H. Pilková 

 

4.5. – 7.5.  Boskovice  - V. Jebáčková 

25.5. – 29.5.  Blansko  - P. Střechová, R. Ratiborská 

25.5. – 29.5.  Suchý   - Bc. K. Němcová 

 

 

- jednodenní výlety ( sobota ): 

Prosinec 2014: Mikulášské čertění na KOUZELNÉM HRADĚ 

- interaktivní hry 

- první až čtvrté třídy 

Červen 2015:  Strašidelný zámek Draxmoor 

    - pojďme se bát společně 

    - první až čtvrtá třída 

 

 

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

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

 

Sběr kaštanů 

celkem 6 400 kg 

 

Třídy: 

1. místo    4.B    831 kg 

2. místo    1.D    634 kg 

3. místo    2.B    626 kg 

4. místo    3.B    588 kg 

5. místo    2.A    566 kg 

 

Jednotlivci: 

1. místo    žákyně 4.B   823 kg 

2. místo    žák 3.B   230 kg 

3. místo    žákyně 2.A   208 kg 

4. místo    žákyně 3.B   167 kg 

5. místo    žák 2.B   155 kg 

 

Sběr pomerančové kůry: 

celkem 225 kg 

 

Třídy: 

1. místo 2. A  42 kg 

2. místo 3. C  35 kg 

3. místo 4. C  22 kg 

4. místo 2. B  21 kg 

5. místo 1. B  17 kg 

 

Jednotlivci: 

1. místo žák 2. A  14,4 kg 

2. místo žák 4. C  10,6 kg 

3. místo žák 5. B  10,5 kg 

 

Sběrové dny starého papíru 

Na 6.a 7. listopadu jsme vyhlásili sběrové dny starého papíru. 

Žáci nosili do školy papír, kterého se potřebovali zbavit v domácnosti – a to šetrným 

způsobem. Tento přinesený papír byl pak odvezen spolu s dalším papírovým odpadem z naší 

školy. 
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Recyklohraní 

 

Naše škola se snaží aktivně podporovat ekologické myšlení u žáků a zapojovat je do akcí na 

ochranu přírody. 

Jednou z takových akcí je projekt MŠMT, který prohlubuje znalosti žáků v oblasti recyklace a 

ochrany životního prostředí. 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby třídili nebezpečný odpad do nádob, které jsou rozmístěny 

v budově školy. 

V letošním školním roce jsme odevzdali k recyklaci 13 monitorů, 143 kg drobných 

elektrospotřebičů, 55 kg vybitých baterií a 18 kusů tonerů. 

Žáci 2. ročníku také úspěšně splnili úkol s názvem Světlo Obsahem tohoto úkolu bylo 

zobrazit světlo ve všech jeho podobách. 

 

 

 

Víčkománie 

 

Ve školním roce 2014/2015 naše škola již druhým rokem sbírala víčka z Pet lahví. Sběr víček 

byl určen pro třináctiletého chlapce s dětskou mozkovou obrnou. 

Díky naší pomoci (nasbírali jsme celkem 19 pytlů) se podařilo vybrat dostatečný počet víček, 

který firma Hottech proměnila ve finanční obnos, za který chlapec odjel na třítýdenní 

rehabilitační pobyt v centru Adeli v Piešťanech. 

V příštím roce budeme ve sběru víček pokračovat. 
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Ovoce a zelenina do škol 

projekt 

Již několik let se naše škola pravidelně zapojuje do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Jeho 

základním cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné 

stravovací návyky ve výživě dětí a zároveň bojovat proti dětské obezitě. Nárok na dotované 

ovoce a zeleninu mají zcela zdarma všichni žáci 1. stupně. 

Garantem projektu je poradenské centrum Výživa dětí. Děti mají možnost odebírat zdravou 

svačinu z chladících výdejových automatů. Výběr ovoce a zeleniny je pestrý, 

upřednostňovány jsou produkty našeho klimatického pásma. 

V rámci doprovodných opatření si žáci našich 5. tříd vyzkoušeli v závěru školního roku 

ochutnávku ovoce a zeleniny s vlastním aranžmá v prostorách školy. Žáci byli touto akcí 

nadšení a s chutí také v závěru hodiny svoje výtvory snědli. 

Jsme rádi, že zřizovatelé tohoto projektu myslí především na zdraví našich dětí a snaží se 

prezentovat pomocí zábavných forem. 
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Zdravé zuby 

 

Ve školním roce 2014 / 2015 probíhal na naší škole opět projekt Zdravé zuby. 

Firma MediaDIDA zaslala pro všechny žáky 1.-5.ročníků kartu, kterou si mohli nechat 

potvrdit u svého zubního lékaře a tím se mohli zúčastnit celostátního slosování o atraktivní 

ceny. Paní učitelky jednotlivých tříd měly k dispozici pracovní listy, pomocí kterých si 

s dětmi zopakovaly znalosti o chrupu a péči o něj. 

Letos pokračovala také spolupráce se studenty lékařské fakulty MU, kteří názorně a zábavnou 

formou předvedli žákům 1. ročníků, jak správně pečovat o chrup. Děti nejprve zhlédly 

motivační pohádku, následně jim bylo na modelech chrupů předvedeno, jak si správně čistit 

zuby. Každý žák si vše osobně vyzkoušel pod dozorem studentů. Dětem se velmi líbilo čištění 

zubů velkého krokodýla obřím kartáčkem. Žáci nakonec obdrželi zubní kartáček a vzorek 

zubní pasty Elmex. 

V průběhu roku proběhl program Dental prevention (Zubní prevence) ve 2.-5.ročnících. 

Studentky lékařské fakulty (obor Dentální hygiena) promítly žákům prezentaci o stavbě a 

složení chrupu, o zdravé stravě a o různých dentálních onemocněních. Následovala diskuse o 

vlastních zkušenostech žáků s péčí o chrup. Žáci si přinesli z domu své zubní kartáčky a 

nacvičovali správný způsob čištění zubů. 
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Zahraniční studenti v 1.C 

 

Dne 4. listopadu 2014 navštívili na naší škole třídu 1.C studenti ze zahraničí, např. z Číny, 

Japonska a Thajska. Přišli společně s paní profesorkou Ludmilou Zabloudilovou.  

Studenti jsou ubytováni v českých rodinách, chodí zde do školy a poznávají způsob života 

i vzdělávání v České republice. Proto se přišli podívat do první třídy, kde se učí číst, psát, 

počítat, a také zvládat základy anglického jazyka.. 

Děti z první třídy na úvod hodiny zazpívaly anglickou písničku a všichni se navzájem 

představili. Potom se studenti rozdělili do skupinek, ve kterých měl každý za úkol naučit se od 

prvňáčků pět nových českých slov, která dosud neznal. Všichni se při této činnosti dobře 

bavili a někteří prvňáci se rychle vžili do role učitele. Potom si společně říkali další česká 

slova a děti jim ukazovaly učebnice, sešity i další pomůcky. Nakonec naši žáci ukázali, co 

všechno se již ve škole naučili. Všem se návštěva velmi líbila. 
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Školní senát 

 

Činnost jsme zahájili v listopadu 2014, scházeli jsme se každý měsíc a připravovali jsme se na 

jaro, kdy jsme naplánovali dvě akce. 

První proběhla 31.3.2015 – Den barev. Žáci školního Senátu vybrali červenou. Sladkou 

odměnu vyhrála třída 6.A s p.uč. Lešenarovou. Tato třída měla na sobě neuvěřitelných 215 

kusů červeného oblečení a doplňků. 

Druhá akce se uskutečnila 12.6.2015 – Den elegance. Účastnilo se ho více než 150 dětí 

2.stupně. Nejvíce elegantních slečen a mladých mužů měla třída 6.B, za což jim náležela také 

sladká odměna. 

Současně probíhala na chodbě školy soutěž o módě a etiketě pod vedením dívek z 8.A. Své 

znalosti si otestovalo asi 70 žáků převážně ze 6. a 8. tříd. 



 53 

Další vzdělávání učitelů 

 
Blažková Výjezdní zasedání BiO 

 

Burkertová Vánoční seminář v AJ 

 Práce s diferencovanou třídou v ČJ 

 Kurz AJ Brána jazyků otevřená (celoročně) 

 

Fiala Prevence kriminality žáků ZŠ 

 Krajská konference metodiků primární prevence 

 Bezpečnost v TV 

 Konference pro metodiky prevence 

 Rasismus, xenofobie, sekty 

 Právní vědomí se zaměřením na šikanu 

 

Hamplová Kurz o chemické legislativě 

 

Hofericová Konference Ve službách speciálně vzdělávacích potřeb 

 

Holásková Bezpečnost v TV 

 

 

Holíková Zdravotník zotavovacích akcí 

 

Jalový Seminář pořádaný ČŠI 

 NIDV Jak napsat projekt 

 Dotace EU pro školy 

 Peněžní fondy 

 

Kleinová  

 

Klimešová Seminář pro výchovné poradce 

 

Koblihová Jak lépe učit češtinu v 1. období ZŠ  

 

Konečná Veletrh nápadů učitelů chemie 

 Systém péče o žáky s SVP   

 Ukázky dobrého vyučování v matematice 

 Práce s chybou ve vyučování matematice 

 

Krochmalná Konference fyzika (výukové filmy) 

 

Kubíková Dějepis hrou 

 

Mojžíšová Jak lépe učit češtinu v 1. období ZŠ 
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Pešková Seznamte se s Ekoškolou 

 Práce s chybou ve vyučování matematice 

 Práce s diferencovanou třídou v matematice 

 

Psotová Jak lépe učit češtinu v 1. období ZŠ 

 Zdravotník zotavovacích akcí 

 

Skořepová Seminář k evropskému projektu Zvyšování kvality vzdělání 

 

Střechová Seminář vedoucích vychovatelek (2x) 

 

Šimurda Setkání učitelů TV 

 

Šobáňová Kurz AJ Brána jazyků otevřená (celoročně) 

 Dopravní výchova 

 

Veselá Edukoland – pedagogická praxe 

 Kurz AJ Brána jazyků otevřená (celoročně) 

 

Veselíková Děti na startu 

 

Vidoňová Práce s diferencovanou třídou ve fyzice 

 Měření neviditelného záření 

 

Zezulová Milada P.A.R.K. Cambridge Day for Primary School 

 Konference pro učitele ZŠ 

 

 

 

Všichni vyučující Školení první pomoci ČČK 

 Pedagog mezi paragrafy 
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Pedagogická praxe 

 
Student   učitel 

Pojezná Adéla PdF 1. stupeň Šobáňová 

Němcová Kamila PdF D – Ov Kubíková, Plačková 

Kovářová Lenka PdF 1. stupeň Šrubařová 

Rivola Lukáš PdF AJ – D Fiala 

Křepelková Hana PdF AJ – FJ Veselá 

Ondráčková Michaela PdF D – Ov Kubíková, Kleinová 

Eklová Martina PdF FJ Veselá 

Novotná Iveta PdF AJ – FJ Veselá 

Miholová Veronika PdF ČJ – FJ Veselá, Skalková 

Sklenářová Martina CMGaSOŠPg ŠD Střechová 

Dubový Arnošt FSpS Tv Holásková 

Vlček Kamil FSpS Tv Holásková 

Pitrová Kateřina UJAK Praha Spec.ped. Skořepová, Švihálková 

Hajdová Monika PdF 1. stupeň Procházková, Švihálková, 

Kolínková Lenka PdF 1. stupeň Skořepová, Šobáňová 

Šustáčková Jana PdF 1. stupeň Šrubařová 

Kovářová Lenka PdF 1. stupeň Šrubařová 
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Spolupráce s Centrem Kociánka aneb učíme se pochopení 

a pomoci druhým 

 

Učení se silnými zážitky, tj. zážitkové učení, i tak by se dala nazvat forma spolupráce naší 

základní školy s Centrem Kociánka a jejími klienty – dětmi s různými typy tělesného 

postižení. Teoreticky se totiž některým věcem učí jen stěží – mezi takové tolerance, 

ohleduplnost, pochopení a pomoc druhým bezpochyby patří. Skrze několik osobních setkání 

s dětmi z Kociánky měli naši žáci pátých, osmých a devátých tříd jedinečnou možnost zažít si 

emočně silné „lekce“ toho, jak být lepším člověkem. 

Jednou příležitostí k tomuto se stal žákům naší školy květnový festival Dobrý den Kociánko 

pořádaný na počest 96. výročí založení Kociánky, v návaznosti na což byl festival pojat jako 

oslava devadesáti šesti lidských hodnot. S těmi měli možnost všichni návštěvníci se setkat a 

zažít si je na vlastní kůži v pátek 29. května 2015, kdy se celý areál Centra Kociánky otevřel 

široké veřejnosti a zvláště dopoledne byl programově věnován všem dětem, z nichž mnohé se 

na tvorbě tohoto programu samy aktivně podílely. Tak tomu bylo právě i v případě žáků třídy 

8. B a 8. C, kteří si podobně jako žáci dalších brněnských základních škol připravili stanoviště 

s úkolem či soutěžní disciplínou reprezentující některou z oněch devadesáti šesti lidských 

hodnot. Přicházející návštěvníci si u našich žáků mohli vyzkoušet, jaké různé podoby může 

v jejich režii nabýt trpělivost či komunikace, oni sami si pak zažili, jak příjemné a naplňující 

může být pomoci druhým, vykouzlit jim úsměv na rtech povzbuzením, oceněním jejich snahy 

či sladkou odměnou za úspěšně splněný úkol. 
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Brno a jižní Morava bez hranic 

projekt 

Letní prázdniny se blíží, ale ještě než nastane našim žákům dvouměsíční volno, přijala naše 

škola pozvánku na několik setkání dětí 3. – 5. ročníku v Centru Kociánka pod hlavičkou 

mezinárodního integračního projektu Brno a jižní Morava bez hranic. Jeho pořadatelem je 

VUT Brno. 

Program byl velmi pestrý. Průvodce Michal Svoboda provedl žáky i jejich učitelky 

zajímavými místy zdejšího areálu. Všechny si nás získal úvodními slovy: „Vítejte v ráji.“ 

Poslouchali jsme společně zvuk vody u tekoucího splavu, vyhledali jsme stín u krásně 

zbudovaného rybníčku. Během cesty jsme si hodně povídali o lidech, kteří mají různá 

postižení, jak se projevuje dětská obrna a mnoho dalšího. 

Děti také zjistily na zdejší zvířecí farmě, že i zvířata mohou pomáhat. Mohly si pohladit 

zvířecí obyvatele a zhlédly i ukázku hipoterapie. Boccia se hrála tradičně na hřišti pod 

borovicí na závěr setkání. Medaile a čokolády dostali jako poděkování všichni zúčastnění 

včetně postižených kamarádů z Centra. Nechyběl ani kytarový doprovod početného 

pěveckého sboru složeného z žáků naší školy a kamarádů z Kociánky. 

Ještě společné foto a skončilo další příjemné setkání, které navázalo na návštěvu kamarádů 

z aktivizačního centra na naší škole v únoru tohoto roku. Zde si mohli naši žáci vyzkoušet 

nelehkou manipulaci s vozíkem v terénu a návod na to, jak a jakým způsobem podat 

pomocnou ruku. 

Domníváme se, že projekty tohoto typu jsou velmi přínosné nejenom pro děti, ale i pro 

dospělé. 
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Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních 

školách 

projekt EU 

Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnil na naší škole projekt EU s názvem: Město Brno 

zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách.  

Cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání a také vytvoření lokální strategie rozvoje 

vzdělávání ve městě Brně. 

Organizaci projektu měli na starosti dva mentoři z 1. a 2. stupně a dále konzultant lokální 

strategie, jímž byl ředitel školy. 

Bylo vybráno celkem 10 žáků z 1. stupně a 8 žáků z 2. stupně na základě doporučení třídních 

učitelů. 

Oba mentoři s těmito dětmi pracovali formou asistence ve třídě, individuálních konzultací či 

individuální výuky. 

Projekt bude pokračovat i v dalším školním roce v upravené podobě. Někteří žáci budou 

z důvodu přetrvávajících potíží v projektu pokračovat. 
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Testování 4.tříd 

 

Dne 6. 5. 2015 proběhlo na naší škole Testování žáků z matematiky a přírodovědy, pořádané 

mezinárodním projektem TIMSS. 

Cílem projektu bylo zjištění vědomostí žáků 4. tříd v uvedených předmětech. 

Z naší školy byly náhodně vybrány dvě třídy- 4. B a 4. D, z nichž jedna je běžnou třídou 

a druhá s rozšířenou výukou jazyků. 

Testování proběhlo v jeden den. Začínalo se v 8 hod a končilo v 10:45. Účastnilo se celkem 

40 žáků ( 16 ze 4. B a 24 z 4.D ). 5 žáků se nezúčastnilo z důvodu absence ( 2 z 4. B a 3 

z 4.D). 

Testování byly přítomni třídní učitelé 4. Tříd- Mgr. Zdena Procházková (4.D) a Mgr. Petra 

Kezniklová (4.B), která byla též koordinátorkou tohoto projektu. 

Testování proběhlo zdárně. 
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Výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníku ZŠ 

 

Naše škola byla zařazena Českou školní inspekcí do výběrového zjišťování výsledků žáků na 

úrovni 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 

Testování elektronickou formou proběhlo ve dnech 11. až 15. května, garantem zdárného 

průběhu byl učitel Informatiky Mgr. Petr Šimurda. 

Ve všech sledovaných oblastech se výsledky našich žáků ocitly nad pásmem výsledkového 

průměru všech testovaných škol: 

 

Přírodovědný test  

   

 Naše škola 

Všechny 

testované školy 

Celkem: 55% 51% 

Biologie 54% 53% 

Chemie 56% 50% 

Fyzika 54% 50% 

   

Společenský test  

   

 Naše škola 

Všechny 

testované školy 

Celkem 60% 56% 

Zeměpis 57% 53% 

Dějepis 62% 59% 

Občanská vých. 62% 58% 
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Branný den 

 

Ve školním roce 2014/2015 byl realizován branný den, který byl zaměřen na kooperaci 

mladších a starších žáků při řešení neočekávaných situací, které byly simulovány v podobě 

stanovišť během cesty. Na žáky čekalo celkem pět úkolů. Na prvním stanovišti byla 

zdravověda. Další úkoly byly zaměřeny na živelné katastrofy a dva úkoly na orientaci 

v přírodě pomocí kompasu a rozpoznání dřevin a bylin. 

Branného dne se zúčastnilo 17 skupin. Každá skupina byla tvořena vždy třídou prvního a 

druhého stupně. Starty jednotlivých skupin byly vždy po deseti minutách. Ze všech 

startujících skupin dokončili všechny, tři skupiny však nešli podle předem stanovené trasy. 

Během celého dne se nikomu nic nestalo a všichni se vrátili zpět do školy. Branný den splnil 

brannou povinnost pro první i druhý stupeň, a můžeme jej zpětně hodnotit jako velice 

vydařený. 

Výsledky branného dne, byly slavnostně vyhlášeny na nádvoří školy za účasti pana ředitele, 

zástupců ředitele, všech učitelů a všech tříd, kromě tříd na školních výletech. 

Pořadí prvních tří skupin: 

1. místo  4.B + 6.B 

2. místo  4.D + 5.C 

3. místo  3.A + 6.C 
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Suplování, neschopnost, OČR 

 

Přesčasová práce – trvalá, suplování 

 

1. stupeň  159 hodin 

2. stupeň  290 hodin 

ŠD  35  hodin (vše doplnění úvazku) 

 

Celkem:  484 hodin 

 

 

 

Neschopnost 

 
1. stupeň  146 dní  

2. stupeň  561 dní (dlouhodobá neschopnost 172 + 198 dní) 

ŠD  282 dní (dlouhodobá neschopnost 154 + 86 dní) 

 

Celkem:  989 dní 
 

 

 

OČR 

 

1. stupeň 2 den 

2. stupeň 51 dní 

ŠD  48 dní 

 

Celkem:  101 dní 

 

 

 

Dárcovství krve 3 dny 
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Vybudováno 

 
 Dokončena oprava budovy – zateplení části budovy (přístavby), výměna oken a 

oprava fasády 

 

 GO elektřiny v budově školy z roku 1935 (ŠD a tělocvičny) 

 

 Sanace vlhkosti v učebně č. 210 a přilehlých prostorách 

 

 Oprava podlahy a položení nové krytiny v místnosti č. 31 a 102  

 

 Zakoupení a montáž nových tabulí do učeben č. 11, 17, 102, 104 

 

 Pořízení nových učitelských stolů do sedmi učeben na 1. stupni 

 


